ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
& ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
για τους οικιακούς ή επαγγελματικούς πελάτες που συνάπτουν και διατηρούν σε ισχύ σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου
ή/ και ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia και εντάσσονται στις εκάστοτε Προωθητικές Double Energy στο σκέλος του
Φυσικού Αερίου (Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο Double / Φυσικό Αέριο Εμπορικό Double) ή ενεργοποιούν την υπηρεσία
e-bill για την λήψη του λογαριασμού της παροχής τους ηλεκτρονικά.
Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 10000001

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ορισµοί
Οι ακόλουθοι όροι και λέξεις όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίνεται
παρακάτω:
Αντισυµβαλλόµενος (Λήπτης της Ασφάλισης): H «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS», που
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8 µε ΑΦΜ 094316669 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα,
η οποία έχει συνάψει µε την Εταιρεία το υπ’ αριθµ. 10000001 Οµαδικό Ασφαλιστήριο.
Ασφάλισµα: Η παροχή στην οποία υποχρεούται η Εταιρεία, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να
εξαρτάται η υποχρέωση της (ασφαλιστική περίπτωση), σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου.
Ασφαλισµένος: Κάθε νόμιμος χρήστης κατοικίας ή/και επαγγελματικού χώρου, ο οποίος συνάπτει και διατηρεί σε ισχύ
σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου ή/ και ηλεκτρικής ενέργειας με τον Αντισυμβαλλόμενο και εντάσσεται στις εκάστοτε
Προωθητικές Double Energy στο σκέλος του Φυσικού Αερίου (Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο Double / Φυσικό Αέριο
Εμπορικό Double) καθώς και ο συνδρομητής/πελάτης, ο οποίος έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία e -bill για την λήψη του
λογαριασμού της παροχής του ηλεκτρονικά. Δεν θεωρείται Ασφαλισµένος και δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο
πελάτης ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις που έχει υποβάλει ο Αντισυµβαλλόµενος στην Εταιρεία, σύµφωνα
µε το Διοικητικό Παράρτηµα Λειτουργίας του παρόντος.
Ασφαλιστικό ποσό – Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας: Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης µέχρι του οποίου έχει
συμφωνηθεί να ευθύνεται η Εταιρεία σε περίπτωση ζημίας και το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
Σταθερή Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Εννοούνται οι αθέατες ηλεκτρικές καλωδιώσεις που πλαισιώνουν την
ασφαλιζόµενη κατοικία/επαγγελματικό χώρο, βρίσκονται δηλαδή µέσα στην τοιχοποιία της κατοικίας/επαγγελματικού
χώρου.
Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου: Νοείται το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δομικών στοιχείων
και λοιπών συναφών εξαρτημάτων, µετά την έξοδο του µετρητή φυσικού αερίου (σημείο παράδοσης-παραλαβής) και έως
την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.
Έµµεση ζημία: Η ζημία η οποία έχει έµµεση σχέση ή συνάφεια µε την αιτία που την προκάλεσε.
Κατοικία: Tο κτίριο/οριζόντια ιδιοκτησία όπου ο Ασφαλισµένος κατοικεί µόνιµα ή περιστασιακά και για το οποίο έχει συνάψει
και διατηρεί σε ισχύ σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με τον Αντισυμβαλλόμενο. Στην έννοια της κατοικίας
συµπεριλαµβάνονται οι κατασκευές και οι βοηθητικοί χώροι που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της κατοικίας.
Επαγγελματικός χώρος: Το κτίριο/οριζόντια ιδιοκτησία επιφάνειας μέχρι εκατό (100) τ.μ. όπου ο Ασφαλισμένος ασκεί
μόνιμα την επαγγελματική του δραστηριότητα και για το οποίο έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ σύμβαση προμήθειας
φυσικού αερίου με τον Αντισυμβαλλόμενο. Στην έννοια του επαγγελματικού χώρου συμπεριλαμβάνονται οι κατασκευές και οι
βοηθητικοί χώροι που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
Επείγουσα ανάγκη: Ζηµία επείγοντος χαρακτήρα που χρήζει άµεσης αποκατάστασης και καθιστά ακατοίκητη ή επισφαλή
προς κατοίκηση την ασφαλιζόµενη κατοικία ή επισφαλή προς χρήση τον επαγγελµατικό χώρο και αφορά τις ακόλουθες δύο
(2) περιπτώσεις.
1.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Πλήρης έλλειψη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποια από τις φάσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατοικίας
/ επαγγελµατικού χώρου εφ’ όσον η αιτία της βλάβης εντοπίζεται στη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση στο εσωτερικό
της κατοικίας / επαγγελµατικού χώρου ή σε κάποιον από τους βοηθητικούς χώρους.

