
Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Εθνική Γενικών Ασφαλειών – Κύπρος  
Προϊόν: Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων  
To παρόν έντυπο πληροφοριών ασφαλιστηρίου συμβολαίου παρέχει την καταγραφή των κύριων καλύψεων, εξαιρέσεων και λοιπών πληροφοριών. Οι πλήρεις προ-

συμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το εν λόγω προϊόν παρέχονται στους Όρους Ασφάλισης το οποίο μπορεί να σας παραχωρηθεί μέσω των Κεντρικών 

Γραφείων της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) ή μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Αυτό το είδος ασφάλισης καλύπτει υλική ζημιά ή απώλεια στην ασφαλισμένη περιουσία για όσο χρόνο αυτή βρίσκεται μέσα ή πάνω σε τροχοφόρο όχημα ή εφόσον αυτή 

στεγάζεται προσωρινά στη συνήθη πορεία της μεταφοράς είτε πάνω είτε εντός των εν λόγω μεταφορικών μέσων . 

Τι ασφαλίζεται; Τι δεν ασφαλίζεται; 

Βασικές καλύψεις 

 Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη διάρκεια της Περιόδου 

Ασφάλισης η Περιουσία, για όσο χρόνο αυτή βρίσκεται μέσα ή πάνω 

σε τροχοφόρο όχημα ή εφόσον αυτή στεγάζεται προσωρινά στη 

συνήθη πορεία της μεταφοράς είτε πάνω είτε εντός των εν λόγω 

μεταφορικών μέσων μέσα στα γεωγραφικά όρια, απολεσθεί, 

καταγραφεί ή υποστεί βλάβη ή ζημιά, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον 

Ασφαλισμένο για την εν λόγω απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που να 

μην υπερβαίνει τα όρια ευθύνης.  

 

 

 Το πρώτο ποσό της καθεμίας απαίτησης όπως αυτό καθορίζεται στον 

Πίνακα Ασφαλιστηρίου 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που προκαλείται ή που προκύπτει από 

κλοπή περιουσίας ενόσω αυτή βρίσκεται μέσα στο όχημα το οποίο 

παραμένει ανεπιτήρητο εκτός αν το εν λόγω όχημα έχει όλα τα σημεία 

πρόσβασης κλειστά και ασφαλή με κλειδαριές ή άλλες προστατευτικές 

συσκευές και αν όλα τα κλειδιά έχουν απομακρυνθεί από το εν λόγω 

όχημα 

 Απώλεια ή καταστροφή ή ζημιά σε ζώα, εκρηκτικές ύλες εμπορεύματα 

επικίνδυνης φύσης, καπνό, τσιγάρα, πούρα, κρασιά, οινοπνευματώδη 

ποτά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μαγνητόφωνα, γούνες, ρολόγια, 

ωρολόγια του τοίχου, κοσμήματα, χρυσά και αργυρά αντικείμενα, 

πολύτιμα μέταλλα και πέτρες, ράβδους χρυσού και αργυρού, μετρητά, 

χαρτονομίσματα, τίτλους, γραμμάτια, χρεόγραφα, συναλλαγματικές, 

έγγραφα, χειρόγραφα ή σχέδια 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά σε είδη από πορσελάνη, γυάλινα και 

πήλινα είδη, πίνακες, επιστημονικά όργανα, αγάλματα, είδη από 

μάρμαρο ή γύψο 

 Απώλεια υγραερίου ή εμπορευμάτων από εμπορευματοκιβώτια λόγω 

διαρροής ή χυσίματος  

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που προκαλείται από καιρικές, 

ατμοσφαιρικές συνθήκες, φυσική φθορά, εγγενές ελάττωμα ή ατέλεια, 

χειροτέρευση, μούχλα, επιβλαβή μικρά ζώα, ελαττωματικό πακετάρισμα, 

γάντζους, καθυστέρηση, απώλεια αγοράς, πτώση αξίας ή χειροτέρευση 

ή συνεπακόλουθη απώλεια οποιασδήποτε μορφής 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά ενόσω η περιουσία είναι προσωρινά 

στεγασμένη κατά την πορεία της μεταφοράς προς το σκοπό να 

αποθηκευθεί, να ετοιμαστεί, να πακεταριστεί ή αν τύχει επεξεργασίας 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που προκαλείται από ή που λαμβάνει 

χώρα συνεπεία ηφαιστιογενούς έκρηξης, υπόγειας φωτιάς, σεισμού ή 

διαταραχών των στοιχείων της φύσης, πολέμου, εισβολής, ενέργειας 

αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε κηρυχθηκε πόλεμος είτε όχι) 

εμφυλίου πολέμου, στάσης, επανάστασης, εξέγερσης, στρατοκρατίας ή 

σφετερισμού της εξουσίας, οχλαγωγίας, απεργίας ή πολιτικής 

αναταραχής 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που προκαλείται από ή που λαμβάνει 

