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PREAMBLE 
 
Lumen Insurance and the Insured named in the schedule agree that: 
 
(a) The proposal and declaration (including any additional or supplementary information supplied) shall be incorporated in the 

contract 
 
(b) The Insured will pay the premium 
 
(c) Lumen Insurance will subject to the terms and conditions of this policy provide insurance in accordance with the limits 

specified in the schedule during the period of insurance or any subsequent period for which Lumen Insurance shall accept 
the renewal premium 

 
(d) The policy and the schedule shall be considered one document and any word or expression to which a specific meaning has 

been attached shall bear that meaning wherever it may appear 
 
 
 

 
 

Signed on the date stated in the schedule. 

 
Julian J. Mamo 
Managing Director  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lumen Insurance, a trade name of GasanMamo Insurance Ltd (The Company) a general insurance company, regulated by the Malta Financial 
Services Authority operating in Cyprus through freedom of establishment represented by Agents and Attorneys Prodromou & Makriyiannis 

Insurance Underwriting Agencies and Consultants Ltd. Registered in Malta, Msida Road, Gzira GZR1405, Malta 
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Definitions 
 

Each time the following words or phrases are used in this booklet they will be printed in bold italic type and will have the 
specific meaning shown below. 
 
You, your 
The people named as insured in the schedule and their family who normally live with them 
 

We, our, us 
Lumen Insurance, a trade name of GasanMamo Insurance Ltd. 
 

Buildings 
The home including garages and outbuildings used only for domestic purposes, permanent fixtures and fittings, swimming 
pools, tennis courts, paths, drives, terraces, patios, walls, fences, hedges and gates all within the boundaries of the land 
belonging to the home. 
 

Contents 
Household goods, furniture, furnishings, clothing, personal belongings and valuables. 
 

The term contents does not include the following: 
(i) Personal money 
(ii) Motor vehicles, caravans (touring or static), trailers, aircraft, hovercraft, boats and any accessory which is designed to be 

used with any of these 
(iii) Any living creatures, trees, shrubs, plants or grass 
(iv) Securities and documents of any kind (except as provided for under «Section A2» insured cause 20) 
(v) Landlord’s fixtures and fittings 
(vi) Satellite dishes and television or radio aerials unless permanently secured to the outside of the home or shown in the 

schedule 
(vii) Property insured separately 
(viii) Property owned or used for business or professional purposes 
 

Home 
The private dwelling of standard construction and the garages and outbuildings used for domestic purposes at the premises  

 

Period of Insurance 
The length of time for which this insurance is in force, as shown in the schedule. 
 

Personal belongings 
Personal items worn, used or carried about the person, including bicycles and sports equipment 
 

The term personal belongings does not include the following 
(i) Clothing, personal money or valuables 
(ii) Property owned or used for business or professional purposes 
 

Precious metals 
Articles made of platinum, gold or silver including plated items 
 

Premises 
The address which is shown in the schedule 
 

Valuables 
Jewellery, items of precious metals, clocks, watches, furs, pictures, works of art, curios, stamp or coin collections 
 

The term valuables does not include property owned or used for business or professional purposes 
 

Curios 
An item which has acquired an enhanced value due to its uniqueness or to its place of origin, history or ownership 
 

Personal money 
Current notes and coins, cheques, traveller’s cheques, postal or money orders, postage stamps (not forming part of a stamp 
collection), securities, premium bonds, telephone cards, travel tickets and other season tickets. 
 

The term personal money does not include money used for business purposes 
 

Motor Vehicle 
An electrically-driven or mechanically-driven vehicle including a toy or model 
 

The term motor vehicle does not include domestic gardening equipment, or toys, models or golf trolleys controlled by 
someone on foot. 
 

Unoccupied 
Not lived in by you or any other person authorised by you. 
 

Excess 
The amount you must pay towards any claim 
 

Note: 
If one incident results in a claim being made under more than one section of this policy, only one excess  (the higher amount) 
will apply. 
 



 

Ver.HHG2001 - Lumen Householders’ Insurance page 5 

BASIC COVERS 
 

Section A1 – Buildings 
 
The schedule will show if this section applies. 

 
What is covered 
 
Loss or Damage to the buildings caused by the following: 
 
1. Fire, lightning, explosion, earthquake or smoke 
 
 
2. Storm, flood, tempest or hurricane 
 
 
3. Riot, civil commotion, labour or political disturbances 
 
4. Vandalism or malicious acts 
 
 
 
5. Any aircraft, flying object (or items dropped from them), 

vehicle, train or animal colliding with the buildings. 
 
6. Water or oil escaping from any fixed water or heating 

system, washing machine, dishwasher, refrigerator, freezer, 
water bed or fish tank in the home. 

 
7. Water freezing in any fixed water or heating system in the 

home. 
 
8. Theft or attempted theft 
 
 
 
 
9. Any satellite dish, television or radio aerial or security 

equipment breaking or collapsing. 
 
10. Falling trees, branches, telephone poles, lamp posts or 

pylons. 
 

11. Reasonable and necessary cost of finding the source of a 
leak, including the making good of any damage caused 
during such search, following loss or damage by any 
circumstances listed in 1 to 10 above. This cover will not 
exceed €1,000 for any one claim. 

