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Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ασφαλιστήριου 
συμβολαίου καταγράφοντας τα κύρια σημεία, καλύψεις, περιορισμούς και τις βασικές εξαιρέσεις της κάλυψης.  

 Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται στα έγγραφα που απαρτίζουν το ασφαλιστήριο 
σας, περιλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων του ασφαλιστηρίου και τον πίνακα του ασφαλιστηρίου.   

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για ιδιοκτήτες κατοικιών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και επιθυμούν να ασφαλίσουν την 
κατοικία τους και τα περιεχόμενα της από τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που θα επιλέξουν. Το προϊόν 
παρέχει κάλυψη κάτω από τέσσερα μέρη (Ασφάλιση Οικοδομών, Ασφάλιση Περιεχομένων, Προσωπικά Αντικείμενα και Ποδήλατα). 
Mπορείτε να διαλέξετε οποιαδήποτε από τα μέρη αυτά. Πλήρεις λεπτομέρειες για τα μέρη των καλύψεων τα οποία έχετε επιλέξει 
θα εμφανίζονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας. 

       Τι ασφαλίζεται; 
Κάτω από το μέρος 1 - Οικοδομές (το κτήριο της κατοικίας και τα 
οικοδομήματα και εγκαταστάσεις της, μέχρι τα όρια που 
αναφέρονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου.) 
 Πυρκαγιά, καπνός, κεραυνός, έκρηξη ή σεισμός. 
 Θύελλα ή πλημμύρα. 
 Ψύξη νερού σε οποιοδήποτε μέρος της υδραυλικής  

εγκατάστασης σταθερών συστημάτων νερού ή θέρμανσης.  
 Διαφυγή υδάτων, πετρελαίου, υγραερίου 

(περιλαμβανομένων των εξόδων για τον εντοπισμό της 
αιτίας της ζημιάς έως €5,000 και αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση των  σωληνώσεων που έχουν υποστεί ζημιά 
έως €1,000). 

 Οχλαγωγία, απεργία, πολιτική αναταραχή, εργατικές ή 
πολιτικές αναταραχές. 

 Κακόβουλες πράξεις ή βανδαλισμός, κλοπή ή απόπειρα 
κλοπής. 

 Καθίζηση ή ανύψωση εδάφους του οικοπέδου επί του 
οποίου βρίσκονται οι οικοδομές σας ή γη που ανήκει στις 
οικοδομές σας, ή κατολίσθηση. 

 Πρόσκρουση εμπλέκουσα οχήματα ή αεροσκάφη, ζώα, 
δέντρα ή κλαδιά που πέφτουν, αντένες ή δορυφορικό 
εξοπλισμό λήψης που πέφτουν. 

 Επείγουσα είσοδος στην κατοικία σας. 
 Ενοίκιο και εναλλακτική διαμονή αν η κατοικία καταστεί μη 

κατοικήσιμη ύστερα από απαίτηση που έχουμε αποδεχθεί 
σχετικά με κίνδυνο που καλύπτεται από το Μέρος 1, μέχρι 
10% του συνολικού ασφαλισμένου ποσού των οικοδομών 
που φαίνεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου. 

 Νομική ευθύνη ιδιοκτήτης των οικοδομών έως €1,000,000. 
 Ζημιά από ατύχημα σε κλειδωνιές και κλειδιά μέχρι €500. 
 Ζημιά από ατύχημα σε καλώδια, υπόγειες σωλήνες και 

αποχετεύσεις, γυαλιά, κεραμικές εστίες και είδη υγιεινής.   
 Ζημιά από βραχυκύκλωμα έως €1500. 

Προαιρετική κάλυψη: 

• Ζημιά από ατύχημα στις οικοδομές σας. 
 

