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ΖΗΙΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝ : CONSEQUENTIAL LOSS  
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Όλες οι προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες που αφορούν το προϊόν είναι  διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurosure.com ή από τους κατά τόπους διαμεσολαβητές της Eurosure 
καθώς επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Είναι ένα περιεκτιό πρόγραμμα ασφάλισης των οικονομικών επιπτώσεων από διακοπή στη 
λειτουργία της επιχείρησης συνεπεία φωτιάς ή άλλου ασφαλισμένου κινδύνου. Για την ασφάλιση 
αυτή προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Ασφαλιστηρίου Πυρός «Εμπορικών Κινδύνων» 

 

Τι ασφαλίζεται;  

Το ασφαλιστήριο καλύπτει 

 Απώλεια μικτού κέρδους  (gross Profit) ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής διακοπής των 
εργασιών της επιχείρησης λόγω απώλειας ή ζημιάς στο περιοχέομενο ή/και στο κτ;iριο της 
επιχείρησης συνεπεία φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης λεβήτων ή κυλίδρων υγραερίου που 
χρησιμοποιύνται για οικιακούς σκοπούς για προκαθορισμένη περίοδo ασφάλισης 

 Απώλεια μικτού κέρδους ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών της 
επιχέιρησης συνεπεία πρόσθετων ασφαλισμένων κινδύνων όπως σεισμού, θέλλας, 
καταιγίδας, πλημμύρας, κακόβούλης ζημιάς διάρρξης σωληνών νερού ή υπερχείλισης 
δεξαμενών νερού, οχλαγωγίας απεργίας, πρόσκρουσης οχημάτων ή αρεσκαφών  

  Κάλυψηγια την αύξηση στο κόστος εργασίας και λειτουργικών εξόδων 

  Κάλυψη του Μισθολογίου και των άλλων σταθερών εξόδων Χρήματα εκτός κλειδωμένου 
χρηματοκιβωτίου κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας 

  Αμοιβές Ελεγκτών για προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων μετά από ένα περιστατικό 

 Δυνατότητα επιλογής της περιόδου Αποζημίωσης  

 Τί δεν ασφαλίζεται;  

χ Πολεμικοί Κίνδυνοι, Εξεγέρσεις, Οχλαγωγίες, Τρομοκρατικές Ενέργειες 

 χ Πυρινικοί Κίνδυνοι και Μόλυνση Περιβάλλοντος 

 χ Απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από εσκεμμένη ενέργια ή πράξη από τον ασφαλισμένων ή 
αντιπροσώπων του  

 χ Διακοπή εργασιών  λόγω καθίζησης και κατολίσθησης 

 χ Διακοπή εργασιών συνεπεία μη ασφαλισμένου κινδύνου κάτω από το Ασφαλιστήριο Πυρός 

Πλήρης αναφορά σε σχέση με το πιο πάνω δίνεται στο Ασφαλιστήριο 
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 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

  Το Αφαιρετό Ποσό που είναι το ποσό ή ποσοστό το οπίο δεν καλύπτεται και/ή αφαιρείται από το 
ποσό για κάθε απαίτηση ξεχωριστά  

   Συγκεκριμένα μέγιστα όρια κάλυψης 

  

Πλήρης αναφαφορά δίδεται στο Ασφαλιστήριο 

  

 Πού είμαι καλυμμένος; 
 Η κάλυψη περιορίζεται στη διεύθυνση των υποστατικών του Ασφαλισμένου και η κάλψυη για απώλεια 

χρημάτων κατά τη μεταφορά τουςισχύει σε όλη την Κυπριακή Δημοκρατία . Η γεωγραφική περιοχή που 
ισχύει η κάλυψη καθορίζεται στονπίνακα του Ασφαλιστηρίου  

   

 Ποιες είναι η υποχρεώσεις μου; 

- Έχετε την υποχρέωση να παρέχετε όλες τις πληροφορίες οπυ ζητούνται στην πρόταση ασφάλισης ή 
οποιοδήποτε άλλο έντυπο της Εταιρείας με σαφήνεια, ορθότηττα και ειλικρίνεια  

 

 - Έχετε την υποχρέωση να πληρώνετε το ασφάλιστρο σας στις ημερομηνίες που έχετε συμφωνήσει με την 
Εταιρεία 

 

 - Να λαμβάνονται τα  αναγκαία  μέτρα  για προστασία της ασφαλισμένης περιουσίας και ορθή επιλογή 
του προσωπικου που διαχειρίζεται τα χρήματα  

 - Να γνωστοποιείτε   στην Εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή που επηρεάζει ή αυξάνει  τον κίνδυνο  

 - Να δίνετε άμεση γραπτή ειδοποίηση στη Εταιρεία για  οποιαδήποτε ζημιά  

 - Να παίρνετε όλα τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις για πρόληψη ή περιορισμό της ζημιάς  

 - ΄Αμεσεη ειδοποίηση της Αστυνομίας σε περίπτωση απώλειας 

 - Να συμμωρφόνεστε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου 

    

 Πότε και Πώς Πληρώνω; 

Πληρώνετε το ασφάλιστρο σας όπως θα έχει συμφωνηθεί με την Εταιρεία γραπτώς. 

    

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη. 

Η κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος κίνδυνος γίνει αποδεκτός από την Εταιρεία και 
λήγει την ημερομηνία που συμφωνήθηκε με την Εταιρεία.  

    

 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο σας οποτεδήποτε στέλνοντας μας γραπτή ειδοποίηση.  

 

    

 