 
12. Temporary accommodation and loss of rent 

(a) If your home cannot be lived in following loss or 
damage insured under 1 to 10 of this section which 
results in an admitted claim, we will pay for the 
following: 
(i) Rent (including ground rent), which you still have 

to pay 
(ii) Loss of any rent you would have been paid 
(iii) The reasonable costs of necessary temporary 

accommodation 
we will pay these costs until your home is fit to live 
in 

(b) If you are prevented by a local authority from living in 
your home as a result of 
(i) an emergency evacuation or 
(ii) neighbouring property being damaged by any loss 

or damage insured by this section 
we will pay the reasonable costs of your necessary 
alternative accommodation for up to thirty (30) days. 

 
What is not covered 
 
The amount of any excess shown in your schedule 
 
1. Loss or damage caused by Smoke damage caused by 

agricultural or industrial work or any gradual cause 
 
2. (i) Loss or Damage by frost 

(ii) Loss or Damage to fences, hedges or gates 
 
 
 
4. (i) Loss or Damage caused by you or your guest or 

tenant 
(ii) Loss or Damage caused after your home has 

been continuously unoccupied for more than 30 
days. 

 
 
6. Loss or Damage caused after your home has been 

continuously unoccupied for more than 30 days. 
 
 
7. Loss or Damage caused after your home has been 

continuously unoccupied for more than 30 days. 

8. (i) Loss or Damage caused by you or your guest or 
tenant 

(ii) Loss or Damage caused after your home has 
been continuously unoccupied for more than 30 
days. 

9. Loss or Damage to the satellite dish, aerial or security 
equipment itself. 

 
 
 
 
11. Loss or damage caused by wear and tear 
 
 
 
 
 
12. Any loss or damage not covered under 1 to 10 of this 

section 
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What is covered 
 

For any one claim under this section we will pay up to 
20% of the sum insured on buildings. 

 

13. Damage to underground services 
Accidental damage to underground services to or from 
your home (including inspection covers and septic 
tanks) for which you are legally responsible. 

 

14. Breakage of glass or sanitary fixtures Accidental breakage 
of fixed glass in windows, doors and skylights, 
washbasins, pedestals, baths, sinks, splashbacks, shower 
trays, shower screens, bidets, toilet pans, toilet seats, 
toilet cisterns and ceramic hobs or tops forming part of 
your home. 

 

15. Property owner’s liability 
We will insure you for up to the ‘Limit of Indemnity’ 
specified in the policy schedule against your legal liability 
as owner of the buildings, for any one accident or series 
of accidents plus defence costs and expenses which we 
have agreed to in writing in advance. 

We will provide this cover for liability arising from 
accidental bodily injury including death, disease or illness 
or accidental damage to property arising from you owning 
the home and its land. 

 
 
 
 
 

16. Repair of sewer 
The cost of breaking into and repairing the pipe between 
the main sewer and the home following blockage of the 
pipe, provided normal means of unblocking the pipe are 
unsuccessful. 
The most we will pay for any one claim is €500. 

 
17. Selling your home. 

If your home is not insured elsewhere, the person buying 
your home will have the benefit of the insurance under 
this section for the period from exchange of contracts 
until the sale is completed. 

 
18. Loss or Damage to the buildings by the Emergency 

Services 
Loss or Damage to the buildings by the Emergency 
Services while they are attending the home due to the 
damage insured under 1 to 10 of this section. 

 
What is not covered 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. (i) Ceramic hobs or tops not forming part of a fixed 

unit. 
(ii) Damage caused after your home has been 

continuously unoccupied for more than 30 days. 
 

 
 
15. Liability arising from the following 

(i) Loss or damage to property belonging to, held in 
trust or controlled by you. 

(ii) Your job, profession or business 
(iii) Injury (including death, disease or illness) to you 
(iv) Any amounts you may be liable to pay for punitive 

and exemplary damages. Punitive or exemplary 
damages Are damages that punish the person they 
are awarded against, as well as compensate the 
person they are awarded to. 

(v) Your owning or using lifts and motor 
vehicles. 

(vi) Any agreement you have made, unless you 
would have been liable even without the 
agreement. 

 
 
 
 
 
 
 
17. For any loss or damage occurring outside the period 

of insurance 
 

 

SETTLING CLAIMS 
 
We will pay the cost of either repairing or reinstating as new the damaged parts of the buildings as long as 

(i) the sum insured at the time of the loss or damage is the full cost of rebuilding the home 
(ii) the buildings are in a good state of repair immediately prior to the loss or damage, and 
(iii) the repair or reinstatement has been carried out 
If any of (i) to (iii) above are not met we will reduce the amount we will pay to take into account wear, tear and loss of 
value. 

Under this section we will also pay the following costs: 
(a) Architects’, surveyors’, engineers’ and other professionals’ reasonable and necessary fees. 
(b) The cost of demolishing the buildings, supporting the buildings, removing debris and making the site safe. 
(c) The cost of keeping to local authority or other legal conditions made after the damage. We will not pay for the cost of preparing a 

claim. 

The most we will pay for any claim under 1 to 10, 13, 14, 17 and 18 of this section is the cost of rebuilding or repairing the 
buildings or the total sum insured on buildings whichever is less. 
The sum insured will not be reduced after we pay a claim. 
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SECTION A2 - CONTENTS 
 
The schedule will show if this section applies. 
 

 
What is covered 
 
Loss or damage to the contents in the buildings caused by the 
following: 
 
 
 
1. Fire, lightning, explosion, earthquake or smoke. 
 
2. Storm, flood, tempest or hurricane. 
 
3. Riot, civil commotion, labour or political disturbances. 
 
4. Vandalism or malicious acts. 
 
 
 
 
 
5. Any aircraft, flying object (or items dropped from them), 

vehicle, train or animal (other than domestic pets) colliding 
with the buildings. 