Κάτω από το Μέρος 2- Περιεχόμενα (τα περιεχόμενα 
ενόσω βρίσκονται στην κατοικία σας, μέχρι τα όρια που 

 

       Τι δεν ασφαλίζεται; 
 Κύριες εξαιρέσεις   

 Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από φυσική φθορά, 
απώλεια αξίας ή οτιδήποτε συμβαίνει σταδιακά. 

 Απώλεια ή ζημιά όπου η κατοικία είναι ακατοίκητη για 
περίοδο 60 συνεχόμενων μερών ή είναι ανεπίπλωτη. 

 Ζημιά που προκαλείται στην υδραυλική εγκατάσταση 
των σταθερών συστημάτων νερού ή θέρμανσης που 
είναι άμεσα εκτεθειμένα έξω ή είναι τοποθετημένα σε 
εξωτερικό οικοδόμημα. 

 Τρομοκρατία, πόλεμο και παρόμοιους κινδύνους. 
 Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή προκύπτει από 

είτε ελαττωματική κατασκευή, κακής ποιότητας ή 
ελαττωματικό σχεδιασμό. 

 Απώλεια ή ζημιά από κλοπή, απόπειρα κλοπής, 
βανδαλισμό ή κακόβουλη πράξη που προκαλείται από 
οποιοδήποτε φιλοξενούμενο, ενοικιαστή, ή από εσάς ή 
οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας. 

 Ζημιών που προκαλείται από ζώα που ανήκουν σε 
εσάς, ή σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας σας. 

 Ζημιά από κόψιμο ή κλάδεμα δέντρων. 
 Απώλειας ή ζημιάς από καθίζηση ή κατολίσθηση που 

προκαλείται σε τοίχους περιτοιχισμάτων και κήπων, 
πύλες, φράκτες, περιφράξεις, μονοπάτια, αίθρια, 
πεζούλια, ιδιωτικούς δρόμους, γήπεδα τένις, πισίνες, 
θερμοκήπια λιμνούλες κήπου, αγάλματα και 
σιντριβάνια που είναι μόνιμα προσαρτημένα στο 
έδαφος εκτός αν η κατοικία σας υφίσταται ζημιά από 
την ίδια αιτία και κατά τον ίδιο χρόνο. 

 Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από κατεδάφιση, 
κατασκευαστικές αλλαγές ή κατασκευαστικές 
επισκευές της κατοικίας σας, ή οποιεσδήποτε εργασίες 
στο έδαφος, εκσκαφή, κακοτεχνία ή τη χρήση 
ελαττωματικών υλικών. 

 Του κόστους αντικατάστασης, ανάκτησης η 
ανασχεδιασμού των τεμαχίων που δεν έχουν υποστεί 
ζημιά και αποτελούν αντικείμενο ταιριαστού ζεύγους ή 
σετ. 

 Οποιαδήποτε επιχείρηση ή επάγγελμα εμπλέκουσα 
εσάς ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας σας. 

 Οποιαδήποτε εσκεμμένη πράξη διαπραχθείσα από 

Ασφάλιση ιδιόκτητης κατοικίας          
 Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν  

 Εταιρεία: AIG Europe S.A.                 Προϊόν: Homestar 
Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο με αρ. εγγραφής B 218806. Το προϊόν αυτό παρέχεται από το υποκατάστημα 
της AIG Europe S.A. στην Κύπρο. Το υποκατάστημα της AIG Europe S.A. στην Κύπρο είναι εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών, με αριθμό εγγραφής ΑΕ2631 και 
τόπο εργασίας στην οδό Εσπερίδων 26, 2001, Στρόβολος, Κύπρος. 
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αναφέρονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου) 
 Πυρκαγιά, καπνός, κεραυνός, έκρηξη ή σεισμός. 
 Θύελλα ή πλημμύρα, καθίζηση ή ανύψωση εδάφους ή 

κατολίσθηση. 
 Διαφυγή υδάτων, πετρελαίου, υγραερίου. 
 Κακόβουλες πράξεις, βανδαλισμός, οχλαγωγία, πολιτικές 

αναταραχές, κλοπή ή απόπειρα κλοπής  
 Πρόσκρουση εμπλέκουσα οχήματα ή αεροσκάφη, ζώα, 

δέντρα ή κλαδιά που πέφτουν, αντένες ή δορυφορικό 
εξοπλισμό λήψης που πέφτουν. 

