Τεχνικές Ασφαλίσεις
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε – Ελλάδα, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 124480101000
Προϊόν: Mega Ergo
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών
πληροφοριών. Οι πλήρεις προ-συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν περιέχονται στους Όρους
Ασφάλισης που είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Εταιρείας www.ydrogios.gr ή που διατίθενται μέσω του Ασφαλιστικού
Διαμεσολαβητή σας. Το παρόν έντυπο πληροφοριών δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει κάθε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημιά στα
ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία δεν εξαιρείται από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου. Μπορούν να
καλυφθούν οι συμβατικές εργασίες, η υφιστάμενη περιουσία, η εκκαθάριση συντριμμάτων και η αστική ευθύνη.

Τι ασφαλίζεται;
Βασικές Καλύψεις οι οποίες παρέχονται, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά:
Τμήμα Ι
 Πυρκαγιά, κεραυνός
 Έκρηξη
 Πτώση αεροσκάφους
 Σεισμός
 Πλημμύρα
 Κατολίσθηση
 Καταιγίδα, παγετός, χιόνι, χαλάζι
 Κακόβουλη ενέργεια τρίτων
 Αμέλεια, ανθρώπινο λάθος

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Οποιαδήποτε αποθετική ή επακόλουθη ζημιά
 Ζημιές από μόλυνση – ρύπανση

 Φυσιολογική φθορά
 Ελαττωματικό υλικό ή/και κακοτεχνία
 Υλικές ζημιές σε ιδιοκτησία τρίτων από δόνηση,
μετακίνηση ή εξασθένηση θεμελίων

 Παύση

εργασίας, ολική
εγκατάλειψης του εργοταξίου

η

μερική,

λόγω

 Ζημιές σε περιουσία τρίτων υπό την φύλαξη του
ασφαλισμένου

Τμήμα ΙΙ
Αστική ευθύνη για:
 σωματικές βλάβες συνεπεία ατυχήματος
 υλικές ζημιές συνεπεία ατυχήματος
 ψυχική οδύνη
 ηθική βλάβη
Εργοδοτική αστική ευθύνη έναντι του προσωπικού για
 τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις που θα προκύψουν
από ατύχημα
 ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη εξαιτίας ατυχήματος
Καθώς και τα προσαρτήματα:
 Κάλυψη απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών
 Κάλυψη ευθύνης αλλήλων
 Κάλυψη απλής συντήρησης
 Κατασκευών σε σεισμογενείς περιοχές
 Υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα
 Εξαίρεσης ζημιών σε σοδειές, δάση, καλλιέργειες
και αρχαιότητες
 Υλικών κατασκευής
 Μέτρων προστασίας από όμβρια ύδατα, πλημμύρα
και κατακλυσμό
 Μέσων πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
 Κάλυψη εσφαλμένης μελέτης έως 30% του
προϋπολογισμού του έργου
 Κάλυψη υπόγειων καλωδιώσεων, σωληνώσεων και
λοιπών υπόγειων εγκαταστάσεων / δικτύων

 Θεμελιώσεων με πασσαλώσεις και τοιχίων αντιστήριξης

Υπάρχουν περιορισμοί στην
κάλυψη;
! Η υφιστάμενη περιουσία και η εκκαθάριση
συντριμμάτων αποζημιώνονται εάν έχει δηλωθεί
αντίστοιχο κεφάλαιο ασφάλισης και έχουν
συμπεριληφθεί στο ασφαλιστήριο

Πού είμαι καλυμμένος;
Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική επικράτεια.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:
● Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:

 Να συμπληρώσει πλήρως και με ακρίβεια την αίτηση ασφάλισης και να την υποβάλλει υπογεγραμμένη στην Εταιρεία
● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης:

 Να ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή οποιονδήποτε περιστάσεων που επηρεάζουν τον κίνδυνο
● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:

 Να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως και άμεσα, το αργότερο εντός οχτώ (8) ημερών από τότε που περιήλθε σε
γνώση του τα ζημιογόνο γεγονός, και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες

 Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της
Εταιρείας, για τη διαπίστωση του ζημιογόνου ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών

 Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
Εταιρείας

 Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή συμβιβασμό του
καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας

Πότε και πως πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται προ της παραδόσεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέσω:

−
−
−
−
−
−
−

Ταχυδρομείου
Της υπηρεσίας PayOnline
Κινητού (Mobile Pay) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ydrogios App
Ασφαλιστικού συμβούλου της Εταιρείας
Τράπεζας
Web banking/Phone banking
Των γραφείων της Εταιρείας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Εταιρείας www.ydrogios.gr

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρεία, στα
στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρεία στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της.