 
6. Water or oil escaping from any fixed water or heating system, 

washing machine, dishwasher, refrigerator, freezer, water bed 
or fish tank in the home. 

 
7. Theft or attempted theft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Any satellite dish, television or radio aerial or security 

equipment breaking or collapsing. 
 
9. Falling trees, branches telephone and electricity lamp posts or 

pylons. 
 

10. Temporary Accommodation 
(a) If your home cannot be lived in, following loss or 

damage insured under 1 to 9 of this section which results 
in an admitted claim, we will pay the reasonable cost for 
temporary accommodation (including the cost of 
temporarily storing your furniture and the cost of putting 
your dogs or cats in kennels) until your home is fit to 
live in 

 

(b) If you are prevented by a local authority from living in 
your home as a result of 
(i) an emergency evacuation or 
(ii) neighbouring property being damaged by any loss or 

damage insured by this section 

we will pay the reasonable cost of your necessary alternative 
accommodation for up to thirty (30) days. 

For any one claim under this section we will pay up to 20% of 
the maximum sum insured on contents. 
 

 
What is not covered 
 
(i) The amount of any excess shown in your 

schedule 
(ii) loss or damage to property in the open except 

where specifically mentioned under this section 
 
1. Loss or damage caused by Smoke damage caused 

by agricultural or industrial work or any gradual 
cause 

 
 
 
4. (i) Loss or damage caused by you or your guest 

or tenant. 
(ii) Loss or damage caused after your home has 

been continuously unoccupied for more than 
30 days. 

 
 
 
 
 
6. Loss or damage caused after your home has been 

continuously unoccupied for more than 30 days. 
 
 
7. (i) Loss or Damage if not accompanied by forcible 

and violent entry into your building. 
(ii) Loss or damage caused by you or your guest or 

tenant. 
(iii) Loss or damage after your home has been 

continuously unoccupied for more than 30 days. 
(iv) Loss or damage when the home is lent, let or 

sublet, unless force was used into or out of the 
home 

 
 
 
 
 
 
10. Any loss or damage not covered under 1 to 9 of 
this section. 
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What is covered 

 
11. Breakage of glass and mirrors 

Accidental breakage of mirrors, glass tops and fixed glass in 
furniture, and ceramic hobs or tops forming part of a free-
standing unit. 

 
12. Loss of oil and water 
 Loss of oil or metered water from the water or heating system 

at the home after accidental damage to that system. 
 
13. Equipment and Machinery outside of the home 
 Accidental Loss of or damage to solar heaters, air conditioning 

and central heating machinery, water and oil tanks. 
 
14. Electrical equipment 

Accidental damage to television, Hi-Fi and Audio equipment, 
personal computer and security systems. 

 
 
 
 
 
 
15. Freezer contents 

We will pay the cost of replacing the contents of your 
freezer or fridge in your home following loss or damage 
caused by 
(a) accidental breakdown or malfunctioning of your freezer or 

fridge 
(b) accidental cut-off of electricity supply 
We will also pay the cost of hiring a temporary freezer or 
fridge if this is necessary. 
The most we will pay for any one claim is €500. 

 
16. Contents in the garden 

Loss or damage (as insured under 1 to 9) to contents while 
in your garden or grounds. 

The most we will pay for any one claim is €500 
 
17. Contents temporarily removed 

Loss or damage (as insured under 1 to 9 of this section) to 
contents while temporarily removed from your home, but 
within the Republic of Cyprus 

(a) to a bank, occupied private dwelling or a building where 
you are living, employed or carrying on business, or 

(b) elsewhere 

The most we will pay for any claim under this section is 20% 
of the maximum sum insured on contents. 

 
18. Household removal 

Accidental loss or damage to contents when they are being 
transported from your home for permanent removal to 
another home in the Republic of Cyprus. 
 

What is not covered 
 
11. Loss or damage after your home has been 

continuously unoccupied for more than 30 days. 
 
 
 
 
 
 
 
13. Loss or damage to any such equipment which is 

not permanently secured to the outside of the 
home 

 
14. (i) Loss of or damage to records, films, tapes, 

cassettes, discs or cartridges except for their 
value as unused material (unless they were 
pre-recorded, when we will pay the maker’s 
current listed price) 

 (ii) satellite dishes and television or radio aerials, 
unless otherwise insured under other section 
of this policy 

 
15. (i) Loss or damage caused by your failure to pay 

for the electricity. 
(ii) Contamination of the contents of your freezer 

or fridge by any other reason or cause 
 
 
 
 
 
 
 
16. (i) Loss or damage to Personal belongings 

(other than bicycles) or valuables. 
(ii) Theft of bicycles unless they are securely 

locked when unattended. 
(iii) Theft of bicycle tyres or accessories unless the 

bicycle is stolen at the same time. 
17. (i) Loss or damage by theft unless force was 

used to get into or out of a building 
(ii) Contents removed for sale or exhibition, or 

to a furniture warehouse or in storage 
(iii) Loss or damage caused by storm, flood, 

tempest or hurricane to property in the open 
(iv) Valuables other than in a bank 

 
 
 
 
18. Contents stored in a furniture warehouse or in 

storage. 
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What is covered 
 
19. Fatal injury benefit. 

Your death, if this happens within 3 months as a direct result 
of 
(a) fire or accident in the home. 
(b) an accident while travelling as a fare-paying passenger in 

any road within the Republic of Cyprus, or 
(c) an assault anywhere within the Republic of Cyprus. 

