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Προϊόν:

Ασφάλιση Ατυχήματος Κατοικιδίου

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την κάλυψη των σωματικών βλαβών ή/και θάνατο κατοικίδιου ζώου, που θα οφείλονται
αποκλειστικά και άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του
ασφαλισμένου οχήματος), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος.



Τι ασφαλίζεται;
Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή/και ο θάνατος
κατοικίδιου ζώου, που θα οφείλονται αποκλειστικά και
άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση,
πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του
ασφαλισμένου οχήματος), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του
οδηγού του οχήματος

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;




Τι δεν ασφαλίζεται;




Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι
παρακάτω περιπτώσεις:
Ατύχημα σε κατοικίδια ιδιοκτησίας τρίτων επιβαινόντων
στο ασφαλισμένο όχημα, πλην των παραπάνω
αναφερόμενων προσώπων.
Όλες οι περιπτώσεις ατυχημάτων που δεν αναφέρονται
ρητά στα άρθρα των γενικών όρων του παρόντος.

το κατοικίδιο θα μεταφέρεται αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο
αποδεικτικό μέσο), στην καμπίνα των επιβατών του
ασφαλισμένου οχήματος
ότι το κατοικίδιο είναι αποδεδειγμένα ιδιοκτησίας του λήπτη
της ασφάλισης ή οποιουδήποτε προσώπου, που καλύπτεται
από το ασφαλιστήριο ή του/της συζύγου ή των τέκνων αυτού.
ότι οι σωματικές βλάβες του κατοικίδιου θα επέλθουν άμεσα,
ενώ ο θάνατός του μπορεί να συμβεί το αργότερο σε διάστημα
ενός μηνός από την ημερομηνία του ατυχήματος

Πού είμαι καλυμμένος;
Στην αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ETU Forsikring A/S (https://etuforsikring.dk) με έδρα την Δανία, διεύθυνση
Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη, ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας) η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το
καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις απαιτήσεις της μέσω της εταιρείας NGN
Autoprotect Hellas IKE με Διεύθυνση Λεώφ Συγγρού 314 – 316, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 213 4708 Fax 211 182 7577, email:
etu@autoprotect.gr, ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
Θα πρέπει να αναφέρετε την απαίτηση δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον Διαχειριστή των απαιτήσεων, εντός οκτώ ημερών από την
ημερομηνία που η απαίτηση εκδηλώθηκε, προέκυψε ή έγινε αντιληπτή

Πότε και πώς πληρώνω;
Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται πάντοτε προ της ενάρξεως περιόδου του ασφαλιστικού κινδύνου

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η περίοδος Ασφάλισης αναφέρεται ευκρινώς στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μέσα στη νόμιμη προθεσμία Υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα ασφάλισης ή με έγγραφη καταγγελία της
σύμβασης.