2.

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου
Πλήρης έλλειψη θέρµανσης/ ζεστού νερού στην κατοικία / επαγγελµατικό χώρο συνεπεία:
1) διαρροής φυσικού αερίου ή/και,
2) διαρροής ύδατος του συστήµατος θέρµανσης ή/και,
3) βλάβης λέβητα και βλάβης καυστήρα έως και 500kW.
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Εταιρεία: Η ανώνυµη ασφαλιστική εταιρεία µε την επωνυµία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών
Ασφαλίσεων», αριθµό µητρώου 121637360000, έδρα το Δήµο Αθηναίων (Πανεπιστηµίου 33-35 & Κοραή, 105 64 Αθήνα)
και διακριτικό τίτλο «Eurolife FFH ΑΕΓΑ».
Ζηµία: Κάθε περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέµβαση της Εταιρείας και χαρακτηρίζεται από µια επείγουσα ανάγκη,
όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω και καλύπτεται από το Οµαδικό Ασφαλιστήριο.
Μη Επείγουσα ανάγκη: Κάθε ζηµία που δεν εντάσσεται ή δεν οφείλεται στις ανωτέρω δύο (2) περιπτώσεις επείγουσας
ανάγκης όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω ή δεν χρήζει γενικότερα άµεσης επέµβασης.
Οµαδικό ασφαλιστήριο: Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο υπ’αριθμ. 10000001 µεταξύ της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» µε το διακριτικό
τίτλο «MYTILINEOS», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8 µε ΑΦΜ 094316669 και της ασφαλιστικής
εταιρίας Eurolife FFH ΑΕΓΑ.
Πρόγραµµα: Το σύνολο των καλύψεων που προσφέρει η Εταιρεία σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 10000001 Οµαδικό
Ασφαλιστήριο που έχει συνάψει µε τον Αντισυµβαλλόµενο.
Πυρκαγιά: Φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριµένη εστία, ή η
οποία έχει εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται µε δικές της δυνάµεις.
Δηλαδή, πρέπει να συνυπάρχουν
α) Ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται µε φλόγα ή λαµπύρισµα (ανάλογα µε την φύση του αντικειµένου).
β) Αντικείµενο που πήρε φωτιά, ενώ δεν έπρεπε να πάρει («εχθρική» και όχι «φιλική» φωτιά).
γ) το στοιχείο του συµπτωµατικού και τυχαίου όσον αφορά τον Ασφαλισµένο (“ατυχηµατική” φωτιά).
2. Το αντικείµενο της Ασφάλισης
Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση και σύµφωνα µε τους όρους αυτής καλύπτονται, κατά τον τρόπο και για τα ποσά που
αναφέρονται παρακάτω, υπηρεσίες επείγουσας τεχνικής βοήθειας στη κατοικία ή/και στον επαγγελµατικό χώρο των
Ασφαλισμένων, οι οποίες (υπηρεσίες) θα απαιτηθούν συνέπεια των γεγονότων που περιγράφονται παρακάτω.
Ο Ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω µέχρι το όριο, που
αναφέρεται σε κάθε µια από αυτές, και µέχρι συνολικά πέντε (5) φορές ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης, ανεξαρτήτως του
είδους εκάστης υπηρεσίας.
3. Έναρξη, Διάρκεια και Λήξη της ασφαλιστικής κάλυψης των Ασφαλισµένων.
1.

Η ασφαλιστική κάλυψη για κάθε Ασφαλισµένο αρχίζει την 1η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που ο
Αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει την Εταιρεία (με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου) για την ένταξη του πελάτη του
Αντισυμβαλλομένου (Ασφαλισμένου) στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο, και υπό την προϋπόθεση καταβολής του 1ου
ασφαλίστρου από τον Αντισυμβαλλόμενο.

2.

Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί:
για δώδεκα (12) συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της Ασφάλισης κατά την προηγούμενη παράγραφο
και ανανεώνεται αυτόµατα στη λήξη της για ίση µε την προηγούµενη χρονική περίοδο και µε την προϋπόθεση
πληρωµής των οφειλοµένων ασφαλίστρων,
για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η σύµβαση προµήθειας φυσικού αερίου του Ασφαλισμένου µε τον
«Αντισυµβαλλόµενο»,
για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του Ασφαλισμένου με τον
«Αντισυµβαλλόµενο» και είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία e-bill για την λήψη του λογαριασμού της παροχής του
ηλεκτρονικά.

3.

Η ασφαλιστική κάλυψη:
λήγει µε τη λήξη της δωδεκάµηνης περιόδου κάλυψης του Ασφαλισμένου και δεν ανανεώνεται σε περίπτωση
λύσης του Οµαδικού Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ανωτέρω άρθρο 4 του παρόντος.

Σε περίπτωση εξάντλησης του ασφαλιστικού ποσού, το ασφάλιστρο οφείλεται ως τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου.
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4. Ασφαλιστικό ποσό και υπολογισµός ασφαλίσµατος (ασφαλιστική αποζηµίωση)
Ο Ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στους Ειδικούς Όρους µέχρι το
όριο, που αναφέρεται σε κάθε µια από αυτές, και µέχρι συνολικά πέντε (5) φορές ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης,
ανεξαρτήτως του είδους εκάστης υπηρεσίας.
5. Γεωγραφικά όρια
Οι αναφερόμενες στους ειδικούς όρους καλύψεις παρέχονται για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους, που βρίσκονται:
α) στην Αθήνα και σε περιοχές που εκτείνονται σε ανώτατη χιλιομετρική ακτίνα 35 χλµ. γύρω από αυτήν (σημείο εκκίνησης
µμέτρησης θεωρείται η πλατεία Συντάγματος), και
β) στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές που εκτείνονται σε ανώτατη χιλιομετρική ακτίνα 20 χλµ. γύρω από αυτή (σημείο
εκκίνησης μέτρησης θεωρείται η πλατεία Δημοκρατίας) και
γ) στις πόλεις ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΤΡΑ, ΛΑΜΙΑ, ΒΟΛΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,
ΚΑΒΑΛΑ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, και
δ) σε λοιπές περιοχές της Ελλάδας που δεν αναφέρονται παραπάνω, παρέχονται απολογιστικά όλες οι καλύψεις εκτός των
Άρθρων 12 & 13 μέχρι τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου συνεργατών, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσας
σύμβασης.
Σημειώνεται ότι οι καλύψεις των άρθρων 9, 10 και 11 των Ειδικών Όρων δεν παρέχονται για επαγγελματικούς χώρους παρά
µόνο για κατοικίες. Επίσης, οι καλύψεις των άρθρων 5, 7 και 8 δεν παρέχονται απολογιστικά όταν πρόκειται γι α
επαγγελματικούς χώρους, καθώς και οι καλύψεις των άρθρων 12 και 13 δεν παρέχονται απολογιστικά (κατοικίες και
επαγγελματικοί χώροι).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Σε περίπτωση που επέλθει η Ζημία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 των Γενικών Όρων του παρόντος, η Εταιρεία µέσω
της Mondial Assistance, κατόπιν σχετικής αναγγελίας της εν λόγω Ζημίας από τον Ασφαλισμένο σύμφωνα µε τα οριζόμενα
στο άρθρο 14 των παρόντων Ειδικών Όρων, θα γνωστοποιήσει τηλεφωνικώς τα στοιχεία του Ασφαλισµένου στον τεχνικό
του δικτύου της, προκειμένου ο τελευταίος να έρθει σε επικοινωνία µε τον Ασφαλισµένο για να αναλάβει την εκτέλεση των
εργασιών αποκατάστασης. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις Ζημιών που επέλθουν σε γεωγραφικές περιοχές, όπου δεν είναι
δυνατή η εύρεση τεχνικού, η Εταιρεία µέσω της Mondial Assistance θα ενηµερώνει σχετικά τον Ασφαλισµένο και θα
παρέχει µέσω του δικτύου της οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές στον Ασφαλισµένο για τον περιορισμό των επιζήµιων