The most we will pay for any one claim is €5.000 
 
20. Theft of keys 

We will pay for the cost of replacing keys and locks to any 
external door or window of the buildings, or to safes and 
alarms in the buildings, if the keys are stolen. 
The most we will pay for any one claim is €200. 
 

21. Title deeds 
We will pay the necessary cost of preparing new title deeds to 
your home if the originals are lost or damaged by loss or 
damage insured under 1 to 9 of this section while the deeds 
are in your home or a bank. 

 

22. Temporary increases 
(a) Christmas increase 

We will increase the maximum sum insured on contents 
by 10% for the period 1 December to 10 January 

(b) Wedding gifts 
We will increase the maximum sum insured on contents 
by 10% for a period of one month before and one month 
after the wedding of any person insured by this policy. 

 

23. Tenant’s liability 
We will insure you against your legal liability as tenant (not 
owner) of your home for damage to the buildings caused by 
events insured under 1 to 9, 12 and 13 of Section A1 – 
Buildings. 
The most we will pay for any one claim is 20% of the 
maximum sum insured for contents. 

 

24. Occupier’s and personal liability 
We will pay up to the ‘Limit of Indemnity’ specified in the policy 
schedule for any one accident or series of accidents arising out 
of or attributable to one source or original cause. We will also 
pay defence costs and expenses which we have agreed to in 
writing. We will provide this cover for liability arising from 
accidental bodily injury including death, disease or illness, or 
accidental damage to property happening in the Republic of 
Cyprus. 

This cover also applies for a total of up to 90 days in any one 
period of insurance elsewhere in the world excluding USA 
and Canada. 

What is not covered 
 
 
19. Death caused by any person insured by this 

policy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Liability arising from the following: 

Any amounts you may be liable to pay for 
punitive and exemplary damages.  
 
 
 
 

 

24. Liability arising from the following 
(i) Your owning (not occupying) any land or 

building 
(ii) Loss or damage to property belonging to or 

held in trust by or controlled by you but this 
exclusion does not apply to premises which 
you have hired or borrowed for temporary 
holiday accommodation 

(iii) Your job, profession or business 
(iv) Injury (including death, disease or illness) to 

you 
(v) Your owning or using motor vehicles, lifts, 

caravans, aircraft or hovercraft 
(vi) Your owning or using boats 
(vii) Your owning or using any vehicle which must 

be insured under the Road Traffic Acts. 
(viii) Any disease you pass on 
(ix) Any agreement you have made unless you 

would have been liable even without the 
agreement.(x) Any amounts you may 
be liable to pay for punitive and exemplary 
damages. 
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SETTLING CLAIMS 
 
We will at our option either replace or pay the cost of replacing as new except for 
(i) household linen and clothing where we will take off an amount for wear and tear and 
(ii) items that can be economically restored or repaired (including household linen and clothing) where we will pay the cost of 

restoring or repairing the item. 
 
For technology equipment (Electronics, computers, TVs, HiFi etc) 

a) We will pay the cost of repair or replacement of the lost or damaged part of the equipment to a condition equal 
to but not better or more extensive than its condition when new. When replacement parts are not available from 
the manufacturers or their agents our liability will be limited to the cost of an equivalent repair to similar 
equipment of current manufacture. 

b) for equipment that is lost or in our opinion damaged beyond repair we will pay the amount necessary to replace 
with equipment of the same model. If the same model is not available, we will pay the amount necessary to 
replace with equipment of the same technological specification. Where Equipment of equivalent specification is 
not available we will pay for similar replacement equipment with the nearest higher specification. 

 

If, at the time of any loss or damage under this section, the full cost of replacing the contents as new (less an amount for wear 
and tear on household linen and clothing) is greater than the maximum sum insured on contents, we will only pay that proportion 
of the loss which the maximum sum insured on contents bears to the full cost of replacing the contents as new, less an amount 
for wear and tear. 
 
The most we will pay for any claim under 1 to 9 and 11 to 14 of this section is the maximum sum insured, depending on any 
limit shown in the schedule. 
 
We will not reduce the maximum sum insured after we pay a claim, except for total loss or destruction of individually specified 
items, in which case cover will end. 
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OPTIONAL COVERS 
 
 
 

SECTION B1 – PERSONAL MONEY 
 
 

 
The schedule will show if this section applies. 
 
 

What is covered 
 
Accidental loss of or damage to your personal money within the 
Republic of Cyprus. 

 
 
 
What is not covered 
 
(i) The amount of any excess shown in your 

schedule 
(ii) Loss or damage due to items being confiscated or 

losing value and mistakes in receipts, payments or 
accounting. 

 
 

SETTLING CLAIMS 
 
 
The most we will pay under this section is €500. 

You will need to report your loss to the Police immediately.  
We will not reduce the sum insured after we pay a claim. 
 
 
 

SECTION B2 - PORTABLE POSSESSIONS 
 
The schedule will show if this section applies 
 
Guidance note 
 
This section covers your portable items including jewellery, bicycles and clothing, away from the home. you must let us know 
about any individual items worth more than €500 
 

 
. 
 
 

What is covered 
 
 
Accidental loss or damage to personal belongings, valuables and 
clothing owned by you or for which you are legally responsible and 
which are described in the schedule, within the Geographical Area. 
 
This cover also applies for up to 90 days in any one period of 
insurance, elsewhere in the world. 
 