 Απώλεια νερού μετρητή, υγραερίου ή πετρελαίου από 
ατύχημα έως €500. 

 Ζημιά από ατύχημα σε κλειδωνιές και κλειδιά έως €500. 

 Ζημιά από ατύχημα σε τηλεοράσεις, βίντεο, ηχητικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, γυαλιά, καθρέφτες και κεραμικές 
εστίες. 

 Φαγητά σε καταψύκτες και ψυγεία έως €500. 

 Χρήματα έως €500 και πιστωτικές κάρτες έως €1000  

 Συμβολαιογραφικές πράξεις και έγγραφα ως €500. 

 Περιεχόμενα σε ανοιχτό χώρο έως €1000 έναντι 
κατονομαζόμενων κινδύνων. 

 Φυτά στον κήπο έναντι κατονομαζόμενων κινδύνων μέχρι 
€500.   

 Περιεχόμενα που μετακινούνται προσωρινά σε άλλα 
ιδιωτικά υποστατικά για σκοπούς καθαρισμού ή 
επιδιόρθωσης, μέχρι 20% του ασφαλισμένου ποσού των 
περιεχομένων που φαίνεται στον πίνακα του 
ασφαλιστηρίου. 

 Μετακόμιση. 

 Επιχειρηματικός εξοπλισμός ενόσω βρίσκεται στην κατοικία 
σας μέχρι €5.000. 

 Ωφέλημα θανάτου έως €10.000 

 Ενοίκιο και εναλλακτική διαμονή αν η κατοικία καταστεί μη 
κατοικήσιμη ύστερα από απαίτηση που έχουμε αποδεχθεί 
σχετικά με κίνδυνο που καλύπτεται από το Μέρος 2, μέχρι 
10% του συνολικού ασφαλισμένου ποσού των 
περιεχομένων που φαίνεται στον πίνακα του 
ασφαλιστηρίου. 

 Νομική ευθύνη ως κάτοχος των υποστατικών έως 
€1,000,000 

 Νομική ευθύνη ως εργοδότης προς οικιακούς βοηθούς έως 
€160.000 για κάθε οικιακή βοηθό, €3.145.000 για κάθε 
συμβάν και €5.125.000 σε οποιαδήποτε περίοδο 
ασφάλισης. 

 Νομική ευθύνη ως ενοικιαστής έως 10% του ασφαλισμένου 
ποσού των περιεχομένων που φαίνεται στον πίνακα. 

 Βραχυκύκλωμα έως €1500 
 

Προαιρετική κάλυψη:  
• Ζημιά από ατύχημα στα περιεχόμενα σας.  

 
Κάτω από το Μέρος 3 - Προσωπικά αντικείμενα κατά παντός 
κινδύνου, εντός και εκτός κατοικίας, μέχρι τα όρια που 
αναφέρονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου. 

εσάς ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας σας ή με 
οδηγίες σας ή μέλους της οικογένειας σας. 

  Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από οποιαδήποτε 
      διαδικασία αλλαγής, επιδιόρθωσης, συντήρησης,   

καθαρισμού, αποκατάστασης, προσαρμογής,  
αποσυναρμολόγησης, ανακαίνισης, ξαναδιακόσμησης 
ή  βλάβη. 

 Απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από, έντομα, 
παράσιτα, σκώρο, μύκητες ή μούχλα. 

 Απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από μηχανική, 
ηλεκτρική ή ηλεκτρονική βλάβη ή διακοπή ή 
ελάττωμα. 