επιπτώσεων της βλάβης όταν και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι οδηγίες παρέχονται µε κάθε επιφύλαξη βάσει των
πληροφοριών που µεταβιβάζονται τηλεφωνικώς από τον Ασφαλισµένο και δεν μπορούν να εκληφθούν παρά ως
συµβουλές που δεν υποκαθιστούν την επαγγελµατική γνώση του τεχνικού, που θα επισκεφτεί τον τόπο ζημιάς και ως εκ
τούτου ο Αντισυµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε ευθύνη αναφορικά µε την παροχή
των ανωτέρω συμβουλών, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Άρθρο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.1 Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που προήλθε από βλάβη στην σταθερή ηλεκτρική
εγκατάσταση της ασφαλιζόµενης κατοικίας/επαγγελµατικού χώρου, η Εταιρεία µέσω της Mondial Assistance θα στέλνει το
συντοµότερο δυνατόν εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πραγµατοποιεί την απαραίτητη επείγουσα επισκευή για την
αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας µε την προϋπόθεση πως η κατάσταση των εγκαταστάσεων το επιτρέπει.
2.2 Το κόστος µετακίνησης του τεχνικού, εργασίας και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την επιδιόρθωση θα βαρύνουν
την Εταιρεία µέχρι το όριο των εξήντα (60) Ευρώ για κάθε περίπτωση, µε ανώτατο όριο δύο (2) περιπτώσεις ανά ασφαλιστική
περίοδο κάλυψης. Το όριο αυτό αφορά μόνο σε περιπτώσεις βλάβης που καταλαμβάνονται από το παρόν άρθρο.
Σε περίπτωση που το κόστος της επισκευής υπερβαίνει το προαναφερόµενο όριο, τότε η διαφορά θα βαρύνει τον Ασφαλισµένο.
Στην περίπτωση αυτή ο τεχνικός, εφόσον ζητηθεί από τον Ασφαλισµένο, θα συντάσσει προϋπολογισµό της επισκευής και θα
προβαίνει στην επισκευή µόνο κατόπιν αποδοχής του κόστους από τον Ασφαλισµένο.
Σε περίπτωση µη αποδοχής του κόστους, η επισκευή θα πραγµατοποιείται µέχρι το ασφαλιζόµενο ποσό των εξήντα (60) Ευρώ µε
την προϋπόθεση ότι αυτό είναι δυνατόν.
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2.3 Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης:
Α) Η επισκευή φωτιστικών ή τµήµατος αυτών λ.χ. λάµπες (φθορισµού ή µη) κλπ.
Β) Η επισκευή βλαβών σε συσκευές θέρµανσης ηλεκτρικές συσκευές και γενικά σε οποιαδήποτε συσκευή λειτουργεί µε την
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Γ) Πτώση τάσης.
Δ) Οποιοδήποτε πρόβληµα το οποίο µπορεί να οφείλεται στις βλάβες του δηµοσίου δικτύου διανομής/μεταφοράς ή διακοπή
ρεύµατος η οποία δεν οφείλεται σε βλάβη της σταθερής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας/επαγγελµατικού χώρου.
Άρθρο 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3.1 Σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου, διαρροής ύδατος συστήµατος θέρµανσης, βλάβης λέβητα και βλάβης
καυστήρα έως 500kW στις εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας/επαγγελµατικού χώρου, η Εταιρεία µέσω της Mondial
Assistance θα στέλνει το συντοµότερο δυνατόν έναν εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πραγµατοποιεί την άµεση
επιδιόρθωση των ανωτέρω βλαβών
3.2 Το κόστος µετακίνησης του τεχνικού, της εργασίας και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την επιδιόρθωση θα
βαρύνουν την Εταιρεία µέχρι το όριο των εξήντα (60) Ευρώ για κάθε περίπτωση, µε ανώτατο όριο τρεις (3) περιπτώσεις ανά
ασφαλιστική περίοδο κάλυψης. Το όριο αυτό αφορά μόνο σε περιπτώσεις βλάβης που καταλαμβάνονται από το παρόν
άρθρο.
Σε περίπτωση που το κόστος της επισκευής υπερβαίνει το προαναφερόµενο όριο, τότε η διαφορά θα βαρύνει τον Ασφαλισµένο.
Στην περίπτωση αυτή ο τεχνικός, εφόσον ζητηθεί από τον Ασφαλισµένο, θα συντάσσει προϋπολογισµό της επισκευής και θα
προβαίνει στην επισκευή µόνο κατόπιν αποδοχής του κόστους από τον Ασφαλισµένο.
Σε περίπτωση µη αποδοχής του κόστους, η επισκευή θα πραγµατοποιείται µέχρι το ασφαλιζόµενο ποσό των εξήντα (60) Ευρώ µε
την προϋπόθεση ότι αυτό είναι δυνατόν.
3.3

Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης:

Α) Οποιοδήποτε σύστηµα θέρµανσης δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην κατοικία/επαγγελματικό χώρο ή µοιράζεται µε
άλλους γείτονες.
Β) Κοινόχρηστα συστήµατα θέρµανσης.
Γ) Εργασίες αφαίρεσης αλάτων που προκύπτουν από υπολείµµατα ή από ζηµιά που προέρχεται από λάσπη ως
αποτέλεσµα της διάβρωσης
Δ) Οποιαδήποτε προγραµµατισµένη συντήρηση ή καθαρισµός
Ε) Επισκευή ή/και αντικατάσταση θερµοσυσσωρευτών, αναστολέων, δεξαµενών νερού, σωµάτων καλοριφέρ και κυλίνδρων
ζεστού νερού (boiler).
ΣΤ) Επισκευή ή αντικατάσταση συσκευών Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 4.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, που έχει ως συνέπεια η κατοικία / επαγγελµατικός χώρος να καθίσταται επισφαλής προς
κατοίκηση/χρήση, η Εταιρεία µέσω της Mondial Assistance θα αναλάβει τη φύλαξη και προστασία της ασφαλιζόµενης
κατοικίας / επαγγελµατικού χώρου µε εξειδικευµένο προσωπικό εφόσον η κατοικία / επαγγελµατικός χώρος έχει µείνει
απροστάτευτη/ος, λόγω της ανωτέρω αιτίας.
Η φύλαξη θα συνεχίζεται όσο η ασφαλιζόµενη κατοικία / επαγγελµατικός χώρος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας
που είχε πριν από τη ζηµία, µε ανώτατη διάρκεια τις 72 ώρες από την αναγγελία ζηµιάς.
Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιμοποιείται µέχρι δυο (2) φορές ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης και έως του ανώτατου
ορίου κάλυψης 1.000 Ευρώ ανά φορά.

Άρθρο 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, DVD*
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, που είχε ως συνέπεια τη βλάβη των συσκευών τηλεόρασης ή DVD, που βρίσκονταν στην κατοικία
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/ επαγγελματικό χώρο, η Εταιρεία µέσω της Mondial Assistance θα αναλάβει την προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών
αυτών για διάστηµα µέχρι 15 ηµερών από την ηµέρα παράδοσης αυτών στην ασφαλιζόµενη κατοικία του Ασφαλισµένου. Ο
τύπος των συσκευών επαφίεται στην κρίση της Εταιρείας.
Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επιστρέψει τις συσκευές αυτές εντός 15 ηµερών στην κατάσταση που τις παρέλαβε στην
Εταιρεία ή σε εκείνους που ενήργησαν για λογαριασµό της.
Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι δυο (2) φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ασφαλιστική περίοδο
κάλυψης και µε ανώτατο όριο κόστους 100 Ευρώ ανά φορά.
*Σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο συνεργατών της Mondial Assistance δεν παρέχεται απολογιστικά η κάλυψη όσον
αφορά τους επαγγελματικούς χώρους.

Άρθρο 6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία / επαγγελµατικό χώρο η Εταιρεία µέσω της Mondial
Assistance θα αναλάβει την αποστολή εξειδικευµένου προσωπικού καθαριότητας, µε σκοπό την αποκοµιδή ερειπίων και
µόνο ώστε ο Ασφαλισµένος να µπορέσει να επιστρέψει στην ασφαλιζόµενη κατοικία / επαγγελµατικό χώρο ή τουλάχιστον
να είναι εφικτή η εκτίµηση της ζηµίας και η έναρξη της αποκατάστασης.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τελική επισκευή της ασφαλιζόµενης κατοικίας / επαγγελµατικού χώρου. Η υπηρεσία
καθαρισµού θα διατίθεται στον ασφαλισµένο µια (1) φορά ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης και µε ανώτατο όριο κόστους
200 Ευρώ.

