Ασφάλιση Οχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε – Ελλάδα, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 124480101000
Προϊόν: Αυτοτελώς Ασφαλιζόμενη Ρυμούλκα Δημόσιας Χρήσης
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 προ-συμβατική ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους
γενικούς και ειδικούς όρους αυτής.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για
ατυχήματα που θα προκληθούν από την κυκλοφορία του οχήματος, καθώς και τις συμπληρωματικές βασικές και
προαιρετικές καλύψεις αυτού.

Τι ασφαλίζεται;
Βασικές καλύψεις

 Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από την κυκλοφορία

Τι δεν ασφαλίζεται;
 Ζημιές που προϋπήρχαν της ασφάλισης
 Προαιρετικές καλύψεις που δεν έχουν επιλεγεί

του οχήματος για υλικές ζημιές και σωματικές
βλάβες, έως του ποσού που ορίζει ο νόμος






Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Φροντίδα στον τόπο του Ατυχήματος
Προστασία Bonus
Νομική Προστασία

Υπάρχουν περιορισμοί στην
κάλυψη;
! Οι ζημιές από πρόθεση του ασφαλισμένου ή του
οδηγού του οχήματος
Προαιρετικές καλύψεις
Πυρός
Πυρός από Τρομοκρατικές ενέργειες
Αστική Ευθύνη πυρός έναντι Τρίτων
Ολική και Μερική κλοπή
Φυσικά φαινόμενα

! Οι ζημιές που προξενούνται από οδηγό που δεν
έχει την κατά νόμο άδεια οδήγησης για την
κατηγορία του οχήματος που οδηγεί

! Οι ζημιές που προξενούνται από οδηγό ο οποίος
τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή/και
τοξικών ουσιών

! Οι ζημιές που προξενούνται από τη χρήση του
οχήματος που είναι διαφορετική από αυτή την
αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας

! Οι ζημιές που προξενούνται από συμμετοχή σε
επιδείξεις, σε εορταστικές παρελάσεις, σε αγώνες
και σε δεξιοτεχνίες

! Οι υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα που δεν
φέρει ελληνικές πινακίδες

! Η Προστασία Bonus για μια ζημιά ετησίως

Πού είμαι καλυμμένος;
Στην Ελληνική Επικράτεια εκτός από την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων που ισχύει και για τα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά
Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.

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 δηλώσει στην Εταιρεία, μέσα σε 14 ημέρες κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος καθώς
και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η
Εταιρεία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει την ασφαλιστική σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους

 Να γνωστοποιεί αμέσως και εγγράφως στην Εταιρεία κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ή της έδρας της
επιχείρησής του
● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος:

 Να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως, άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών για κάθε
ζημιογόνο γεγονός

 Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της
Εταιρείας, για τη διαπίστωση και τα αίτια του ατυχήματος, την εκτίμηση των ζημιών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
θέματος το οποίο άμεσα ή έμμεσα αφορά στο ατύχημα

 Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρεία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση
του κινδύνου, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτό

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.

