
Ασφάλιση Περιουσίας
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Ασφαλιστική Εταιρία: ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                     Προϊόν: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για την ασφάλιση, παρέχονται στην Προσφορά Ασφάλισης, στην Αίτηση Ασφάλισης και στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφαλίζονται ζημιές που θα συμβούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από απρόβλεπτη και οφειλόμενη σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο από τη θέληση 
του ασφαλισμένου περιστατικό, βλάβη, απώλεια ή καταστροφή αυτών. 

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;
Όσες από τις παρακάτω καλύψεις που παρέχονται προαιρετικά με το προϊόν αυτό, δεν επιλεχτούν:

Βασικές Καλύψεις

Πυρκαγιά

Κεραυνός

Ζημιές από καπνό

Έκρηξη

Πτώση αεροσκάφους

Πρόσκρουση οχήματος

Θραύση τζαμιών

Αποκομιδή ερειπίων

Ασφάλιση εξόδων έκδοσης αδειών & αμοιβών αρχιτεκτόνων 
-μηχανικών

Έξοδα περιορισμού ζημιάς

Απώλεια ενοικίων

Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούργιου

Προστασία από υπασφάλιση 10%

Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα

Θύελλα-καταιγίδα-πλημμύρα

Χιονόπτωση-χαλαζόπτωση

Θραύση σωληνώσεων

Έξοδα άντλησης νερών

Αστική ευθύνη από πυρκαγιά-έκρηξη-θραύση σωληνώσεων

Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Εργοδοτική αστική ευθύνη

Τρομοκρατικές ενέργειες

Πολιτικές ταραχές

Κακόβουλες ενέργειες

Διακοπή εργασιών-επακόλουθες δαπάνες ζημιάς (ημερήσια 
αποζημίωση: 0,0556% του Κεφαλαίου περιεχομένου)

Ασφάλιση μεταφοράς αντικειμένων

Ασφάλιση εξόδων μεταστέγασης

Ασφάλιση περιεχομένου στο χώρο προσωρινής στέγασης 

Ασφάλιση σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών

Προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)

Βραχυκύκλωμα

Κλοπή-ληστεία περιεχομένου

Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή

Ληστεία ταμείου

Μεταφορά χρημάτων

Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου

Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυγεία

Σεισμός-έκρηξη ηφαιστείου (2%, 3% ή 5% απαλλαγή)

Δηλωτικό συμβόλαιο αυξομειουμένου ποσού

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Η κάλυψη περιορίζεται και  δεν περιλαμβάνει ζημιές:

Που  προϋπήρχαν της ασφάλισης.

Που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου ή των προσώπων που έχουν προστιθεί σε αυτόν.

Που οφείλονται σε πόλεμο, πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιοντίζουσες ακτινοβολίες, μόλυνση από οποιαδήποτε αιτία.

Επιφανειακές  από αφισοκόλληση, βαφή ή γραφή συνθημάτων ή graffiti.

Που οφείλονται σε φυσιολογικές φθορές,  καθώς επίσης και τα  έξοδα συντήρησης των ασφαλιζομένων αντικειμένων.

Σε ζώα, δέντρα, φυτά και λοιπή βλάστηση.

Σε οποιαδήποτε ψηφιακά δεδομένα ή ηλεκτρονικά αρχεία ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συστημάτων. 

Σε αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο ή σε αντικείμενα που βρίσκονται σε υπαίθριους 
χώρους ή κάτω από υπόστεγα (που δεν είναι δηλαδή σε στεγασμένο κλειστό χώρο).



Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•   Η ειλικρινής, συνεπής και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης.

•  Η μέριμνά σας για την εμπρόθεσμη ανανέωση της ασφαλιστικής σας σύμβασης. 

•  H έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρίας για κάθε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση.

•  Η άμεση αναγγελία κάθε ζημιάς και η προσκόμιση κάθε σχετικού στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία σε περίπτωση αιτήματος 
αποζημίωσης.

Πότε και πώς πληρώνω;
Για την απρόσκοπτη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβάλλονται έως και την ημερομηνία που αυτά είναι 
απαιτητά, με τους εξής τρόπους:

•   Ηλεκτρονικά μέσω του pay.minetta.gr με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με δυνατότητα άτοκων δόσεων.

•   Στα ταμεία των γραφείων της Εταιρίας.

•   Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

•   Στον -συνεργαζόμενο με την ΜΙΝΕΤΤΑ- ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση 
ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρία, είτε στα γραφεία της είτε στον, 
συνεργαζόμενο με αυτήν, ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Στην Ελλάδα.

Μ
ΙΝ

17
.1

44
/1

1.
21

/P
 