Άρθρο 7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ*
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία / επαγγελµατικό χώρο η Εταιρεία µέσω της Mondial
Assistance θα αναλάβει το κόστος µεταφοράς των επίπλων µε µέγιστη ακτίνα µεταφοράς 50 χιλιόµετρα από την κατοικία /
επαγγελµατικό χώρο.
Η υπηρεσία µεταφοράς παρέχεται στον Ασφαλισµένο µια (1) φορά ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης και µε ανώτατο όριο
κόστους 300 Ευρώ.
*Σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο συνεργατών της Mondial Assistance δεν παρέχεται απολογιστικά η κάλυψη όσον
αφορά τους επαγγελματικούς χώρους.
Άρθρο 8. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ*
Συµπληρωµατικά της προηγούµενης κάλυψης, η Εταιρεία µέσω της Mondial Assistance θα αναλάβει την αποθήκευση των
επίπλων για µέγιστο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών.
Η υπηρεσία αποθήκευσης παρέχεται στον Ασφαλισµένο µια (1) φορά ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης και µε ανώτατο
όριο κόστους 300 Ευρώ.
Εξαιρούνται της υπηρεσίας αποθήκευσης τιµαλφή είδη ή άλλα είδη αξίας όπως χρήµατα, χρεόγραφα, µετοχές, τίτλοι
ιδιοκτησίας, αντίκες, πίνακες.
*Σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο συνεργατών της Mondial Assistance δεν παρέχεται απολογιστικά η κάλυψη όσον
αφορά τους επαγγελματικούς χώρους.
Άρθρο 9. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία η Εταιρεία, µέσω της Mondial Assistance, θα αναλάβει τα
έξοδα παραµονής σε ξενοδοχείο για διάρκεια δυο (2) διανυκτερεύσεων το µέγιστο για πέντε (5) άτοµα και µέχρι 45 Ευρώ
ανά άτοµο/διανυκτέρευση.
Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης τα µεταφορικά έξοδα, έξοδα τηλεφωνηµάτων, minibar, γευµάτων, ή άλλων εξόδων που
συνδέονται µε την παραµονή του στο ξενοδοχείο.

Άρθρο 10. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
10.1 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, στην κατοικία, η Εταιρεία, µέσω της Mondial Assistance αναλαµβάνει τα έξοδα
επιστροφής του Ασφαλισµένου στην κατοικία του, εφόσον αυτός δεν µπορεί να επιστρέψει µε τα αρχικώς προβλεπόµενα
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µέσα µεταφοράς.
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο Ασφαλισµένος βρίσκεται εντός Ελλάδος και σε απόσταση µεγαλύτερη των 200
χιλιοµέτρων από την ασφαλιζόµενη κατοικία, κατά την επέλευση της επείγουσας ανάγκης.
10.2 Με τον όρο µέσα µεταφοράς εννοούνται τα µέσα µαζικής µεταφοράς (λεωφορείο, τρένο, πλοίο, αεροπλάνο). Τα
αεροπορικά έξοδα καλύπτονται µόνο εφόσον η διαδροµή µε τα υπόλοιπα προαναφερόµενα µέσα υπερβαίνει τις έξι (6)
ώρες. Ως προς την επιλογή των υπόλοιπων μέσων μεταφοράς δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.
Η υπηρεσία παρέχεται στον Ασφαλισµένο µε ανώτατο όριο κάλυψης 200 Ευρώ.
Άρθρο 11. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
Συµπληρωµατικά της προηγούµενης κάλυψης και εφ’ όσον ο Ασφαλισµένος ταξίδευε µε το όχηµά του το οποίο αναγκάστηκε
να αφήσει στον τόπο όπου βρισκόταν κάνοντας χρήση της κάλυψης του άρθρου 10.
Η Εταιρεία, µέσω της Mondial Assistance, αναλαµβάνει τα έξοδα µεταφοράς του Ασφαλισµένου µε λεωφορείο, τρένο, πλοίο
ή αεροπλάνο εφόσον η διαδροµή µε τα προηγούµενα µέσα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, έτσι ώστε να ανακτήσει το όχηµά
του. Ως προς την επιλογή των υπόλοιπων μέσων μεταφοράς δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντός επτά (7) ηµερών από την επιστροφή του Ασφαλισµένου στην ασφαλιζόµενη κατοικία.
Η υπηρεσία παρέχεται στον Ασφαλισμένο με ανώτατο όριο κάλυψης 200 Ευρώ.
Άρθρο 12. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς στην κατοικία/επαγγελµατικό χώρο η Εταιρεία, µέσω της Mondial Assistance, αναλαµβάνει την
παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης όπως αριθµούς τηλεφώνων αστυνοµικών ή άλλων επίσηµων δηµόσιων αρχών,
νοσοκοµείων, φαρµακείων ξενοδοχείων.
Η Εταιρεία, µέσω της Mondial Assistance παρέχει αποκλειστικά και µόνο τους αριθµούς τηλεφώνων ενηµερώνοντας τον
Ασφαλισµένο ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση αυτών.
Άρθρο 13. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς στην κατοικία/επαγγελµατικό χώρο η Εταιρεία, µέσω της Mondial Assistance, αναλαµβάνει την
µεταβίβαση µηνυµάτων προς ένα ή παραπάνω άτοµο που θα υποδείξει ο Ασφαλισµένος σε οποιοδήποτε µέρος της
Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να επικοινωνήσει µαζί τους.

