Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κάλυψης Ολικής Απώλειας - GAP
Έγγραφο Πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Ασφαλιστική εταιρεία: Το υποκατάστημα Ελλάδας της εταιρείας με την επωνυμία «AXA FRANCE IARD» [Έδρα: Ναντέρ Γαλλίας (313
Terasses de L’Arche 92727 Nanterre, Cedex, Γαλλία. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου της Ναντέρ: 722057460), το οποίο έχει εγκατασταθεί
στην Αθήνα (Διεύθυνση: οδός Δημητρέσσα & Ίωνος Δραγούμη αρ. 15, ΤΚ 11528, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148611160001).
Προϊόν: Σύμβαση Ομαδικής Ασφάλισης υπ΄αριθμόν 10017010 με συμβαλλόμενο την FCA Bank GmbH, Υποκατάστημα Ελλάδας
Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες περιέχονται σε άλλα έγγραφα, τα οποία δεν υποκαθίστανται από το παρόν.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για πρόγραμμα με συμπληρωματικές στην αρχική ασφάλεια αυτοκινήτου καλύψεις και σκοπό την πρόσθετη κάλυψη σε
περίπτωση ολικής απώλειας του αυτοκινήτου.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;
 Ολική Απώλεια:
Σε περίπτωση ατυχήματος (από ασφαλισμένο ή
ανασφάλιστο όχημα ή λόγω ιδίας ζημιάς),
φωτιάς, φυσικής καταστροφής, τρομοκρατικής
ενέργειας ή κλοπής, εφόσον το ασφαλισμένο
όχημα δεν βρεθεί σε χρονικό διάστημα 90
ημερών από την ημερομηνία κλοπής
Το ασφάλισμα ισούται με το 10% του
καταβεβλημένου αρχικού ασφαλίσματος και
σε κάθε περίπτωση: (α) δε μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ και (β)
αθροιζόμενο με το ποσό του καταβεβλημένου
αρχικού ασφαλίσματος, δε μπορεί να
υπερβαίνει την αρχική αξία του αυτοκινήτου.
 Μη Επανορθώσιμη Ζημιά:
Σε περίπτωση ατυχήματος (από ασφαλισμένο ή

ανασφάλιστο όχημα ή λόγω ιδίας ζημιάς), φωτιάς,
φυσικής καταστροφής, τρομοκρατικής ενέργειας
ή κλοπής σε περίπτωση που το ασφαλισμένο
όχημα βρεθεί σε χρονικό διάστημα 90 ημερών
από την ημερομηνία κλοπής, εφόσον, σε
οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το
όχημα βρίσκεται σε κατάσταση η οποία δεν

-

επιδέχεται
οικονομικά
συμφέρουσα
επανόρθωση, κατά την έννοια ότι το κόστος
αποκατάστασης της ζημιάς είναι ίσο ή ξεπερνά
το 75% της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου,
κατά το χρόνο που επήλθε η ζημιά.
Το ασφάλισμα ισούται με το 10% του
καταβεβλημένου αρχικού ασφαλίσματος και σε
κάθε περίπτωση: (α) δε μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 2.000 ευρώ και (β) αθροιζόμενο με το
ποσό του καταβεβλημένου αρχικού ασφαλίσματος,
δε μπορεί να υπερβαίνει την αρχική αξία του
αυτοκινήτου.

Οι κύριες εξαιρέσεις του προγράμματος είναι οι εξής:

 Εάν ο οδηγός του αυτοκινήτου τη στιγμή επέλευσης της
ζημιάς δεν έχει άδεια οδήγησης σε ισχύ.

 Εάν κατά τη στιγμή επέλευσης της ζημιάς ο οδηγός του





αυτοκινήτου
ευρίσκεται
υπό
την
επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. και
ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην
πρόκληση της ζημιάς.
Εάν το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε για άλλη χρήση
από αυτήν που αναφέρεται στο αρχικό ασφαλιστήριο ή
στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Εάν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται: για ενοικίαση,
αγώνες
ταχύτητας,
δοκιμαστικά
ταχύτητας,
δοκιμαστικά αξιοπιστίας, ως ταξί ή ως σχολικό.
Εάν η ζημιά συμβεί σε χώρα η οποία δεν καλύπτεται
από την Διεθνή Ασφαλιστική Κάλυψη (Πράσινη Κάρτα).

