ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι παρακάτω τεχνικές περιγραφές αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να
διαθέτουν οι ασφαλιστικές καλύψεις:
Χρόνος Ασφαλιστικής Κάλυψης:
Ο Χρόνος που πρέπει να ασφαλιστούν τα οχήματα-μηχανήματα είναι το λιγότερο ένας
χρόνος με εκκίνηση από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης ασφάλισης.
Σωματικές Βλάβες Τρίτων Κατ’ Άτομο:
Καλύπτει τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος για Σωματικές Βλάβες
τρίτων και Σωματικές βλάβες των επιβαινόντων, κατ' άτομο.
Υλικές Ζημιές Τρίτων Ανά Γεγονός:
Καλύπτει Υλικές Ζημιές τρίτων ανά γεγονός.
Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς:
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από Πυρκαγιά που θα προκληθεί και θα ξεκινήσει
από το ασφαλιζόμενο όχημα και θα επεκταθεί σε περιουσία τρίτων.
Ζημιές Από Ανασφάλιστο Όχημα:
Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα, από σύγκρουση
του με άλλο όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο και εφόσον αυτό είναι γνωστό.
Κάλυψη ΑΕ (Αστικής Ευθύνης) Κατά Την Λειτουργία Του Ως Εργαλείο:
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προξενηθούν από το ασφαλιζόμενο όχημα κατά τη λειτουργία
του ως μηχάνημα καθώς και από τον οδηγό ή και εξάρτημά του οχήματος.
Φροντίδα Ατυχήματος:
1.Καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος και τις προτεραιότητες των οδών.
2.Φωτογράφηση των εμπλεκόμενων οχημάτων και ακριβή περιγραφή τους.
3.Σύνταξη πρόχειρου σχεδιαγράμματος του τόπου ατυχήματος.
4.Συγκέντρωση στοιχείων τυχόν μαρτύρων.
5.Δυνατότητα συμπλήρωσης εντύπου “Δήλωσης Ατυχήματος” και εντύπου “Φιλικού
Διακανονισμού”.
Θραύση Υαλοπινάκων:
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα κρύσταλλα του οχήματος μετά από
πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή και απόπειρα κλοπής.
Νομική Προστασία:
Καλύπτονται όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που θα γίνουν σε περίπτωση που ο
ασφαλισμένος διεκδικήσει αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιάς που προξένησε
κάποιος τρίτος ή για την υπεράσπισή του σε διοικητικά ή ποινικά δικαστήρια. Με την κάλυψη
της Νομικής Προστασίας ασφαλίζονται το όχημα (είτε οδηγείται από τον ασφαλιζόμενο οδηγό
είτε από άλλο πρόσωπο), οι επιβαίνοντες του ασφαλισμένου οχήματος και ο ασφαλισμένος
οδηγός όταν οδηγεί άλλο όχημα.
Ρυμούλκηση Συνέπεια Ατυχήματος:
Παρέχεται βοήθεια κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, η οποία περιλαμβάνει την ρυμούλκηση του
οχήματος σε απόσταση μέχρι των 50 χλμ. από τον τόπο του ατυχήματος ή εντός των ορίων
του νομού ακινητοποίησης ανεξαρτήτως αποστάσεως.

Προστασία Ατυχήματος Οδηγού:
Καλύπτεται ο ιδιοκτήτης ή και ο οδηγός του οχήματος εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος για
ιατροφαρμακευτικά έξοδα, νοσοκομειακό επίδομα, μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα και
θάνατο.
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