Άρθρο 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
14.1 Η Εταιρεία στο πλαίσιο αντασφαλιστικής σύµβασης που έχει συνάψει µε την Mondial Assistance της έχει αναθέσει
τη διαχείριση απαιτήσεων από την εν λόγω παρούσα ασφαλιστική σύµβαση.
14.2 Για όλες τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης ή µη, ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να απευθύνεται στο τηλεφωνικό κέντρο
της Mondial Assistance καθ’ όλο το 24ώρο, 365 ηµέρες του χρόνου.
Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να αναφέρει από το τηλέφωνο ή µε φαξ τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Αριθµό συµβολαίου / Ονοµατεπώνυµο / ΑΦΜ / ΑΔΤ
β) Πλήρη διεύθυνση ασφαλισµένης κατοικίας/ επαγγελµατικού χώρου
γ) Την αιτούµενη υπηρεσία
δ) Έναν αριθµό τηλεφώνου για να µπορέσει η Mondial Assistance να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει.
Η µεταβίβαση των ανωτέρω στοιχείων θεωρείται αναγγελία της ζηµίας µε την οποία ο ασφαλισµένος δίνει ρητά το δικαίωµα
στην Mondial Assistance να καταγράψει τα στοιχεία αυτά στο σύστηµα διαχείρισης ζηµιών αυτής για τον σκοπό
εξυπηρέτησης της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών που αυτή θα προσφέρει, σύµφωνα µε τους όρους της παρόντος
συµβολαίου.
14.3 Σε όλες τις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ο Ασφαλισµένος υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί να προσκοµίζει όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά επίσηµων δηµόσιων αρχών που επιλήφθηκαν της ζηµίας και πιστοποιούν την επέλευση του
καλυπτόµενου κινδύνου (πυρκαγιά) για τον οποίο ζητά την επέµβαση της Mondial Assistance ή εγείρει αξίωση.
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Άρθρο 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
Ο Ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν αντ' αυτού οφείλουν, να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να
περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από τη ζηµία από την ώρα του συµβάντος.
Άρθρο 16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
16.1 Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή µη, ο Ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντ’ αυτού οφείλει να έλθει σε
άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας της Mondial Assistance στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας.
Η Εταιρεία µέσω της Mondial Assistance δεσµεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στις περιπτώσεις επείγουσας
ανάγκης, ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,12, σε είδος µέσω του δικτύου της. Κατ’ εξαίρεση,
σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της Εταιρείας ή/και της Mondial
Assistance, τότε η Εταιρεία δεσµεύεται στην αποζηµίωση του Ασφαλισµένου σύµφωνα µε τα µέγιστα καλυπτόµενα όρια
και προϋποθέσεις που αναλύονται στις σχετικές καλύψεις. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες καλύπτονται µόνο απολογιστικά,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην περιγραφή της κάθε κάλυψης και τις εξαιρέσεις του άρθρου 17 του παρόντος.
Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή
δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρεία µέσω της Mondial Assistance, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε
καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδουν στον Ασφαλισµένο ούτε στη συµβαλλοµένη το δικαίωµα να ζητήσουν ή να
συµφωνήσουν παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσουν στη συνέχεια από τον ασφαλιστή το ποσό
που κατέβαλαν ή υποσχέθηκαν να καταβάλλουν προς τους εν λόγω τρίτους.
16.2 Απολογιστική αποζημίωση:
Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται µόνο σε είδος και όχι σε χρήµα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται
στο παρόν Οµαδικό Ασφαλιστήριο, µέσω της Mondial Assistance στα κατά το παρόν γεωγραφικά όρια της ασφαλιστικής
κάλυψης, εκτός από την περίπτωση όπου η Mondial Assistance δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον Ασφαλισµένο µέσω
του Δικτύου των συνεργατών της, οπότε οι καλύψεις παρέχονται σε χρήµα. Στην τελευταία περίπτωση, όπου η Εταιρεία
µέσω της Mondial Assistance έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ασφαλισµένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης
για τις απαιτούµενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών σε αυτήν, η Εταιρεία µέσω της Mondial
Assistance καταβάλλει στον Ασφαλισµένο τις εν λόγω δαπάνες σύµφωνα µε τα όρια που προβλέπονται σε κάθε κάλυψη,
µόνο εφόσον έχει δώσει την έγκρισή της πριν από την πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών στον Ασφαλισµένο. Η Εταιρεία
δεσμεύεται ότι η Mondial Assistance έχει αναλάβει την υποχρέωση να χορηγεί τη σχετική έγκριση σε κάθε περίπτωση που
δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει µέσω του Δικτύου Συνεργατών, τούτο δε το συντομότερο δυνατό από τη χρονική στιγμή
γνωστοποίησης της εφόσον πληρούνται οι όροι της αιτούμενης κάλυψης. Η έγκριση παρέχεται τηλεφωνικά μέσω
ηχογραφημένης κλήσης.
Οι καταβολές των αποζηµιώσεων αυτών γίνονται στην έδρα του υποκαταστήματος της Mondial Assistance στον Άγιο
Δημήτριο (Ελλάδα) εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την αναγγελία της ζημιάς.
Δεν υφίσταται υποχρέωση για καταβολή τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής
που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.
Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην Mondial Assistance τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων ή
παραστατικών. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την Mondial Assistance. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης, η
Mondial Assistance θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία
πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε.
Με τον διακανονισµό της ζηµίας, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται.
16.3

Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

Άρθρο 17. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ανά άρθρο ανωτέρω προστίθενται και οι ακόλουθες εξαιρέσεις:
1. Ζηµίες που προκαλούνται εσκεµµένα από τον Ασφαλισµένο.
2. Ζηµίες που οφείλονται ή είναι αποτέλεσµα τροµοκρατίας, πολέµου, εµφυλίου πολέµου, ενόπλων ταραχών, εξεγέρσεων
ανταρσίας, απεργιών, διαδηλώσεων, εµπάργκο και άλλων πράξεων ή περιστατικών που διαταράσσουν την εσωτερική
ασφάλεια του κράτους ή τη δηµόσια τάξη.
3. Ζηµίες που οφείλονται ή είναι αποτέλεσµα σεισµών, εκρήξεων ηφαιστείων, κεραυνού, πληµµύρας και άλλων παρόµοιων
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φυσικών φαινοµένων.
Άρθρο 18. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Εταιρεία υποκαθίσταται µέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζηµίωσης από αυτήν στα δικαιώµατα και τις απαιτήσεις
του Ασφαλισµένου κατά παντός υπευθύνου της ζηµίας.

Άρθρο 19. Περιορισµός της ευθύνης της Εταιρείας
Η Εταιρεία και η Mondial Assistance δεν µπορούν να θεωρηθούν ως υπεύθυνες τυχόν καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιών του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως:
Σε περίπτωση απεργίας, εκρήξεως, στάσεως, λαϊκών κινηµάτων, περιορισµού στην ελευθερία κυκλοφορίας, δολιοφθοράς,
τροµοκρατίας, εµφυλίου η εξωτερικού πολέµου, εκποµπής θερµότητας, ραδιενέργειας ή συναφών καταστάσεων ανωτέρας
βίας.
H Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη, ούτε υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή οποιουδήποτε χρηµατικού
ποσού, στο βαθµό που η παροχή της εν λόγω κάλυψης ή/και η καταβολή της εν λόγω αποζηµίωσης ή του εν λόγω
χρηµατικού ποσού θα εξέθετε την Εταιρεία στον κίνδυνο επιβολής οποιασδήποτε κύρωσης, απαγόρευσης ή περιορισµού
σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών, ή επιβολής εµπορικών ή οικονοµικών κυρώσεων σύµφωνα µε τους
νόµους και τους κανονισµούς οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που θα διέπει την Εταιρεία.
Για περιπτώσεις αναγγελίας Ζημιάς
Επικοινωνείτε καθημερινά 24 / 7 365 ημέρες το χρόνο στο 211 9909 093 αναφέροντας τον αριθμό συμβολαίου 10000001,
το ονοματεπώνυμό σας / ΑΦΜ / τον μοναδικό αριθμό συνδρομητή.
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