 Εάν η ζημιά προκλήθηκε από δόλο ή από βαρεία





αμέλεια του ασφαλισμένου ή του οδηγού.
Εάν η ζημιά λάβει χώρα εξαιτίας του γεγονότος ότι το
αυτοκίνητο κυκλοφορούσε εκτός δρόμου ή σε δρόμο
κλειστό για δημόσια χρήση.
Εάν η ζημιά δεν καλύπτεται από την αρχική ασφάλεια
αυτοκινήτου.
Εάν ο αρχικός ασφαλιστής δεν αποδεχθεί να
ικανοποιήσει την απαίτηση για τη ζημιά.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η οποία ρητώς
αποκλείεται από την αρχική ασφάλεια αυτοκινήτου.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

!

Ασφάλιση Ολικής Απώλειας ή Μη Επανορθώσιμης Ζημιάς
Ότι ισχύει και για την αρχική ασφάλεια αυτοκινήτου.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Παγκοσμίως, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
- Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, ο ασφαλισμένος οφείλει να αναγγείλει την απαίτηση τηλεφωνικά στο υποκατάστημα Ελλάδας
της «AXA FRANCE IARD» στον ακόλουθο αριθμό: 210 3380840 από Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00, εξαιρουμένων των
εθνικών αργιών. Προκειμένου να γίνει έγγραφη αναγγελία της απαίτησης, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να συμπληρώσουν τη
σχετική Δήλωση Απαίτησης και να την αποστείλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρέσσα 15 & Ίωνος Δραγούμη, 11528
Αθήνα υπόψη «AXA FRANCE IARD, Υποκατάστημα Ελλάδας», με συστημένη επιστολή. Επιπλέον, ο ασφαλισμένος πρέπει να
παρέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ζητηθούν από την Ασφαλιστική Εταιρεία.
- Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ζημιάς ο ασφαλισμένος πρέπει να αναγγείλει την απαίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από τότε
που έλαβε γνώση του κινδύνου.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται εφάπαξ εκ των προτέρων, για όλη τη διάρκεια της κάλυψης, με σχετική εντολή του
ασφαλισμένου.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
- Η κάλυψη αρχίζει όταν οι κατωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται σωρευτικά: (α) έχει εκταμιευθεί το δάνειο που προβλέπεται
στη σύμβαση δανείου, (β) ο ασφαλισμένος έχει υποβάλει αίτηση ασφάλισης και αυτή έχει γίνει αποδεκτή από την Ασφαλιστική
Εταιρεία, (γ) ο ασφαλισμένος έχει συνάψει αρχική ασφάλεια αυτοκινήτου και (γ) η Ασφαλιστική Εταιρεία έχει εισπράξει το
οφειλόμενο ασφάλιστρο.
- Η κάλυψη λήγει κατά την πρώτη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) ημερομηνία κατά την οποία έχει καταβληθεί ολοσχερώς
το ανώτατο δυνατό ποσό ασφαλίσματος, (β) ημερομηνία λήξης της σύμβασης δανείου, εξαιρουμένης της πρόωρης λήξης λόγω
προπληρωμής ή λόγω καταγγελίας, (γ) ημερομηνία λήξης της περιόδου κάλυψης. Η ανώτατη περίοδος κάλυψης θα είναι 72
μήνες από την έναρξη της κάλυψης οπότε και θα παύει αυτομάτως η κάλυψη, (δ) ημερομηνία καταγγελίας του ασφαλιστηρίου,
σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ασκήσει το σχετικό δικαίωμά του και (ε) σε περίπτωση που το
αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο, η ημερομηνία συμπλήρωσης 11 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
- Δικαίωμα εναντίωσης: (α) αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση, το οποίο μπορεί
να ασκηθεί ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου ή (β) αν ο ασφαλισμένος δεν έχει λάβει όλους
τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την
Ασφαλιστική Εταιρία και το προϊόν, το οποίο μπορεί να ασκηθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών.
- Δικαίωμα υπαναχώρησης: Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Επιπλέον, ο
ασφαλισμένος ασκεί δικαίωμα υπαναχώρησης από το ασφαλιστήριο, σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης
στο πλαίσιο της σύμβασης δανείου.
- Δικαίωμα καταγγελίας: Έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε το ασφαλιστήριό σας οποτεδήποτε με έγγραφο καταγγελίας που
πρέπει να περιέλθει αποδεδειγμένα στα στοιχεία επικοινωνίας της Ασφαλιστικής Εταιρείας.

