
Ασφάλιση Μηχανοκίνητου Οχήματος
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης ANYTIME SMART DRIVE
Εταιρία: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Κύπρο (με διεύθυνση στην οδό Γρίβα Διγενή 42-44, 1080, 
Λευκωσία και Αριθμό Εγγραφής, ως αλλοδαπή εταιρία, στο μητρώο του Εφόρου Εταιριών ΑΕ 3036) μέσω του οποίου παρέχει το προϊόν αυτό. 
Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και, αναφορικά με ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με το υποκατάστημά της στην Κύπρο, από 
τον Έφορο Ασφαλίσεων Κύπρου. Γ.Ε.Μ.Η.: 000305801000.

Τι ασφαλίζεται;
Το πρόγραμμα καλύψεων Economic περιλαμβάνει τις
παρακάτω καλύψεις:
✓  Ευθύνη έναντι τρίτων του ασφαλισμένου,
  εξουσιοδοτημένου οδηγού ή επιβάτη για σωματικές
 βλάβες και απώλεια ζωής (μέχρι €38.600.000), για υλικές
 ζημιές (μέχρι €1.300.000) και επείγουσα νοσηλεία (μέχρι €85),
 ακόμα και στις περιπτώσεις που το ασφαλισμένο όχημα
 σύρει ρυμουλκούμενο όχημα ή χρησιμοποιείται εκτός οδού.
 ✓ Φροντίδα ατυχήματος (καταγραφή συνθηκών ατυχήματος).
 ✓ Οδική βοήθεια (επιτόπου εξυπηρέτηση σε περίπτωση
  βλάβης ή ατυχήματος, μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο, 
 βοήθεια σε περίπτωση απώλειας κλειδιών, μεταφορά 
 καυσίμων, αλλαγή ελαστικού).

Το πρόγραμμα καλύψεων Value περιλαμβάνει τις
παρακάτω καλύψεις:
✓  Τις καλύψεις του προγράμματος Economic
 που αναφέρονται πιο πάνω
✓  Θραύση ανεμοθώρακα και παραθύρων (μέχρι €1.000)
✓  Προσωπικό ατύχημα του οδηγού του οχήματος
 (για το ποσό των €10.000 σε περίπτωση θανάτου ή μέχρι του
 ποσού των €5.000 σε περίπτωση συγκεκριμένων σοβαρών
 τραυματισμών).

Το πρόγραμμα καλύψεων Premium περιλαμβάνει τις
παρακάτω καλύψεις:
✓  Τις καλύψεις του προγράμματος Value
  που αναφέρονται πιο πάνω.
✓  Ζημιά ή απώλεια του οχήματος που προκαλείται από:
✓  Πυρκαγιά ή έκρηξη.
✓  Φυσικούς κίνδυνους.
✓  Απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.
✓  Ατύχημα ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού.
✓  Κακόβουλες ενέργειες.
✓  Μερική ή ολική κλοπή
με όριο την αξία του οχήματος κατά την ημέρα της
απώλειας ή ζημιάς ή την ασφαλιζόμενή του αξία αν
είναι χαμηλότερη.
✓  Απώλεια χρήσης οχήματος
 (παροχή οχήματος αντικατάστασης ή πληρωμή
  ημερήσιου ποσού αποζημίωσης μέχρι €15 την ημέρα
  μέχρι 15 ημέρες).
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Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει σύνοψη των σημαντικών πληροφοριών του ασφαλιστικού προϊόντος αυτού. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες 
σε σχέση με το ασφαλιστικό προϊόν παρέχονται στα προσυμβατικά έγγραφα (όπως το ενημερωτικό έντυπο και το βιβλίο με τους όρους ασφάλισης) τα οποία είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.anytimeonline.com.cy ή σε έντυπη μορφή αν το ζητήσετε, καθώς επίσης και στα έγγραφα του ασφαλιστηρίου σας.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το προϊόν ΑΝΥΤΙΜΕ SMART DRIVE είναι ασφάλιση μηχανοκίνητου οχήματος η οποία καλύπτει την αστική ευθύνη προς τρίτους για ζημιά 
που προκλήθηκε από τη χρήση του ασφαλισμένου οχήματος και, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, ζημιές και απώλειες στο
ασφαλισμένο όχημα και τον οδηγό του. Το προϊόν έχει τρία προγράμματα, το Smart Drive Economic, Smart Drive Value, Smart Drive Premium. 
Με το προϊόν αυτό παρέχεται δυνατότητα παραχώρησης έκπτωσης στα ασφάλιστρα της επόμενης περιόδου ασφάλισης ανάλογα με την οδηγική 
συμπεριφορά του Ασφαλισμένου ή, όπου είναι διαφορετικό άτομο, του κύριου οδηγού του οχήματος, στη βάση πληροφοριών που αντλούνται 
μέσω ειδικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.