χώρα συνεπεία πολέμου, εισβολής, ενέργειας αλλοδαπού εχθρού, 

εχθροπραξιών (είτε κηρυχθηκε πόλεμος είτε όχι) εμφυλίου πολέμου, 

στάσης, επανάστασης, εξέγερσης, στρατοκρατίας ή σφετερισμού της 

εξουσίας, οχλαγωγίας, απεργίας ή πολιτικής αναταραχής, κατάσχεσης, 

κρατικοποίησης, κράτησης, επίταξης ή σκόπιμης καταστροφής από 

οποιαδήποτε κυβερνητική, δημόσια, δημοτική, τοπική ή τελωνειακή αρχή 

 Κλοπή ή μικροκλοπή στην οποία ενέχεται οποιοσδήποτε υπάλληλος του 

Ασφαλισμένου ως αυτουργός ή συνεργός 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή 

συνδράμεται ή προκύπτει από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση λόγω 

ραδιενέργειας από οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή από οποιαδήποτε 

πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της ανάφλεξης πυρηνικών καυσίμων, 

οποιαδήποτε ύλη πυρηνικών όπλων 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που άμεσα προκαλείται από ωστικά 

κύματα που προκαλούνται από αεροπλάνα και άλλες εναέριες συσκευές 

που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του ήχου ή με υπερηχητική ταχύτητα 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που προκαλείται λόγω μηχανικής ή 

ηλεκτρικής βλάβης, διατάραξης ή ανεπάρκειας 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που προκαλείται από απώλεια ψύξης ή 

ελεγχόμενης ατμόσφαιρας εκτός εάν προκλήθηκε από σύγκρουση ή 

ανατροπή του οχήματος μεταφοράς 

 Αργοπορία ή ανεπαρκή έγγραφα 

 Ελλείμματα απογραφής ή μυστηριώδη ή ανεξήγητη εξαφάνιση 

 Απώλεια καταστροφή ή ζημιά που προκαλείται λόγω ατιμίας 

οποιουδήποτε ατόμου στο οποίο έχει εμπιστευτεί η ασφαλισμένη 

περιουσία 

 Απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που προκαλείται λόγω συσκευασίας η 

οποία ήταν ανεπαρκής να αντεπεξέλθει συνηθισμένο χειρισμό κατά την 

μεταφορά 

 Περιουσία κατά την αεροπορική ή υπερπόντια μεταφορά της 

 Περιουσία η οποία εάν το παρόν ασφαλιστήριο δεν υφίστατο θα 

εκαλύπτετο από Ναυτασφαλιστήριο. 
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Πού είμαι καλυμμένος; 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

Πότε και πως πληρώνω; 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται: 

● Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης: 

 Οφείλει να λαμβάνει όλες τις λογικές προφυλάξεις για την ασφάλεια της περιουσίας 

 Οφείλει να τηρεί ακριβές αρχείο όλων των εν λόγω αξιών  

 Κάθε ειδοποίηση ή γνωστοποίηση που πρέπει να δίδεται ή να γίνεται να παραδίδεται γραπτώς στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ 

 

● Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος: 

 Να  γνωστοποιήσει τούτο αμέσως στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ αναφέροντας τις περιστάσεις των απαιτήσεων το ταχύτερο δυνατό 

και οπωσδήποτε μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.  

 Να λάβει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά και να ανακτήσει οποιαδήποτε περιουσία που χάθηκε 

 Να ειδοποιήσει αμέσως την αστυνομία αν η απαίτηση αφορά κλοπή 

 Δίχως την γραπτή συγκατάθεση των ασφαλιστών ο ασφαλισμένος δε θα διενεργεί οποιαδήποτε δαπάνη είτε με προσφυγή στα δικαστήρια ή άλλως 

πως ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε πληρωμή, προσφορά ή υπόσχεση, διακανονισμό, διευθέτηση ή παραδοχή ευθύνης αναφορικά με οποιαδήποτε 

απαίτηση 

Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Ο Ασφαλισμένος μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε με γραπτή  αίτηση του στην Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ. 

! Το ποσό ασφάλειας δηλώνεται ότι υπόκειται στον Αναλογικό Όρο αν 

κατά τον χρόνο οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς εντός 

της έννοιας του ασφαλιστηρίου αυτού η περιουσία είναι μεγαλύτερης 

αξίας από το καθοριζόμενο ποσό  τότε ο ασφαλισμένος θα θεωρείται 

σαν ασφαλιστής του εαυτού του για την διαφορά και θα επιβαρύνετε με 

ανάλογο μερίδιο απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς. 

! ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης μέσω:  

− Πιστωτικής / Χρεωστικής κάρτας 

− Internet Banking  

− Μετρητών 

− Έμβασμα στο λογαριασμό της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ 

− Εντολή Αυτόματης Χρέωσης (Direct Debit) 
 

 Η ασφάλιση ισχύει στην γεωγραφική περιοχή που έχει δηλωθεί από τον Ασφαλισμένο εντός της Κύπρου (εκτός των Τουρκοκρατούμενων Περιοχών) 

στην ασφαλιστική σύμβαση. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην 

κάλυψη; 


