
Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 

Τι ασφαλίζεται;
Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)
Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα εκτός φιλικού διακανονισμού (έως 6.500 €)
Υλικές ζημιές από υπαίτιο  όχημα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας (έως 6.500 €)
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (έως 50.000 €)
Νομική προστασία (έως 3.000 €)
Φροντίδα ατυχήματος
Προληπτικός έλεγχος υγείας

Τι δεν ασφαλίζεται;
Όσες από τις παρακάτω καλύψεις που παρέχονται προαιρετικά με το προϊόν αυτό, δεν επιλεχτούν:

Για την Αστική Ευθύνη  

Μη κατοχή άδειας οδήγησης που προβλέπει ο νόμος, οδήγηση υπό την επήρεια τοξικών ουσιών, οινοπνεύματος, χρήση 
οχήματος διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας, σε πρόσωπα που συμφωνήσαν να μεταφερθούν  
με το όχημα για την εκτέλεση εγκληματικής πράξης ή έχει αφαιρεθεί από τον κάτοχο του με αθέμιτα μέσα.

Από πρόθεση του λήπτη/ασφαλισμένου.  

Συμμετοχή σε αγωνίσματα π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διαγωνισμούς ταχύτητας, δεξιοτεχνίας, παρελάσεις.

Όταν το όχημα ρυμουλκεί ή ρυμουλκείται από άλλο όχημα εκτός και αν έχει συμφωνηθεί.  

Για τις προαιρετικές πέραν των προαναφερόμενων 

Πόλεμο, πολεμικές ταραχές, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πραξικόπημα, κίνημα, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις.  

Ζημιές που προϋπήρχαν της ασφάλισης. 

Πλημμελή ακτινοβολία, ραδιενεργή μόλυνση, καύση πυρηνικού υλικού.

Όταν κινείται εκτός οδών που προορίζονται για την κυκλοφορία οχημάτων ή απαγορεύεται από τις Αρχές η κυκλοφορία ή  
σε αεροδρόμιο.  

Ζημιές σε μη συνήθη εξοπλισμό και εξαρτήματα που δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή.      

Σε καταστήματα πώλησης-έκθεσης οχημάτων.

Όταν δεν φέρει αριθμό κυκλοφορίας.   

Από το μεταφερόμενο και προς το μεταφερόμενο φορτίο.

Πρόστιμα για παραβάσεις, εξαγορά ποινών.  

Από τη χρήση ως εργαλείο εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή/και για τη μεταφορά εκκριτικών ή εύφλεκτων αεριών  
ή υγρών ή από τη χρήση-λειτουργία ως ψυγείο ή θερμοθάλαμο.   

Ζημιές σε ψυκτικά ή θερμαντικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις. 

Σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, προϋπάρχουσες αιτίες αναπηρίας νόσους ή παθήσεις.

Ασφάλιση Οχημάτων
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Ασφαλιστική Εταιρία: ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ        

Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για την ασφάλιση, παρέχονται στην Προσφορά Ασφάλισης, στην Αίτηση Ασφάλισης και  
στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Με αυτό το ασφαλιστικό προϊόν ασφαλίζεται η υποχρεωτική αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος και επιπλέον αν χρειαστεί 
συνδρομή δικηγόρου, το όχημα, για ζημιές από υπαίτιο ανασφάλιστο όχημα. Όλες οι καλύψεις και παροχές του προϊόντος, αναφέρονται στην 
παράγραφο «Τι ασφαλίζεται». 

Επέκταση νομικής προστασίας (επιπλέον 3.000 €)
ΜΙΝΕΤΤΑ AID (εξωνοσοκομειακή περίθαλψη)  
Αστική ευθύνη εργαλείου (Σ.Β / Y.Z  450.000 € / 150.000 € ή 150.000 € / 50.000 € ή 75.000 € / 25.000 €)

Προϊόν: ΤΡΑΚΤΕΡ 
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•   Η ειλικρινής, συνεπής και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης.

•  Η μέριμνά σας για την εμπρόθεσμη ανανέωση της ασφαλιστικής σας σύμβασης. 

•  H έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρίας για κάθε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση.

•  Η άμεση αναγγελία κάθε ζημιάς και η προσκόμιση κάθε σχετικού στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία σε περίπτωση αιτήματος αποζημίωσης.

Πότε και πώς πληρώνω;
Για την απρόσκοπτη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβάλλονται έως και την ημερομηνία που αυτά είναι 
απαιτητά, με τους εξής τρόπους:

•   Ηλεκτρονικά μέσω του pay.minetta.gr με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με δυνατότητα άτοκων δόσεων.

•   Στα ταμεία των γραφείων της Εταιρίας.

•   Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

•   Στον -συνεργαζόμενο με την ΜΙΝΕΤΤΑ- ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση 
ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρία, είτε στα γραφεία της είτε στον, 
συνεργαζόμενο με αυτήν, ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Πού είμαι καλυμμένος;
 Για την Αστική Ευθύνη, στην Ελληνική Επικράτεια, στις χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και στις χώρες που συνεργάζονται με το Γραφείο 

Διεθνούς Ασφάλισης. Για τις λοιπές συμπληρωματικές καλύψεις, στην Ελληνική Επικράτεια και εφ όσον παρέχεται επέκταση, με τον 
ειδικό όρο Ε.Ο. 23 «Επέκταση των Συμπληρωματικών Καλύψεων Οχήματος σε Χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.», είναι δυνατό να επεκταθεί 
η ισχύς της ασφαλιστικής σύμβασης ως προς τις λοιπές, συμπληρωματικές καλύψεις, και στον γεωγραφικό χώρο των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
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