 Απώλειας ή ζημιάς ενόσω τα περιεχόμενα σας 
βρίσκονται σε δημόσιο χώρο ή εκτός κλειδωμένου 
ιδιωτικού υποστατικού. 

 
 

        Υπάρχουν περιορισμοί στην 
κάλυψη; 

! Έναντι οποιασδήποτε απαίτησης που 
υποβάλλεται δυνάμει του ασφαλιστηρίου, 
οφείλετε να πληρώσετε μέρος της ζημιάς. Για 
κάθε περίπτωση, υπάρχει αναφορά στον 
πίνακα του ασφαλιστηρίου σε «απαλλαγή», 
όπου αναγράφεται και το σχετικό ποσό. 

! Για κάθε κάλυψη, ισχύουν όρια και υπο-όρια 
ασφάλισης τα οποία μπορείτε να δείτε στο 
ασφαλιστήριο σας σε συνδυασμό με τον 
πίνακα ασφάλισης σας. 

! Αν οι οικοδομές σας δεν έχουν διατηρηθεί σε 
καλή κατάσταση, μπορούμε να αφαιρέσουμε 
ένα ποσό για φυσική φθορά ή παλαιότητα. 

! Οι εγγυήσεις που εφαρμόζονται για τυχόν 
μέτρα ασφαλείας στο ασφαλιστήριο σας, αν 
μας έχετε δηλώσει τα μέτρα ασφαλείας για να 
διεκδικήσετε έκπτωση στα ασφάλιστρα σας.   

! Αν κατά το χρόνο της απώλειας ή ζημιάς το 
όριο είναι λιγότερο από το πλήρες κόστος 
ανοικοδόμησης των οικοδομών σαν να ήταν 
καινούριες, εμείς μπορεί να μειώσουμε 
αναλογικά οποιαδήποτε πληρωμή. 

! Αν έχετε οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστήρια 
που καλύπτουν την ίδια απώλεια, ζημιά ή 
ευθύνη όπως το ασφαλιστήριο αυτό, θα 
πληρώσουμε μόνο το μερίδιό μας σε 
οποιαδήποτε απαίτηση. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου δεν θα πληρώσουμε 
οτιδήποτε αν έχετε άλλα ασφαλιστήρια που 
καλύπτουν την ίδια απώλεια ή ζημιά και 
αυτές οι περιστάσεις φαίνονται καθαρά στο 
λεκτικό του ασφαλιστηρίου. 

! Όπου η κάλυψη μπορεί να βρεθεί τόσο κάτω 
από το μέρος των οικοδομών όσο και κάτω 
από το μέρος των περιεχομένων, θα 
πληρώσουμε μόνο κάτω από ένα μέρος, 
οποιοδήποτε παρέχει τη μεγαλύτερη κάλυψη. 
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 Ακαθόριστά προσωπικά αντικείμενα έως €3000 για ένα 
οποιοδήποτε αντικείμενο ή σετ. 

 Καθορισμένα προσωπικά αντικείμενα. 
 Προσωπική νομική ευθύνη ως ιδιώτης για ατυχήματα που 

δεν σχετίζονται με την ιδιοκτησία ή την κατοχή της 
οικοδομής έως €400,000. 

 
Κάτω από το Μέρος 4 - Ποδήλατα κατά παντός κινδύνου, εντός 
και εκτός κατοικίας, μέχρι τα όρια που αναφέρονται στον πίνακα 
του ασφαλιστηρίου 
 Ακαθόριστα ποδήλατα έως €200. 
 Καθορισμένα ποδήλατα που αναγράφονται στον πίνακα 

του ασφαλιστηρίου. 
 

Που είμαι καλυμμένος; 
 Για το Μέρος 1-Οικοδομές και τα Μέρος 2-Περιεχόμενα, η κάλυψη περιορίζεται στην κατοικία σας που βρίσκεται στη 

διεύθυνση που φαίνεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου, εκτός των καλύψεων για των οποίων γίνεται ρητή αναφορά 
στο λεκτικό της κάλυψης ότι η κάλυψη  επεκτείνεται και σε άλλα ιδιωτικά υποστατικά εντός Κύπρου. 