Τι δεν ασφαλίζεται;
Γενικά (ισχύουν για όλες τις καλύψεις):
✕  Ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγετε, οι καλύψεις
  που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό σύμφωνα με τα όσα
  αναφέρονται στην αριστερή στήλη.
✕  Οδηγοί άλλοι από εσάς και από εξουσιοδοτημένους
  οδηγούς που εμπίπτουν εντός των κατηγοριών που
  αναγράφονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας.
✕  Χρήση του οχήματος κατά παράβαση των περιορισμών
  που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης,
  χωρίς κατάλληλη άδεια οδήγησης ή χωρίς πιστοποιητικό
  καταλληλότητας.
✕  Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων
  ή τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών.
✕  Πόλεμος ή τρομοκρατικές ενέργειες.
Από τις καλύψεις ευθύνης έναντι τρίτων:
✕  Εσκεμμένες και προσχεδιασμένες ενέργειες, πράξεις
  ή παραλείψεις ασφαλισμένου προσώπου οι οποίες
  αποτελούν κακούργημα.
✕  Χρήση του οχήματος σε αγώνες ή διαγωνισμούς.
✕  Θάνατος ή σωματική βλάβη του οδηγού του οχήματος.
✕  Ζημιά, θάνατος ή σωματική βλάβη όταν ο οδηγός
  παραβιάζει τους όρους του ασφαλιστηρίου.
✕  Ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο των
  προσώπων που ασφαλίζονται από το ασφαλιστήριο
  ή των οικογενειών τους.
✕  Ζημιά, θάνατος ή σωματική βλάβη όταν το όχημα
  μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πάνω από το
  επιτρεπόμενο όριο.
✕  Θάνατος ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου
 που μεταφέρεται παράνομα μέσα ή πάνω στο όχημα.
Από τις υπόλοιπες καλύψεις (προαιρετικές):
✕  Οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος άλλου από του
  ασφαλισμένου οχήματός σας που αναφέρεται στον
  πίνακα του ασφαλιστηρίου.
✕  Φυσική φθορά ή μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη.
✕  Φθορές λόγω χρήσης ή μείωση απόδοσης ή εμπορικής
 ή αγοραίας αξίας.
✕  Ζημιά στα ελαστικά ή ελαστικά μέρη, ύφασμα, δέρμα,
 ξύλινα ή γυάλινα μέρη του μηχανοκίνητου οχήματος,
 εκτός αν ταυτόχρονα προκληθεί καλυπτόμενη ζημιά
  και σε άλλα μέρη του οχήματος.
✕   Ζημιά σε εξαρτήματα ή προσθήκες στο όχημα που
 δε συμπεριλαμβάνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

www.anytimeonline.com.cy
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Πού είμαι καλυμμένος;
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για χρήση του οχήματος:
✓  Στην Κύπρο.
✓  Στις κυρίαρχες περιοχές των βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο.
✓  Μόνο η κάλυψη ευθύνης έναντι τρίτου, σε οποιοδήποτε κράτος που είναι μέρος στην ενοποιημένη συμφωνία των μελών 
 του Συμβουλίου Γραφείων, περιλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
✓  Μόνο η οδική βοήθεια, στην Ελλάδα

