ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΧΦ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Διατίθενται στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά αποκλειστικά από την εταιρία μας, σε
συνεργασία με τον Δεύτερο Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Επαγγελματιών Ιδιοκτητών
Αυτοκινητιστών Δ.Χ. Β. Ελλάδος & Θεσσαλίας & τον Ελληνικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό.

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1.

TruckCare

Χρήσεις που ασφαλίζονται:




Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης Εθνικών Μεταφορών
Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης Εθνικών / Διεθνών Μεταφορών
Αυτοτελείς Ρυμούλκες Δημόσιας Χρήσης Εθνικών Μεταφορών και Εθνικών/Διεθνών
Μεταφορών (για την ασφάλιση τους απαιτείται και η ασφάλιση του φορτηγού – για
κάθε φορτηγό ασφαλίζονται max 3 ρυμούλκες)

Στην ασφάλιση των ΦΔΧ εξαιρούνται οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία – οξέα
– χημικά – εκρηκτικά & κάθε παρόμοιο προϊόν.
Το Βασικό Πακέτο ασφάλισης ΔΧΦ περιλαμβάνει τις κάτωθι καλύψεις:
•
•
•
•
•
•
•
•

Σωματικές Βλάβες έως € 1.220.000.- ανά θύμα / ατύχημα
Υλικές Ζημιές έως € 1.220.000.- ανά ατύχημα
Προστασία Ασφαλίστρου (μέχρι 1 Ζημία)
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα έως € 6.000.Νομικές Συμβουλές έως € 500.Νομική Προστασία Ελλάδος έως €3.000
Φροντίδα Ατυχήματος
Επέκταση Αστικής Ευθύνης στο Εξωτερικό

Προαιρετικές καλύψεις
•
Θραύση Κρυστάλλων Εθνικών Μεταφορών έως € 1.500.•
Θραύση Κρυστάλλων Διεθνών Μεταφορών έως € 1.500.•
Προσωπικό Ατύχημα έως € 5.000.•
Η έναρξη ασφάλισης των ανωτέρω προγραμμάτων ισχύει από την ακριβή ημερομηνία &
ώρα έκδοσης του συμβολαίου από το σύστημα της Europrotection. Σε περίπτωση
μεταγενέστερης έναρξης, η ώρα ασφάλισης είναι η 12η μεσημβρινή.
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2.

BusCare

Χρήσεις που ασφαλίζονται:


Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης
(για χρήσεις εκτός τουριστικών, απαιτείται ειδική έγκριση)

Το Βασικό πακέτο ασφάλισης Λεωφορείων περιλαμβάνει τις κάτωθι καλύψεις:









Σωματικές Βλάβες έως € 1.220.000.- ανά θύμα / ατύχημα
Υλικές Ζημιές έως € 1.220.000.- ανά ατύχημα
Προστασία Ασφαλίστρου (μέχρι 1 Ζημία)
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα έως € 6.000.Νομικές Συμβουλές έως € 500.Νομική Προστασία Ελλάδος έως €3.000
Φροντίδα Ατυχήματος
Επέκταση Αστικής Ευθύνης στο Εξωτερικό

Προαιρετικές καλύψεις
 Προσωπικό Ατύχημα έως € 5.000. Θραύση Κρυστάλλων έως €1.500.Η έναρξη ασφάλισης των ανωτέρω προγραμμάτων ισχύει από την ακριβή ημερομηνία & ώρα
έκδοσης του συμβολαίου από το σύστημα της Europrotection. Σε περίπτωση μεταγενέστερης
έναρξης, η ώρα ασφάλισης είναι η 12η μεσημβρινή.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ





Ο Συνεργάτης καταχωρεί την αίτηση ασφάλισης στην πλατφόρμα Webinsurer και
«ανεβάζει» υποχρεωτικά την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος , το δίπλωμα του
οδηγού και το προηγούμενο ασφαλιστήριο.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προβεί σε άμεση κατάθεση των
μικτών ασφαλίστρων της αίτησης στον λογαριασμό της EUROPROTECTION
ανεβάζοντας το καταθετήριο στην πλατφόρμα, δηλ. το σύστημα λειτουργεί με
καθεστώς «ΠΛΗΡΩΝΩ-ΤΥΠΩΝΩ».
Η Europrotection, εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω ελέγχει και εγκρίνει την αίτηση.
Ο Συνεργάτης μπορεί πλέον να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