 
 
 
What is not covered 
 
 
(i) The amount of any excess shown in your 

schedule 
(ii) Bicycles while racing 
(iii) Theft of pedal cycles unless they are securely 

locked when unattended away from the home 
(iv) Loss of pedal cycle tyres or accessories unless the 

pedal cycle is lost or damaged at the same time. 
(v) Musical instruments used for semi-professional or 

professional purposes 
(vi) Money, credit cards and other payment cards 
(vii) Loss or damage from vehicle 
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SETTLING CLAIMS 
 
 
We will either replace or pay the cost of replacing the item as new except for 

(i) clothing, where we will take off an amount for wear and tear and 
(ii) items that can be economically restored or repaired (including clothing) where we will pay the cost of restoring or repairing 

the item. 

The most we will pay for any claim is the sum insured, depending on any limit shown in the schedule 
 

We will not reduce the sums insured after we pay a claim, except for total loss or destruction of individually specified items, in 
which case cover will end. 
 
 
 

SECTION B3- PERSONAL ACCIDENT 
 
The schedule will show if this section applies 
 
Guidance note 
 
The “family unit of cover” under this section insures the family living at home, including the policyholder and his or her wife, 
husband and children aged between 3 to 18 years. 
 
Other adult relatives living at home (for example children over 18, grandparents and so on) can be insured if they are 
individually named in the policy schedule. 
 
Your schedule will show the people you have chosen to insure, and the number of units of cover. 
 
Under “What is not covered”, part (f), we list some high-risk sports and activities for which we will not automatically cover you 
under this section. However, there are other unconventional sports or activities which we have not listed but which are generally 
considered to be dangerous such as ‘bungee jumping’, bar flying and the like. Although it is impossible to provide a complete list 
of activities, we consider them to be excluded under (g), “What is not covered”, (putting yourself in danger). 
 
 
Definitions of words and phrases applicable to this section of the policy. 
 
Insured person 
You and any other person shown as insured in your schedule. 
 
Family 
The insured person and his or her husband, wife and their children aged between 3 to 18 years who normally live with them. 
 
Bodily injury 
Injury caused by an accident or being exposed to the natural elements and which is the only cause of death or disability within 
2 years of the date of the accident or exposure. 
 
Loss of limb 
A limb being cut off at or above the wrist or ankle, or total and permanent loss of use of a limb. 
 
Loss of eye 
Total and permanent loss of sight. 
 
 
 
 

SETTLING CLAIMS 
 
For Hospital expenses please you need to contact us as reasonably possible as we may be able to arrange a direct settlement 
of your bill with the hospital. We will ask for original receipts of any expenses you have paid for. To claim disability or death 
benefit a close relative of yours needs to contact us with details of the incident as reasonably soon as possible. 
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What is covered 
 
We will pay the benefits shown in the table of benefits if any 
insured person suffers an accidental bodily injury which results 
in 
 
1. death 

2. loss of one or both eyes or one or more limbs 

3. permanent total disability which prevents the insured 
person from doing any kind of work and which has lasted 
for 104 weeks and is likely to continue for the remainder 
of life or 

4. temporary total disability which prevents the insured 
person from doing their usual work for up to 104 weeks. 

 

What is not covered 
 
(i) Bodily injury to anyone under 3 or over 70 
(ii) Bodily injury resulting from the following 

(a) Any criminal act by an insured person 
(b) Insanity, suicide or attempted suicide 
(c) An insured person taking alcohol or drugs 
(d) Any health problem which you or the insured 

person knew of or should have known about at 
the start of this insurance or when it was renewed 
and which has not been accepted by us in writing 

(e) Childbirth or pregnancy 
(f) Scuba diving, flying (except as a fare-paying 

passenger), hang-gliding or parachuting, hunting, 
hunting on horseback, polo, show-jumping or 
steeple chasing, driving, riding or sailing in any 
kind of race, riding motor cycles or motor scooters 
as a driver or passenger, winter sports (other than 
curling or ice-skating), mountaineering, cliff or 
rock climbing, abseiling or pot holing, playing in 
any sport professionally, service in the armed 
forces. 

(g) Putting yourself in danger (except in an attempt 
to save a human life). 

 
 
 

 
Table of benefits 
 

 
Individual 

unit of cover 

 
Family unit of cover 

 
1. Death 

2. Loss of one or both eyes or one or more limbs 
3. Permanent total disability 

4. Temporary total disability 

Adults 
€10.000 

€10.000 
€10.000 

€50 a week 

Adults 
€10.000 

€10.000 
€10.000 

€50 a week 

Children 
€2.000 

€10.000 
€10.000 

None 

 
 
 
The benefits shown represent one unit of cover. 
 
 
We will only pay the insured person one benefit for any one accident but we will pay for temporary total disability until we 
pay benefit for permanent total disability. 
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SECTION B4- DOMESTIC PETS - CATS AND DOGS 
 
The schedule will show if this section applies 
 

 
What is covered 
 
For any animal described in the schedule we will pay for the 
following: 
 
1. Death caused by accidental bodily injury (up to the sum insured 

shown in the schedule). 
 
2. Vet’s fees resulting from accidental bodily injury or bodily illness. 

The most we will pay is €250 for each period of insurance. 
 

3. (a) Advertising costs in an attempt to recover an animal that is 
lost or stolen. 

The most we will pay is €100 for each period of Insurance. 

(b) A reasonable reward if a lost or stolen animal is recovered (up 
to 20% of the sum insured for the animal for each period of 
insurance). 