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο είναι προπληρωτέο εφάπαξ με την έκδοση του ασφαλιστηρίου ή, σε περίπτωση που συμφωνηθεί ειδικά, σε δόσεις, 
με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (με επιλογή για πάγια εντολή ή απλή χρέωση) ή μέσω των υπηρεσιών internet banking
στο www.jccsmart.com.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η κάλυψη έχει διάρκεια 12 ή 6 μηνών, ανάλογα με την επιλογή σας κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Η ημερομηνία και ώρα
έναρξης της ασφάλισης, καθώς επίσης και η ημερομηνία και ώρα λήξης, θα αναγράφονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από αυτό με γραπτή ειδοποίηση προς 
την Εταιρία που αποστέλλεται μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ασφάλιστρα που πληρώσατε επιστρέφονται 
στο σύνολό τους, εκτός αν έχει καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση ή έχει υποβληθεί οποιαδήποτε απαίτηση. Μετά την περίοδο 
αυτή, μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριό σας με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρία που αποστέλλεται μέσω e-mail
ή ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση αυτή, τα πληρωθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στην υπόλοιπη διάρκεια της ασφάλισης 
επιστρέφονται, εκτός αν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε απαίτηση.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
- Να απαντήσετε αληθώς τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισης και γενικά να είστε ειλικρινής και να 
 παρέχετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες στα πλαίσια της ασφάλισης.
-  Να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη
 αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλιση (π.χ. αλλαγές στο όχημα ή την ιδιοκτησία του).
-  Να πληρώνετε έγκαιρα το ασφάλιστρο του ασφαλιστηρίου σας.
-  Να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του οχήματος και να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση με πιστοποιητικό
 καταλληλότητας σε ισχύ.
-  Όταν συμβεί κάποιο περιστατικό που καλύπτεται από το ασφαλιστήριό σας ή που εξαιτίας του οποίου είναι δυνατόν να εγερθεί
 απαίτηση ή να προκύψει ευθύνη, να μας ενημερώσετε για το περιστατικό αυτό το συντομότερο πρακτικά δυνατό, και από την
 σκηνή του ατυχήματος όπου αυτό είναι δυνατό.
-  Να ενημερώνετε την Αστυνομία το συντομότερο πρακτικά δυνατό κλοπή ή απόπειρα κλοπής, ατύχημα με σωματική βλάβη 
 ή θάνατο, βανδαλισμό ή τρομοκρατική ενέργεια.
-  Να μας ενημερώνετε πλήρως και γενικά να συνεργάζεστε μαζί μας στα πλαίσια της διαχείρισης απαιτήσεων ή νομικών διαδικασιών.
-  Να αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή σε τρίτους ή να αυξήσει τέτοια ζημιά.
-  Να μην αποδέχεστε ευθύνη προς τρίτα πρόσωπα ή να χειρίζεστε απαιτήσεις τρίτων προσώπων χωρίς την έγκρισή μας.
-  Να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος κόστους πέραν των €300 χωρίς την έγκρισή μας.
-  Σε περίπτωση που επιθυμούμε να ανακτήσουμε από τρίτο πρόσωπο κάποιο ποσό που πληρώσαμε σύμφωνα με το ασφαλιστήριο,
 να συνεργάζεστε μαζί μας και να μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε δικαστική διαδικασία εκ μέρους σας χρησιμοποιώντας το όνομά
 σας.
-  Εσείς, η όπου είναι διαφορετικό άτομο, ο κύριος οδηγός του οχήματος, οφείλετε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας την ειδική εφαρμογή του
 προϊόντος, να συμμορφώνεστε με τους όρους χρήσης της και να συμπληρώνετε συνολική οδήγηση τουλάχιστον 250 χιλιομέτρων 
 σε κάθε μήνα ασφάλισης.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
!    Για ορισμένες προαιρετικές καλύψεις, οφείλετε να πληρώσετε μέρος της ζημιάς. Όπου αυτό εφαρμόζεται υπάρχει αναφορά στον
 πίνακα του ασφαλιστηρίου σε «απαλλαγή», όπου αναγράφεται και το σχετικό ποσό.
!    Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς που καλύπτεται από τις προαιρετικές καλύψεις, μπορούμε να επιλέξουμε να την αποκαταστήσουμε
 αναθέτοντας σε συνεργείο την επιδιόρθωσή της, πληρώνοντας το ποσό που απαιτείται για την επιδιόρθωση της ζημιάς ή απώλειας,
 αντικαθιστώντας το όχημα ή το σχετικό μέρος του ή, σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή απώλειας, πληρώνοντας τη διαφορά
 μεταξύ της εμπορικής αξίας του οχήματος και της υπολειμματικής αξίας.
!    Σε περίπτωση που δηλώθηκε ως ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος ποσό χαμηλότερο της εμπορικής αξίας του, τότε το ποσό της
 αποζημίωσης για ζημιά καλυπτόμενη από προαιρετικές καλύψεις μειώνεται αναλογικά.
!    Για να καλυφθεί ολική ή μερική κλοπή πρέπει το περιστατικό να αναφερθεί στην Αστυνομία και να εξασφαλιστεί Αστυνομική
 έκθεση που να επιβεβαιώνει την κλοπή.
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