Ασφάλιση Επιχείρησης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.

Προϊόν: Business Care Έξτρα & Ολοκληρωµένο

Η Eurolife ERB Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων έχει έδρα στην Ελλάδα, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 33-35 & Κοραή
6-10, 10564 Αθήνα, Αρ. ΓΕΜΗ: 121637360000 και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος
Το παρόν έγγραφο περιέχει µια συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε πλήρεις
προσυµβατικές και συµβατικές πληροφορίες για το προϊόν σε άλλα έγγραφα, όπως η αίτηση ασφάλισης και το ασφαλιστήριο συµβόλαιο,
τα οποία και θα πρέπει να µελετήσετε.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ασφάλισης µικρών επιχειρήσεων εµπορίου και παροχής υπηρεσιών. Απευθύνεται σε καταστήµατα λιανικής
πώλησης, πρατήρια χονδρικής πώλησης, γραφεία, ιατρεία κ.λπ. µε ασφαλισµένο κεφάλαιο µέχρι € 1.000.000. Παρέχει µια σειρά από
βασικές καλύψεις («Βασικές Καλύψεις»). Εκτός από τις Βασικές Καλύψεις, ο ασφαλισµένος µπορεί µε βάση τις ανάγκες του και την
οικονοµική του δυνατότητα να επιλέξει και επιπλέον καλύψεις («Προαιρετικές Καλύψεις»).

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στα περιουσιακά στοιχεία
της επιχείρησής σας (κτίριο, βελτιώσεις κτιρίου, εξοπλισµό,
εµπορεύµατα, χρήµατα), από τους παρακάτω κινδύνους,
µέχρι το ποσό που θα επιλέξετε στην αίτηση ασφάλισης
(σύµφωνα πάντα µε την αξία του ασφαλισµένου ενεργητικού
της επιχείρησής σας).

Προγενέστερες ζηµιές, φυσιολογική φθορά, παλαιότητα,
έλλειψη συντήρησης, κακοτεχνία του κτιρίου και των
µόνιµων εγκαταστάσεών του
Ζηµιές από καθίζηση, κατολίσθηση
Κλοπή ή απώλεια των ασφαλισµένων αντικειµένων, που
έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ή µετά από αυτήν
Ζηµιές που προκλήθηκαν µε δόλο ή βαριά αµέλεια
Ζηµιές από ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύµα, τυφώνα,
κυκλώνα, ανεµοστρόβιλο, τσουνάµι
Ζηµιές από πόλεµο, ανταρσία, κίνηµα, αντίσταση εναντίον
αρχής, επανάσταση, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση,
στρατιωτική εξουσία
Ζηµιές από Πυραύλους ή βλήµατα
Ζηµιές από ατοµική ή πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργό
µόλυνση
Ζηµιές από µόλυνση ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους,
υδάτων, ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος
κατόπιν πυρκαγιάς ή/και άλλης αιτίας
Έγγραφα, σπάνια βιβλία, έργα τέχνης, µετοχές, επιταγές,
αξιόγραφα, τίτλους, χρήµατα, µετάλλια, κόστος παραγωγής
προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πολύτιµα µέταλλα και λίθους, κοσµήµατα, ρολόγια,
γραµµατόσηµα και συλλογές κάθε φύσης
Η κάλυψη του σεισµού δεν παρέχεται αν η µελέτη και
ανέγερση του κτιρίου, δεν έγινε σύµφωνα µε τον
αντισεισµικό κανονισµό που ίσχυε κατά το χρόνο
κατασκευής του