 
4. Up to 21 days for necessary boarding kennel fees while you are in 

hospital (up to €200 for each period of Insurance) 
 

 
What is not covered 
 
(i) The amount of any excess shown in your 

schedule. 
(ii) Animals aged under 3 months or over 8 

years 
(iii) Animals used mainly for breeding, showing 

or working 
(iv) Animals not owned just by you. 
(v) Animals which have any illness or injury 

which you knew about at the start of the 
policy (or when it was renewed) and which 
we have not accepted in writing 

(vi) Death resulting from surgery, unless the 
surgery is needed following accidental 
bodily injury, or to save the animal’s life 

(vii) Death or vet’s fees arising as a result of 
breeding 

(viii) The first 4 days of any claim for boarding 
kennel fees 

(x) Poisoning  

 
 
 

SETTLING CLAIMS 
 
Following death insured under this section we will pay the cost of replacing the animal with another of the same breed, sex or 
pedigree. The most we will pay is the sum insured shown in your schedule. 
 
For other claim under this section we will pay the amount you pay up to the limits shown. 
 
We will not reduce the sum insured after we pay a claim except in the event of death in which case cover will end. 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS THAT APPLY TO THIS SECTION 
 
1. You must provide proper care for the animal and make sure it has all necessary vaccinations. 
2. If the animal is injured you must arrange for a vet to attend and, where necessary, confirm (at your own expense) the 

cause of death. 
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SECTION B5- ACCIDENTAL DAMAGE (BUILDINGS) 
 
The schedule will show if this section applies 
 

What is covered 
 
This section extends cover provided under Section A1 – Buildings 
- “Basic Cover” of the policy for accidental damage. 
 

What is not covered 
 
(i) Damage caused by any paying guest or tenant in 

your home. 
(ii) Loss or Damage which is specifically mentioned 

elsewhere under this policy 
(iii) Damage caused by faulty workmanship or design or 

the use of faulty materials. 
(iv) Excess as indicated on schedule. 
 

 
 

SECTION B6- ACCIDENTAL DAMAGE (CONTENTS) 
 
The schedule will show if this section applies 
 

 
What is covered 
 
This section extends cover provided under  Section A2 – 
Contents - “Basic Cover” of the policy for accidental damage to 
the contents whilst in the buildings  
 
 
 
 
 

 
What is not covered 
 
(i) Deterioration of food 
(ii) Damage caused by any paying guest or tenant in 

your home. 
(iii) Loss or Damage which is specifically mentioned 

elsewhere under this policy 
(iv) Damage caused by faulty workmanship or design or 

the use of faulty materials. 
(v) The Excess as indicated on schedule. 

 

SECTION B7- INSURANCE FOR YOUR LIABILITY  
           TO YOUR DOMESTIC EMPLOYEES 

 
SECTION B7- INSURANCE FOR YOUR LIABILITY TO YOUR DOMESTIC       
EMPLOYEES 
(Valid ONLY for those employers where a certificate of insurance in the manner prescribed by the Law is issued). 
 
Liability to your domestic employees 

We will insure you for all sums which you become legally liable to pay following accidental bodily injury to or illness of 
any person who you employ as domestic staff. 

In the same way as you are insured we will also insure any member of your family who permanently lives with you and 
who employs domestic help. 
 
The most we will pay under this section for damages and all costs and expenses made against your household or incurred 
by your household with our written permission in respect of 
 
(a) Accident or Occupational Disease caused during the currency of this Policy to any one domestic employee consequent 

on or attributable to one source or original cause shall not exceed the Single Employee Limit specified in the Schedule 
(Limit of Indemnity (a)).  In the event that the Accident or Occupational Disease has been caused over more than one 
Period of Insurance, the Single Employee Limit at the time the Accident or Occupational Disease first commenced shall 
apply. 

(b) one claim or all claims of a series arising out of every Accident or Occupational Disease sustained by one or more 
domestic employees, irrespective of whether such Accidents or Occupational Diseases were caused during one or more 
Periods of Insurance, consequent on or attributable to one source or original cause shall not exceed the Limit of 
Indemnity specified in the Schedule (Limit of Indemnity (b)). 

(c) all Accidents or Occupational Diseases caused during any one Period of Insurance, irrespective of the number of 
domestic employees who may sustain bodily injury or death as a result of an Accident or Occupational Disease 
consequent on or attributable to any number of sources or original causes, shall not exceed the Aggregate Limit of 
Indemnity specified in the Schedule corresponding to the Period of Insurance (Limit of Indemnity (c)). 
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GENERAL CONDITIONS APPLYING TO THE WHOLE POLICY 
 
 
1. Duty of care 

You must take all reasonable steps to prevent loss of or damage to property insured by this policy and to maintain the 
property in a good condition and in a good state of repair.  

 
2. Other insurances. 

At the time of any loss, damage or liability resulting in a claim under this policy, if you have any other insurance covering 
the same loss, damage or liability, we will only pay our share of the claim (except under Section B3, Optional Cover) 

 
3. More than one property 

If this policy insures more than one property, the policy limits and exclusions apply separately to each property in the way 
as if each property had been insured by a separate policy. 

 
4. Changes to risk 

The policy may not be valid if there is any alteration after the start of this insurance which increases the risk of loss, 
damage, accident or liability (unless the alteration has been accepted by us in writing). 

