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Εγγεγραµµένη στην Κυπριακή Δηµοκρατία από το Γραφείο Έφορου Ασφαλίσεων µε Αριθµό Άδειας 105 και 
Φακέλου ΕΑ/13.02.029.029. Εγγεγραµµένη Διεύθυνση 44 Καλλιπόλεως, 1071, Λευκωσία. 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί περίληψη της ασφαλιστικής κάλυψης και των περιορισµών. Δεν είναι 
προσαρµοσµένο στις προσωπικές σας ανάγκες. Παρακαλούµε ανατρέξτε στο ασφαλιστήριο σας για πλήρεις 
λεπτοµέρειες σχετικά µε την κάλυψη και τους όρους και τις προϋποθέσεις. 

Τι είναι αυτό το είδο ασφάλιση ; 

Το Home Shield καλύπτει την απώλεια ή τη ζηµία στο κτίριο ή / και το περιεχόµενό σας. 
 

Τι ασφαλίζεται; 
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Καπνός √ TSI 0,00 

Κεραυνός √ TSI 0,00 

Πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα √ TSI 0,00 

Ζηµιές πυρόσβεσης √ TSI 0,00 

Πυρκαγιά από δάσος √ TSI 0,00 

Έκρηξη λέβητα/υγραερίου √ TSI usual 

Σεισµός √ TSI 1.5% TSI 

Θύελλα και καταιγίδα √ TSI usual 

Πληµµύρα √ TSI usual 

Πρόσκρουση αεροσκαφών, οχηµάτων, ζώων κλπ. √ TSI usual 

Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες √ TSI usual 

Κακόβουλη ζηµιά √ TSI usual 

Διαρροή νερού ή καυσίµων √ TSI usual 

Έκρηξη √ TSI usual 

Κλοπή µε παραβίαση √ TSI 0,00 

Αποκοµιδή συντριµµάτων √ 10%Β 0,00 

Έξοδα Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων √ 10%Β 0,00 

Κάλυψη θερµοσίφωνα • 1.000,00 100,00 

Δορυφορικές Κεραίες, Κεραίες Τηλεοράσεων • 1.000,00 100,00 

Μηχανήµατα σε εξωτερικούς χώρους • 1.000,00 100,00 

Πληθωριστική προστασία √ TSI usual 

Απώλεια Ενοικίων √ 10% TSI 0,00 

Έξοδα µεταστέγασης √ TSI 0,00 

Αστική Ευθύνη ιδιοκτήτη/ένοικου* √ 100.000,00 0,00 

Αποζηµίωση σε αξία αντικατάστασης √ TSI usual 

Αυτόµατη επαναφορά ασφαλισµένου ποσού √ TSI 0,00 

Πτώση δένδρων √ TSI 0,00 

Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών √ 5.000,00 0,00 

Τυχαία Ζηµιά σε καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας √ 5.000,00 0,00 

Αντικατάσταση κλειδαριών √ 500,00 0,00 

Ωφέληµα θανατηφόρου Τραυµατισµού** √ 20.000,00 0,00 

Ανiχνευση και Επιδιόρθωση Διαρροής √ 1.500,00 150,00 

Απώλεια νερού µετρητή, Πετρελαίου ή Υγραερίου √ 1.000,00 0,00 

Φαγώσιµα σε Καταψύκτες και Ψυγεία √ 1.000,00 0,00 

Επέκταση Ακατοίκητου • TSI usual 

 

√ Παρεχόµενες καλύψεις και ωφελήµατα 

* Δεν παρέχεται όταν η κατοικία ενοικιάζεται για τουριστικούς σκοπούς 

 Προαιρετικές καλύψεις 

** Δεν ισχύει όταν ο ασφαλισµένος είναι νοµικό πρόσωπο 

TSI Ολικό Ασφαλισµένο Ποσό 

Usual 5% της ζηµιάς µε µίνιµουµ Ευρώ 200 

B Κτίριο 

Ασφάλιση Οικία  
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY LTD Προϊόν: Home Shield 
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Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη; 

Μπορεί να ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί στο Aσφαλιστήριο σας, για παράδειγµα: 

Η απαλλαγή/αφαιρετέο ποσό (το ποσό που πρέπει να πληρώσετε για οποιαδήποτε απαίτηση) 

Χρηµατικά όρια για συγκεκριµένες καλύψεις και / ή 

Ρήτρες που εξαίρουν ορισµένους τύπους απώλειας, ζηµιών και σωµατικών βλαβών 

Ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις στο ασφαλιστήριο σας για πλήρεις λεπτοµέρειες. 

Πού είµαι καλυµµένο ; 

Η κάλυψη των Kτιρίων και των περιεχοµένων ισχύει στην διεύθυνση κινδύνου που δηλώνεται στο Πίνακα του ασφαλιστήριου σας . 

Ποιε είναι οι υποχρεώσει µου; 

 
• Είναι απαραίτητο να είστε προσεκτικοί για να παρέχετε ολοκληρωµένες και ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις που ζητάµε όταν 

αγοράζετε, κάνετε αλλαγές και ανανεώνετε την ασφάλεια σας. 

• Να πληρώνετε το ασφάλιστρο εγκαίρως και εξ ολοκλήρου. 