 Για το Μέρος 3-Προσωπικά Αντικείμενα, η κάλυψη που παρέχεται είναι για προσωπικά αντικείμενα ενόσω βρίσκονται 
στην κατοχή σας ή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας σας οπουδήποτε στην Κύπρο και μέχρι 60 ημέρες οπουδήποτε 
σε όλο τον κόσμο ανά περίοδο ασφάλισης. 

 Για το Μέρος 4-Ποδήλατα, η κάλυψη παρέχεται έναντι απώλειας ή ζημιάς από ατύχημα οπουδήποτε στην Κύπρο και 
μέχρι 60 ημέρες οπουδήποτε σε όλο τον κόσμο. 

 
 

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
• Οι πληροφορίες που παρέχονται στην πρόταση ασφάλισής και γενικά οι πληροφορίες που θα μας δώσετε πριν την 

έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου, κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου ή για τους σκοπούς ανανέωσης του 
ασφαλιστηρίου να είναι πλήρεις και ορθές. 

• Να ενημερώνετε εμάς ή τον διαμεσολαβητή σας αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν το 
ασφαλιστήριο. 

• Να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου. 
• Εσείς και η οικογένειά σας πρέπει να λάβετε όλα τα λογικά μέτρα για να αποτραπεί απώλεια, ζημιά, ατυχήματα και 

βλάβη σε οτιδήποτε καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο, και να διατηρείτε την ασφαλισμένη περιουσία σε καλή 
κατάσταση και συντηρημένη. 

• Να πληρώσετε το ασφάλιστρο όποτε είναι οφειλόμενο. 
• Όταν περιέλθει σε γνώση σας πιθανή απαίτηση δυνάμει του ασφαλιστηρίου, θα πρέπει να μας ενημερώσετε το λογικά 

συντομότερο δυνατό. 
 

 

Πότε και πώς πληρώνω; 
•  Η πληρωμή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, με την έκδοση του ασφαλιστηρίου, είτε, εάν αυτό έχει  
     συμφωνηθεί και αναφέρεται ρητά στον πίνακα του ασφαλιστηρίου, σε δόσεις όταν τα ασφάλιστρα υπερβαίνουν    
     σε αξία τα €300. 
•  Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά, επιταγή, τραπεζικό έμβασμα, εντολή άμεσης χρέωσης ή χρεωστική/πιστωτική 

κάρτα. 
  

 

Πότε  αρχίζει και πότε  λήγει η κάλυψη; 
Η κάλυψη που σας παρέχεται αρχίζει και λήγεί την ημερομηνία που έχουμε συμφωνήσει με εσάς. Οι ημερομηνίες αυτές θα 
αναγράφονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας.  

 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
•  Αν αλλάξετε γνώμη, έχετε 14 ημέρες από την ημέρα που παραλάβατε το ασφαλιστήριο σας να γράψετε στον διαμεσολαβητή 

ή σ’ εμάς επιβεβαιώνοντας ότι δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε την ασφάλιση. Νοουμένου ότι δεν έχετε υποβάλει απαίτηση 
μέσα σ’ αυτήν την περίοδο, δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρέωση  και οποιοδήποτε ασφάλιστρο έχετε καταβάλει θα  
επιστραφεί. 

• Ύστερα από την παραπάνω περίοδο υπαναχώρησης μπορείτε με επιστολή προς εμάς ή ερχόμενοι σε επαφή με τον  
διαμεσολαβητή σας να ζητήσετε ακύρωση. Νοουμένου ότι δεν έχετε υποβάλει απαίτηση, θα σας επιστρέψουμε το 
ασφάλιστρο για την εναπομένουσα περίοδο του ασφαλιστηρίου σας.   

 