 
Guidance note 

You must tell us straight away about any changes which may affect the insurance including 
 

- if you change address 
- if you begin taking in paying guests or tenants 
- if you start major alterations or extensions to the buildings 

 
Also, every year when the policy is renewed, you must tell us if any of the answers you have given in your proposal form 
have changed, including 

- if you have received a police caution for or been convicted of any offence (other than motoring) 
- if you have changed your occupation 

 
If you don’t tell us about any change, your policy may not be valid 

 
5. Cancelling the policy 

(a) You may cancel this policy by giving us 7 days notice in writing. If you cancel the policy you will be entitled to refund 
of part of your premium as long as you have not made a claim during the current period of insurance. 

(b) We may cancel this policy by giving you 7 days notice in writing sent by registered letter to your last known address. 
If we cancel the policy we will refund the premium for the rest of the current period of insurance. 

 
However, if you pay your premium by installments and any installment is not paid when due, we have the right to cancel 
the policy immediately. 

 
6. Arbitration 

If we admit liability for a claim, but there is a dispute as to the amount to be paid, the dispute will be referred to an arbitrator. 
The arbitrator will be appointed jointly by you and us in accordance with the law at the time. You must not take legal 
action against us over the dispute before the arbitrator has reached a decision. 

 
 
7. Fraudulent claims. 

If you  make a claim which is fraudulent in any way, this policy will end and we will not pay any claims. 
 

8. Making a claim. 
(i) If any event which may result in a claim under this policy occurs you must notify us in writing as soon as is reasonably 

possible. 
 
The action to take then depends on the type of claim. 
Riot  Tell us within 7 days 
Accidental loss outside the home, theft, 
vandalism or malicious acts 
 
Legal liability for injury or damage 

 

Tell the police immediately 

 
Immediately send us any writ, summons or other legal 
document. You must not negotiate or admit or deny any 
claim without our written permission 
 

(ii) You must give us, at your expense, all reasonable details and evidence which we ask for. 
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RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 
 
1. We may enter any buildings where loss or damage has occurred and deal with any salvage. However you must not 

abandon any property to us. 
 
2. We may take over and deal with, in your name, the defence or settlement of any claim. 
 
3. We may take proceedings in your name, but at our expense, to recover the amount of any payment we have made under 

this policy. 
 
 
 
 

EXCLUSIONS APPLYING TO THE WHOLE POLICY 
 
1. Radioactive contamination 

We will not cover any claim or expense of any kind caused directly or indirectly by 
• ionising radiation or radioactive contamination from any nuclear fuel or nuclear waste arising from burning nuclear fuel 
• the radioactive, poisonous, explosive or other dangerous properties of any nuclear equipment or part of that equipment 

 
2. War risks 

We will not cover any loss or damage or liability caused by, happening through or as a result of war, invasion, acts of foreign 
enemies, hostilities or war-like operations (whether war be declared or not), civil war, mutiny, civil commotion assuming the 
proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, 
martial law, confiscation or nationalization or requisition or destruction of or damage to property by or under the order of 
any Government or public or local authority 

 

3. Uninsurable risks 
We will not cover the following 
• The cost of maintaining buildings or contents 
• Loss or Damage caused by wear and tear, atmospheric or climatic conditions (other than insured events covered under 

this policy), rot, fungus, insects, vermin or any gradual cause including but not limited to seepage of water over a period 
of time. 

• Loss or Damage caused by cleaning, dyeing, repair or restoration 
• Loss or Damage caused by faulty workmanship, design or materials, mechanical or electrical breakdown 
• Loss or Damage caused by confiscation, commandeering, nationalisation, seizure, restrain, detention, appropriation, 

requisition or destruction of or damage to property by order of any government in law or in practice by any public 
authority. 

 Consequential loss of any kind incurred by your household 
 

 
4. Pollution or contamination 
 

We will not be liable in respect of; 
 

(i) all pollution or contamination of buildings or other structures or of water or land or the atmosphere,  
and  
(ii) all injury, diseases, loss or damage directly or indirectly caused by such pollution or contamination  
Other than caused by a sudden identifiable unintended and unexpected incident which occurs in its entirety at a specific 
time and place during the Period of Insurance.  
All pollution and contamination which arises out of one incident shall be deemed to have occurred at the time such incident 
takes place.  
 

5 Reduction in market value. 
We will not make any extra payment for a reduction in the market value following repair, reinstatement or replacement 
paid for under this policy. 
 

6 Asbestos 
We will not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or 
indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing 
asbestos in whatever form or quantity. 
 

7 Liability exclusion 
This policy does not insure any amounts you may be liable to pay for punitive and exemplary damages. 
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8 Terrorism 

We will not cover Loss, damage, cost or expenses and any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused 
by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently 
or in any other sequence to the loss. 
For the purpose of this exclusion an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence 
and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with 
any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the 
intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. 
This insurance also excludes loss, damage, cost or expense and any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly 
caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating 
to any act of terrorism. 
In the event any portion of this exclusion is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and 
effect. 

 
9 Sanction Limitation Clause 

We shall not be liable to pay any claim or pay any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, 
payment of such claim or provision of such benefit would expose us to any sanction, prohibition or restriction under United 
Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or 
United States of America, or any of its states. 

 
10 Sonic bangs 

We will not cover any loss or damage by pressure waves caused by aircraft or other flying devices travelling at sonic or 
supersonic speeds. 

 

COMPLAINTS PROCEDURE 
 
 
As a valued customer you are right to expect fairness and a swift and courteous service at all times. 
 
