
Ασφάλιση Κατοικίας  

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν ELPA HOME PREMIUM  

Εταιρία: ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 999839868, Γ.Ε.Μ.Η.: 068900103000, Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 
226654/6179, ως Ειδικός Αντιπρόσωπος της Εταιρείας: GasanMamo Insurance Limited με Έδρα: Msida Road, Gzira, GRZ1405, 
Malta. 
Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν, παρέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης, στο Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο, τους Όρους Ασφάλισης καθώς και σε κάθε σχετικό έγγραφο της εταιρίας.  
 
Τί είναι αυτό το είδος της ασφάλισης;  

Είναι πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας σε Α’ κίνδυνο, με το οποίο καλύπτονται ζημιές Κτηρίου μέχρι 30.000€ και ζημιές 
Περιεχομένου μέχρι 6.000€, χωρίς να ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης.  

 

 

  Τι ασφαλίζεται? 

Με το πρόγραμμα ασφάλισης ELPA HOME PREMIUM 

ασφαλίζονται: 

 Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός  
 Πυρκαγιά από Δάσος 
 Ζημιές από Καπνό 
 Πτώση Αεροσκαφών  
 Πρόσκρουση Οχήματος 
 Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων  
 Κλοπή Περιεχομένου κατόπιν Διαρρήξεως / Ληστείας 
 
Προαιρετικές Καλύψεις: 
 
 Προστασία Ασφαλίστρου  
 

 

 Τι δεν ασφαλίζεται? 

 Προγενέστερες ζηµιές, σφάλµατα ή ελαττώµατα στο 
κτίριο ή/και στο περιεχόµενο της κατοικίας, 
φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, έλλειψη συντήρησης 
και οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των 
ασφαλισµένων αντικειµένων 

  Κλοπή ή απώλεια των ασφαλισµένων αντικειµένων, 
που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ή µετά 
από αυτήν  

 Ζηµιές που προκλήθηκαν µε δόλο ή βαριά αµέλεια 
 Ζηµιές από ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, κυκλώνα, 

ανεµοστρόβιλο, τσουνάµι  
 Ζηµιές από πόλεµο, ανταρσία, κίνηµα, αντίσταση 

εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική ή λαϊκή 
εξέγερση, στρατιωτική εξουσία, πυραύλους ή βλήµατα  

 Ζηµιές από ατοµική ή πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργό 
µόλυνση  

 Ζηµιές από µόλυνση ή ρύπανση εδάφους, 
υπεδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας και γενικότερα του 
περιβάλλοντος κατόπιν πυρκαγιάς ή/και άλλης αιτίας 

 Έγγραφα, σπάνια βιβλία, έργα τέχνης, µετοχές, 
επιταγές, αξιόγραφα, τίτλοι, χρήµατα, κάρτες, 
µετάλλια, κόστος παραγωγής προγραµµάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 Πολύτιµα µέταλλα και λίθοι, κοσµήµατα, ρολόγια, 
γραµµατόσηµα και συλλογές κάθε φύσης, οχήµατα  

 Κατοικίες µε οικοδοµική άδεια πριν το 1960  
 Όσα ρητά εξαιρούνται στους Γενικούς και Ειδικούς 

Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη? 
! Οι προβλεπόµενες απαλλαγές (η οικονοµική συµµετοχή του ασφαλισµένου) που εφαρµόζονται ανά ζηµιογόνο γεγονός, εφόσον έχει 

ασφαλισθεί η ανάλογη κάλυψη:  
- Για κάθε Ζημιά Κλοπής Περιεχομένου κατόπιν Διαρρήξεως/Ληστείας, ισχύει απαλλαγή 10% επί της Ζημιάς με ελάχιστο το ποσό 

των 600€. 
! Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας περιορίζεται στο αναγραφόμενο ποσό στο ασφαλιστήριο ανά κάλυψη.  

! Η μέγιστη αποζημίωση ανά αντικείμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500€, εκτός αν αυτά έχουν κατονομαστεί και αναφερθεί 
συγκεκριμένα στο ασφαλιστήριο.  

! Δεν καλύπτονται ζημιές από κλοπή που έγινε με χρήση αντικλειδιού.   
! Ζημιές από Διάρρηξη Σωληνώσεων καλύπτονται μόνο εφόσον η κατοικία είναι ηλικίας νεότερης των 25 ετών, ή εφόσον οι 

σωληνώσεις έχουν ανακαινισθεί εντός των τελευταίων 25 ετών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Τα παραπάνω όρια 
διαμορφώνονται στα 15 έτη για ζημιές από σωληνώσεις αποχετεύσεων.  

! Τα αντικείμενα στο ύπαιθρο και την εξωτερική πλευρά του κτηρίου καλύπτονται μόνο για Πυρκαγιά, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά.    

! Το πακέτο παρέχεται μόνο σε Μόνιμες Κατοικίες, μέχρι 120 τ.μ. 
  

Που είμαι καλλυμένος? 

 Στην Ελλάδα, στη διεύθυνση κινδύνου που μας έχει δηλωθεί.  

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου? 

- Να µας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εµπρόθεσµα. 
- Να απαντήσετε µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης.  
- Να παίρνετε όλα τα εύλογα µέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζηµιάς ή ατυχήµατος.  

- Κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου να µας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τον κίνδυνο.  
- Να µας ενηµερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας επικοινωνίας. 
- Να µας ενηµερώνετε σε περίπτωση ασφάλισης της κατοικίας σας και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.  

- Σε περίπτωση που συµβεί ζηµιά, να µας την δηλώσετε το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που την µάθατε και να µας 
δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του 
κινδύνου που θα σας ζητήσουµε. 

 Πως και πότε πληρώνω? 

€ Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μπορεί να γίνει, με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην ειδοποίηση 
πληρωμής, κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενδεικτικά με μετρητά ή ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω 
Τράπεζας ή μέσω κάρτας.  

€ Το ασφάλιστρο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία οφειλής που αναφέρεται στην ειδοποίηση πληρωμής. 

 

 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη? 

Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλισή θα πρέπει να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ασφάλιστρου. Η διάρκεια της ασφάλισης 
(ημερομηνία και ώρα έναρξης - λήξης) αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 
 

 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση? 
∆ικαίωµα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωµα εναντίωσης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός ενός (1) µήνα από την 

παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόµενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός 
δεκατεσσάρων (14) ηµερών σε περίπτωση µη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων. 
∆ικαίωµα υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη 

σύµβαση ασφάλισης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή του 
ασφαλιστηρίου σας. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα.  
∆ικαίωµα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύµβασης: Έχετε το δικαίωµα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συµβόλαιό σας 

οποιαδήποτε στιγµή, µε επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν 
τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από τον χρόνο ακύρωσης ως τη λήξη της περιόδου.  

 