Εάν δεν αναρτηθούν εξαρχής όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά η EUROPROTECTION δεν θα
προβαίνει σε καμία ενέργεια περαιτέρω ενημέρωσης του Συνεργάτη.
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δεδομένου ότι, η πρόταση ασφάλισης αποτελεί τη βάση για την ανάληψη ή όχι ενός κινδύνου,
πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να αναφέρει οπωσδήποτε, την τελευταία διεύθυνση
κατοικίας ή εργασίας, τον ταχυδρομικό κωδικό, το Α.Φ.Μ, την Δ.Ο.Υ., το τηλέφωνο, το email και
την ιδιότητα.
Στην πρόταση ασφάλισης και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής:
 Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (και οι 2 όψεις υποχρεωτικά).
 Άδεια Οδήγησης (Δίπλωμα) που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε Χώρα μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (και οι 2 όψεις υποχρεωτικά).

 Αντίγραφο συμβολαίου της προηγούμενης ασφαλιστικής εταιρίας, ή έντυπο ελέγχου
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον συνεργάτη.
Για τους ασφαλισμένους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (αυτό αποδεικνύεται από τον τόπο
γέννησης που αναγράφεται επάνω στην άδεια οδήγησης) είναι απαραίτητο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ, ή προσαύξηση στα ασφάλιστρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο, «4.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Α.Ε. (ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)».

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Τα ασφάλιστρα για την κάλυψη των οχημάτων υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία που
απαιτούνται να συμπληρώνονται στην Πρόταση Ασφάλισης, όπως, τον τύπο και τα
χαρακτηριστικά του Οχήματος, το έτος γέννησης του οδηγού, το έτος απόκτησης άδειας
οδήγησης, τον αριθμό Ζημιών αστικής ευθύνης κ.ά.

4. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Α.Ε. (ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)






Επιβάρυνση 30% σε οδηγούς κάτω των 23 ετών ή/και με ημερομηνία έκδοσης διπλώματος
λιγότερο από 1 έτος
Επιβάρυνση 100% για οδηγούς με δίπλωμα εκτός Ε.Ε.
Σε περίπτωση που ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια
οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο μικρότερο του έτους ,ή έχει άδεια οδήγησης από χώρα
εκτός Ε.Ε. και δεν έχουν δηλωθεί αυτά στην Εταιρία, ούτε έχουν καταβληθεί τα
προβλεπόμενα επασφάλιστρα (30% ΛΝΗ ή 30% ΛΝΔ ή 100% Α.Ο.Χ. εκτός Ε.Ε) , σε
περίπτωση ζημίας αστικής ευθύνης ο ασφαλισμένος θα υποχρεώνεται να καταβάλλει
επασφάλιστρο ίσο με το 60% για (ΛΝΗ ή ΛΝΔ) και 200% για (Α.Ο.Χ εκτός Ε.Ε) των ετησίων
ασφαλίστρων ή σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα
επανείσπραξης της ζημιάς από τον ασφαλισμένο.
Σημείωση: Για ασφάλιση οχημάτων με νέο οδηγό σε ηλικία ή/και δίπλωμα απαιτείται
ειδική έγκριση.
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5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εκδίδονται με ετήσια, εξάμηνη και τρίμηνη διάρκεια.

6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ



Η λήξη της διάρκειας της Πράσινης Κάρτας, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να
ξεπερνάει τη λήξη του ασφαλιστηρίου.
Η Πράσινη Κάρτα, θα χορηγείται ΔΩΡΕΑΝ κατόπιν εντολής του συνεργάτη.

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Τα συμβόλαια, που εκδίδονται, δεν ακυρώνονται παρά μόνο, εάν ο λήπτης της ασφάλισης
ή/και ο ασφαλισμένος καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, συμπληρώνοντας
το έντυπο (επιστολή ακύρωσης) της εταιρίας μας, το οποίο αποστέλλεται, είτε με μορφή
τηλεομοιοτυπίας (FAX), είτε ηλεκτρονικά, στον κλάδο αυτοκινήτων ή στην επίσημη
ιστοσελίδα μας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας, ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη,
επέρχονται άμεσα, από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής, στην εταιρία.
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως λόγου χάριν αντίγραφο συμβολαίου άλλης ασφαλιστικής
εταιρίας, δημοσίου κ.ά., δεν αποτελεί αποδεικτικό, ώστε να προβούμε σε ενέργειες ακύρωσης.
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