• Είναι απαραίτητο να µας ενηµερώσετε σχετικά µε τις αλλαγές στα δεδοµένα σας (π.χ. αλλαγή ονόµατος, διεύθυνσης). 

• Ελέγξτε το ασφαλιστήριο σας όταν το λάβετε για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την κάλυψη που χρειάζεστε και περιµένετε. 

• Η παροχή κάλυψης στο πλαίσιο αυτής του ασφαλιστήριου εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των όρων, των διατάξεων, και των ρητρών αυτής 
του ασφαλιστήριου. 

• Είναι απαραίτητο να λάβετε όλα τα εύλογα µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων, τραυµατισµών, απώλειας ή ζηµιάς. 

• Είναι απαραίτητο να µας ενηµερώνετε για οποιεσδήποτε γενικά αλλαγές, περιστάσεις που µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα απώλειας ή ζηµιάς. 

• Είναι απαραίτητο να µας ενηµερώσετε για κάθε γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε απαίτηση το συντοµότερο δυνατό. 

• Αν χρειαστεί να κάνετε απαίτηση, είναι απαραίτητο να µας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε για να επιτύχουµε µια σωστή και 
δίκαιη διευθέτηση ή να επιδιώξουµε ανάκτηση. 

Πότε και πώ πληρώνω; 
Μπορείτε να πληρώσετε τo Aσφάλιστρο µέσω διαδικτύου (jcc smart), µε απευθείας χρέωση, πιστωτική κάρτα, επιταγή, τραπεζική µεταφορά ή 
µετρητά. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η κάλυψη που επιλέξατε µπορεί να ξεκινήσει µόλις αποδεχτείτε τους όρους και συµφωνήσετε να πληρώσετε το ασφάλιστρο. Οι ηµεροµηνίες 
έναρξης και λήξης αυτής της ασφάλειας αναφέρονται στο Πίνακα του Ασφαλιστήριου και στο πιστοποιητικό ασφάλισης. Η κάλυψη θα 
διαρκέσει 12 µήνες (εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µε εµάς) από την ηµεροµηνία έναρξης ή ανανέωσης της ασφάλειας σας, εκτός αν 
ακυρωθεί από εσάς ή από εµάς πριν λήξει 

Πώ µπορώ να ακυρώσω τη σύµβαση; 
Μπορείτε να ακυρώσετε την σύµβαση/ασφάλεια ανά πάσα στιγµή επικοινωνώντας µαζί µας ή µε τον ασφαλιστικό σας πράκτορα και µας 
επιστρέψετε το πιστοποιητικό ασφάλισης. Αν ακυρώσετε εντός 14 ηµερών από την παραλαβή του ασφαλιστήριου (ή εντός 14 ηµερών από την 
ηµεροµηνία έναρξης ανανέωσης της κάλυψης), θα επιστρέψουµε το ασφάλιστρο πίσω. Μετά από 14 ηµέρες θα επιστρέψουµε το ασφάλιστρο 
αφαιρώντας σχετική χρέωση για τις ηµέρες που προσφέραµε κάλυψη. Δεν θα υπάρξει επιστροφή ασφαλίστρου αν έχει συµβεί οποιοδήποτε 
καλυπτόµενο συµβάν/απαίτηση/ζηµιά. 

 
 

 

 

 

 

Τι δεν ασφαλίζεται; 

Απαλλαγή: Το ποσό ή ποσοστό το οποίο δεν καλύπτεται και/ή αφαιρείται από το ποσό κάθε ζηµιάς ξεχωριστά 
σε περίπτωση ζηµιάς από ασφαλισµένο κίνδυνο εκτός από Σεισµό (ενάµιση τοις εκατό (1,5%) του ασφαλισµένου ποσού) και Πυρκαγιά, θα 
αφαιρείται και/ή θα εξαιρείται ποσό ίσο µε 5% της κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο ποσό €200.00. 

Aπώλεια ή ζηµιά που συµβαίνει µετά που θα παραµείνει η Κατοικία σας Ακατοίκητη για περισσότερο από 30 συνεχείς µέρες. 

Aπώλεια ή ζηµιά που προκαλείται από σας ή την Οικογένεια σας και/ή το οικιακό προσωπικό σας. 

Zηµιές ή απώλειες από διαρροή ή υπερχείλιση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 

Tη δαπάνη επιδιόρθωσης, αντικατάστασης ή και καθαρισµού των ιδίων των σωληνώσεων, δεξαµενών ή και εγκαταστάσεων που υπέστησαν 
βλάβη. 

Zηµίες που προκαλούνται από ή λόγω οξείδωσης, φυσικής φθοράς ή ελαττωµατικής κατασκευής των σωληνώσεων, εγκαταστάσεων ή 
συσκευών. 

Πολεµικοί κίνδυνοι και τροµοκρατικές ενέργειες, Ωστικά κύµατα. 

Φθορά, απαξίωση και απόσβεση. 

Σήψη, µύκητες, τερµίτες, κάνθαροι, σκώροι, έντοµα ή ζωύφια. 

Μηχανολογικό, ηλεκτρονικό ή ηλεκτρολογικό ελάττωµα. 

Οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισµού, βαφής, ανακαίνισης. 


