
 

 

 
  Τι ασφαλίζεται; 

 
 Οι επισκευές (ή Αντικατάσταση) των παραθύ-

ρων και υαλοπινάκων όταν γίνεται στους 
σταθμούς επισκευής με τους οποίους 
συνεργάζεται ο ασφαλιστής όπως αυτό 
επισυνάπτεται στους Γενικούς Όρους 

 

   Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Δεν καλύπτει θραύση που προκαλείται από τροχαίο 
ατύχημα. 

 Ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε ηλεκτρικούς 
κινητήρες ή μηχανισμούς παραθύρων.  

 Ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε ανακλαστήρες / 
καθρέπτες. 

 Θραύση κρυστάλλων ή άλλων μερών ή τμημάτων ή 
σημείων του αυτοκινήτου, όπως λάμπες, δείκτες 
πορείας, καθρέφτες, ταμπλό, πλαστικά παράθυρα, 
πλαστικές ηλιοροφές, κτλ. ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά 
στο αυτοκίνητο. 

 Θραύση κρυστάλλων που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα 
από αιτία για την οποία υπάρχει οφειλή αποζημίωσης 
από άλλον ασφαλιστή. 

 Ζημιά επιφάνειας σε γυαλί από υπαιτιότητα, αμέλεια ή 
παράλειψη του ασφαλιζόμενου (π.χ. ραβδώσεις / 
γραμμώσεις / εκδορές υαλοκαθαριστήρων κτλ.). 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης είναι € 1,500,00 για  
καθεμία απαίτηση και στο σύνολο για τη διάρκεια του 
ασφαλιστηρίου. 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται πάντοτε προ της ενάρξεως περιόδου του ασφαλιστικού κινδύνου 

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 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. 

 
 

Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία:   ETU Forsikring A/S, διεύθυνση Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη,  

ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας 

Προϊόν:  Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την επισκευή ή αντικατάσταση από το καθορισμένο δίκτυό του όλων των ζημιών 
γυάλινων πινάκων (μόνο) που έχουν προκύψει από ακούσια πρόκληση ρωγμής γυαλιού, συμπεριλαμβανομένης και 
εκείνης από απόπειρα ληστείας, για το παρμπρίζ - εμπρόσθιο και οπίσθιο, και όλα τα παράθυρα αυτοκινήτου και τη 
γυάλινη οροφή (ηλιοροφή), μέχρι τα όρια ασφαλιστικής ευθύνης 