Βασικές καλύψεις
Πυρκαγιά και κεραυνός
Έκρηξη
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήµατος
Πτώση δέντρων
Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
∆ιαρροή νερού από σωληνώσεις (εκτός αποχετεύσεων)
Ζηµιές στο κτίριο από διάρρηξη µέχρι 5% του
ασφαλισµένου κεφαλαίου του κτιρίου
Πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα (ζηµιές ιδίου αντικειµένου)
Θραύση αντικειµένων (υαλοπινάκων, καθρεπτών και
εσωτερικών γυάλινων επιφανειών, ειδών υγιεινής)
Καλυπτόµενα έξοδα
Επακόλουθα έξοδα και δαπάνες µέχρι 10% του συνολικού
ασφαλισµένου κεφαλαίου (έξοδα αποκοµιδής
συντριµµάτων, αµοιβές αρχιτεκτόνων,
πραγµατογνωµόνων, συµβούλων και νοµικών, ζηµιές στο
κτίριο από διάρρηξη, έξοδα άντλησης νερών µετά από
πληµµύρα, έξοδα µεταφοράς σε προσωρινό χώρο
στέγασης)
Ενοίκιο προσωρινού χώρου στέγασης ή απώλεια ενοικίων
µέχρι 10% του ασφαλισµένου κεφαλαίου του κτιρίου ή αν
ασφαλίζεται µόνο περιεχόµενο µέχρι 10% του
ασφαλισµένου κεφαλαίου του περιεχοµένου
Παρεχόµενες υπηρεσίες (παρέχονται σε συγκεκριµένα
αστικά κέντρα)
Υπηρεσία επισκευής ζηµιών Eurolife ERB Repair
Συµβουλευτική Υπηρεσία Βοήθειας
Προαιρετικές καλύψεις
Τροµοκρατικές ενέργειες
Κλοπή από διάρρηξη
Ληστεία
Σεισµός
Απώλεια κερδών µέχρι 10% του ασφαλισµένου κεφαλαίου του
περιεχοµένου
Βραχυκύκλωµα ηλεκτρικών µηχανών
Τυχαία ζηµιά ηλεκτρονικών συσκευών
Ζηµιές σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές µέχρι 2,5% του
ασφαλισµένου κεφαλαίου κτιρίου ή € 10.000, οποιοδήποτε είναι
µεγαλύτερο
Αλλοίωση εµπορευµάτων
Γενική και εργοδοτική αστική ευθύνη
Αστική ευθύνη µισθωτή από πυρκαγιά ή έκρηξη
Κλοπή χρηµάτων σε µεταφορά
Κλοπή χρηµάτων από χρηµατοκιβώτιο
Προσωπικό ατύχηµα από ληστεία (σε άτοµα ηλικίας από 16-65
ετών)

Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη;

!

Οι προβλεπόµενες απαλλαγές (η οικονοµική συµµετοχή
του ασφαλισµένου) που εφαρµόζονται ανά ζηµιογόνο
γεγονός:
o Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός,
∆ιαρροή νερού από σωληνώσεις: 10% της ζηµιάς µε
ελάχιστο € 500 εάν το κτίριο βρίσκεται σε Ισόγειο ή/και
Όροφο ή 20% της ζηµιάς µε ελάχιστο € 500 εάν το
κτίριο βρίσκεται σε Υπόγειο
o Πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα: € 150
o Θραύση ειδών υγιεινής: € 90
o Κλοπή από διάρρηξη, Ληστεία: 10% της ζηµιάς µε
ελάχιστο € 300
o Βραχυκύκλωµα ηλεκτρικών µηχανών, Τυχαία ζηµιά
ηλεκτρικών συσκευών: € 150
o Ζηµιές σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές: 10% της
ζηµιάς
o Απώλεια κερδών: 7 εργάσιµες µέρες

Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη; (συνεχίζεται)
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o Σεισµός: Ζώνη Ι - 1% επί του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου ελάχιστο € 750 για ζηµιά σε κτίριο και περιεχόµενο ή € 375
για ζηµιά µόνο σε περιεχόµενο, Ζώνη ΙI - 2% επί του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου µε ελάχιστο € 1.500 για ζηµιά σε
κτίριο και περιεχόµενο ή € 750 για ζηµιά µόνο σε περιεχόµενο, Ζώνη ΙΙI - 2% επί του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου µε
ελάχιστο € 3.000 για ζηµιά σε κτίριο και περιεχόµενο ή € 1.500 για ζηµιά µόνο σε περιεχόµενο, Ζώνη ΙV - 4% επί του συνολικού
ασφαλισµένου κεφαλαίου µε ελάχιστο € 3.000 για ζηµιά σε κτίριο και περιεχόµενο ή € 1.500 για ζηµιά µόνο σε περιεχόµενο
Έκρηξη: ∆εν καλύπτονται ζηµιές στο ίδιο το αντικείµενο που προκάλεσε την έκρηξη, ή στο οποίο πρωτοεκδηλώθηκε η έκρηξη.
Στάση, απεργία οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, Κακόβουλες ενέργειες, Χιόνι, χαλάζι, παγετός, ∆ιαρροή νερού από σωληνώσεις:
∆εν καλύπτονται ζηµιές εφόσον το κτίριο είχε παραµείνει κενό ή δεν είχε χρησιµοποιηθεί για περισσότερες από 90 συνεχόµενες
ηµέρες.
Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός: ∆εν καλύπτονται ζηµιές σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής
ή επισκευής, εκτός κι αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, τα παράθυρα και άλλα ανοίγµατά τους είχαν ήδη αποπερατωθεί.
Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, ∆ιαρροή νερού από σωληνώσεις: ∆εν καλύπτονται ζηµιές σε εµπορεύµατα
τοποθετηµένα σε απόσταση µικρότερη από 13 εκατοστά από το δάπεδο.
∆ιαρροή νερού από σωληνώσεις: ∆εν καλύπτονται ζηµιές που οφείλονται σε σταδιακή επιδείνωση, φθορά ή παλαιότητα των
σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δεξαµενών νερού, εφόσον είναι ηλικίας άνω των 30 ετών.
Θραύση αντικειµένων (υαλοπινάκων, καθρεπτών και εσωτερικών γυάλινων επιφανειών, ειδών υγιεινής), Ζηµιές κτιρίου από
διάρρηξη, Κλοπή από διάρρηξη, Ληστεία: ∆εν καλύπτονται ζηµιές εφόσον το κτίριο είχε παραµείνει κενό ή δεν είχε χρησιµοποιηθεί
για περισσότερες από 45 συνεχόµενες ηµέρες.
Κλοπή από διάρρηξη: ∆εν καλύπτονται ζηµιές από κλοπή, που έγιναν µε χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε ή µε χρήση
αντικλειδιού.
Η κάλυψη της ληστείας παρέχεται µόνο εφόσον έχει επιλεγεί και η κάλυψη της κλοπής από διάρρηξη.
Σεισµός: ∆εν καλύπτονται ζηµιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα από προγενέστερες της
ασφάλισης αυτής καταπονήσεις και/ή ζηµιές στο ασφαλισµένο κτίριο
Η µέγιστη αποζηµίωση, ανά αντικείµενο, για αντικείµενα ιδιαίτερης αξίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο των € 1.500, εκτός αν
συµφωνηθεί διαφορετικά.

Πού είµαι καλυµµένος;
Στην Ελλάδα, στη διεύθυνση που µας έχετε δηλώσει.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις µου;
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Να µας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εµπρόθεσµα.
Να απαντήσετε µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης.
Να παίρνετε όλα τα εύλογα µέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζηµιάς ή ατυχήµατος.
Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου να µας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τον κίνδυνο.
Να µας ενηµερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας επικοινωνίας.
Να µας ενηµερώνετε σε περίπτωση ασφάλισης της επιχείρησής σας και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
Να βρίσκονται σε ισχύ, τα µέτρα προστασίας που ορίζει ο νόµος και οι ισχύουσες διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί εγκατάσταση υγραερίου, να διαθέτει σύστηµα ανίχνευσης διαρροής, διακοπής της
παροχής και ειδοποίησης για τη διαρροή.
Σε περίπτωση που συµβεί ζηµιά, να µας την δηλώσετε το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που την µάθατε και να µας
δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης
του κινδύνου που θα σας ζητήσουµε.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύµφωνα µε την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωµής στο έντυπο της αίτησης
ασφάλισης, σύµφωνα µε όλους τους διαθέσιµους τρόπους πληρωµής της Εταιρείας, µε µετρητά ή µέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε
µέσω τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Εταιρεία ή στους νόµιµους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλισή σας αρχίζει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου σας, εφόσον έχει καταβληθεί το
ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το συνολικό ασφάλιστρο, σύµφωνα µε την συχνότητα πληρωµής που επιλέξατε. Η ασφάλισή σας
έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται αυτόµατα, εφόσον πληρώσετε εντός της ορισθείσας ηµεροµηνίας πληρωµής.

Πώς µπορώ να ακυρώσω τη σύµβαση;
∆ικαίωµα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωµα εναντίωσης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός ενός (1) µήνα από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόµενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός
δεκατεσσάρων (14) ηµερών σε περίπτωση µη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων.
∆ικαίωµα υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη
σύµβαση ασφάλισης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή του
ασφαλιστηρίου σας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα.
∆ικαίωµα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύµβασης: Έχετε το δικαίωµα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συµβόλαιό σας
οποιαδήποτε στιγµή, µε επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν
τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από τον χρόνο ακύρωσης ως τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί.

