Ασφάλιση Ποδηλάτου/Ε.Π.Η.Ο.
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Ασφάλιση Ποδηλάτου/Ε.Π.Η.Ο. Anytime
Εταιρία : ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12865/05/Β/86/4, Γ.Ε.Μ.Η. :305801000, Με έδρα στην Ελλάδα,
Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ελληνικό, Εποπτική Αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος
Το παρόν έγγραφο πληροφοριών δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση,
ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους της.
Πλήρεις πληροφορίες σε σχέση με το παρόν ασφαλιστικό προϊόν, παρέχονται στην αίτηση ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο, τους Όρους
Ασφάλισης και σε κάθε σχετικό έγγραφο της Εταιρίας.
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, από την κυκλοφορία Ε.Π.Η.Ο. και συμπληρωματικοί κίνδυνοι που καλύπτουν
το ασφαλισμένο όχημα και τον οδηγό του.

Τι ασφαλίζεται;
Το πρόγραμμα ποδηλάτου/Ε.Π.Η.Ο. περιλαμβάνει την:
✓ Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Σωματικές Βλάβες και Υλικές
Ζημιές έως € 50.000 για κάθε ζημιογόνο γεγονός και καθ’
όλη την διάρκεια της ασφάλισης)
✓ Προσωπικό ατύχημα:
(Απώλεια ζωής από ατύχημα, Μόνιμη ολική ανικανότητα
& Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα)
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικών δαπανών
✓ Έξοδα αντικατάστασης/ επισκευής οπτικών
✓ Έξοδα οδοντιατρικής αποκατάστασης
✓ Νομική Προστασία (κάλυψη νομικών δαπανών για την
υπεράσπισή σας)
✓ Ιατρικές συμβουλές
(Γραμμή Υγείας 1010)
Προαιρετικές καλύψεις:
✓ Οδική Βοήθεια από ατύχημα ή/και από βλάβη
✓ Ολική κλοπή
✓ Ίδιες Ζημιές

Τι δεν ασφαλίζεται;
✕ Δεν καλύπτονται κίνδυνοι μη ρητά αναφερόμενοι στο ασφαλιστήριο,
η συμφωνημένη απαλλαγή – συμμετοχή και απαιτήσεις πέραν
των ασφαλιζόμενων ορίων.
✕ Δεν καλύπτονται συμβατικά ποδήλατα
✕ Δεν καλύπτονται ποδήλατα/ Ε.Π.Η.Ο. των οποίων η χρήση είναι
επαγγελματική.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
! Κύριοι περιορισμοί στην κάλυψη
! Εξαιρούνται οι ζημίες που προκαλούνται από:
! Όταν ο οδηγός του ποδηλάτου/ Ε.Π.Η.Ο. βρίσκεται κάτω από
την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, σύμφωνα με
την έννοια και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 42 του K.O.K.
! Από δόλο του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου για
την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και από δόλο
ή βαριά αμέλεια αυτών για τις λοιπές καλύψεις.
! Από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου ποδηλάτη σε επιδείξεις,
σε επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας ή
δεξιοτεχνίας και σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές
(προπονήσεις).
! Από επιδρομή, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξία
ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά την κήρυξη
πολέμου, πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, λαϊκή εξέγερση, ανταρσία
ένοπλων κρατικών δυνάμεων, κίνημα στρατιωτικών
ή σφετεριστών εξουσίας, πραξικόπημα ή επανάσταση.
! Από πολιτικές ταραχές, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία,
ανταπεργία, στάση, επίταξη κάθε είδους και γενικά από
κατάλυση της έννομης τάξης ή τρομοκρατικές ενέργειες
που έγιναν από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούσαν για
λογαριασμό ή σε συσχέτιση με οποιαδήποτε οργάνωση.
! Από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη
ηφαιστείου, σεισμό ή άλλο φυσικό φαινόμενο.
! Από το φορτίο ή στο φορτίο που μεταφέρει το ποδήλατο/
Ε.Π.Η.Ο.
! Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά του ποδηλάτου/
Ε.Π.Η.Ο. ή λόγω αυτής.
! Όταν το ποδήλατο/ Ε.Π.Η.Ο. μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες
πάνω από το ανώτατο όριο που επιτρέπεται από τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή, εφόσον η υπέρβαση
συντέλεσε στην επέλευση ή την επαύξηση της ζημιάς, κατά
το βαθμό που αυτή συνετέλεσε στην επαύξηση.
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Πού είμαι καλυμμένος;
✓ Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
- Να γνωστοποιείτε στην Εταιρία, όλα τα ουσιώδη στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου.
- Να δηλώνετε στην Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση σας, κάθε στοιχείο ή περιστατικό,
που μπορεί να επιφέρει σημαντική αύξηση του κινδύνου.
- Να ειδοποιήσετε την Εταιρία, εγγράφως, άμεσα, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τότε που λάβατε γνώση για το ζημιογόνο
γεγονός.
- Να κάνετε κάθε ενέργεια με σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς.
- Να δίνετε κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση
και την εκτίμηση της ζημίας.
- Να μην προβείτε σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό
του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας.

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία οφειλής που αναφέρεται στην ειδοποίηση πληρωμής και ανάλογα με την διάρκεια
ισχύος της ασφάλισης, μπορεί να συμφωνηθεί εφάπαξ οφειλόμενο ή καταβλητέο σε δόσεις. Η καταβολή του μπορεί να γίνει,
με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην αίτηση, κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενδεικτικά
με μετρητά ή ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, απευθείας στην Εταιρία ή στους
νόμιμους εντολοδόχους είσπραξης.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
α) με άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Εταιρία, εντός ενός μήνα από την παραλαβή
του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης και εντός δεκατεσσάρων (14)
ημερών σε περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή / και των όρων της ασφάλισης, β) με άσκηση καταγγελίας
μετά την επέλευση της ζημίας, γ) σε περίπτωση πτώχευσης, απαγόρευσης ελεύθερης διάθεσης περιουσιακών στοιχείων ή θέσης
σε αναγκαστική διαχείριση της Εταιρίας.
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