We recognise that sometimes you may be dissatisfied with our service. To help us improve we would appreciate your honesty in 
telling us about your experience of our service – your feedback will make the difference. 
 
What should you do? 
 
Step 1 Please speak to your usual insurance advisor or your Lumen Insurance contact. 
 
Step 2 If you remain dissatisfied or you feel your complaint remains unsolved please write to the Agent of the Company in 

the Republic of Cyprus: The Managing Director,  Prodromou Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd The 
Riverside Forum, Ground Floor, Ioanninon & 2A Cheilonos Streets, 1101 Nicosia giving us your policy or claim number 
in any correspondence. 

 
E-mail address: complaints@pminsurancebrokers.com 
 

Step 3 If you are still not satisfied you may wish to write to The Managing Director, Lumen Insurance, GasanMamo Head 
Office, Msida Road, Gzira GZR 1405, Malta. 

 
We will do our best to resolve any complaint directly with you, but if we do not respond or we are unable to do this to your 
satisfaction, you may submit a complaint to the Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus (Address: 13 Lord Byron 
Avenue, 1096 Nicosia; Tel: +357 22848900; Fax: +357 22660118; complaints@financialombudsman.gov.cy). 
 
For more information, please visit www.financialombudsman.gov.cy 
 
In any case, you always retain your right to have recourse to justice and take legal action. 
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GEOGRAPHICAL AREA 
 
The Geographical Area referred to in this policy is the Republic of Cyprus. 
 
 

JURISDICTION CLAUSE 
 
The indemnity under this policy shall not apply in respect of judgements which are not in the first instance delivered by or 
obtained from a Court of competent jurisdiction within the Geographical Area. 
 

TRANSLATION CLAUSE 
 
In case of conflict between the English and the Greek text, only the English text will have legal validity. The Greek translation is 
only available for easier reference. 
 
 
 
 

DATA PROTECTION AND PRIVACY NOTICE 
 
We collect and use relevant information about you to provide you with Your insurance cover or the insurance cover that benefits 
you and to meet our legal obligations. 
This information includes details such as Your name, address and contact details and any other information that We collect about 
you in connection with the insurance cover from which you benefit. This information may include more sensitive details such as 
information about Your health and any criminal convictions you may have. 
 
In certain circumstances, we may need your consent to process certain categories of information about you (including sensitive 
details such as information about your health and any criminal convictions you may have). 
 
Where we need your consent, we will ask you for it separately. You do not have to give your consent and you may withdraw your 
consent at any time. However, if you do not give your consent, or you withdraw your consent, this may affect our ability to 
provide the insurance cover from which you benefit and may prevent us from providing cover for you or handling your claims. 
The way insurance works means that your information may be shared with, and used by, a number of third parties in the insurance 
sector for example, insurers, agents or brokers, reinsurers, loss adjusters, subcontractors, regulators, law enforcement agencies, 
fraud and crime prevention and detection agencies and compulsory insurance databases.  
 
We will only disclose your personal information in connection with the insurance cover that we provide and to the extent required 
or permitted by law. 
 
Other people's details you provide to us 
Where you provide us or your agent or broker with details about other people, you must provide this notice to them. 
 
Want more details? 
For more information about how we use your personal information please see our full privacy notice(s), which is/are available 
online on our website(s) or in other formats on request. 
 
Contacting us and your rights 
You have rights in relation to the information we hold about you, including the right to access your information. If you wish to 
exercise your rights, discuss how we use your information or request a copy of our full privacy notice(s), please contact us, or 
the agent or broker that arranged your insurance who will provide you with our contact details at: 
 
Brokers: 
Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Limited, The Riverside Forum, 
Ground Floor, Ioanninon & 2A Cheilonos Streets, 1101 Nicosia, Cyprus. 
+357 22 76 10 10 www.pminsurancebrokers.com 
Privacy Notice accessible at www.pminsurancebrokers.com/privacy-policy 
 
Insurers: 
Lumen Insurance, a trade name of GasanMamo Insurance Ltd https://www.gasanmamo.com/ 
Tel. +356 21345123 Msida Road, Gzira GZR1405, Malta  
Privacy Notice accessible at https://www.gasanmamo.com/company/legal/privacy-policy/ 
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AGENTS & ATTORNEYS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
HOME & FAMILY INSURANCE POLICY 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Η Lumen Ασφαλιστική  και ο ασφαλισμένος που κατονομάζεται στον πίνακα συμφωνούν τα ακόλουθα: 
 
(α) η πρόταση και δήλωση (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων ή συμπληρωματικών πληροφοριών που 

παρέχονται) θα ενσωματωθούν στο συμβόλαιο 
 
(β) ο Ασφαλισμένος θα καταβάλει το ασφάλιστρο 
 
(γ) Η Lumen Ασφαλιστική, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος συμβολαίου, θα παρέχουν ασφαλιστική 

κάλυψη σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στον πίνακα κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης ή οποιασδήποτε 
μεταγενέστερης περιόδου για την οποία η Lumen Ασφαλιστική θα αποδεκτεί το ασφάλιστρο ανανέωσης  

 
(δ) Το συμβόλαιο και ο πίνακας αποτελούν ενιαίο έγγραφο και κάθε λέξη ή φράση στην οποία αποδίδεται ειδική έννοια θα έχει 

την ειδική αυτή έννοια οπουδήποτε συναντάται. 
 
 
 

 
 

Υπεγράφη κατά την ημερομηνία που δηλώνεται στον Πίνακα. 

 
Julian J. Mamo 
Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ασφαλιστική Εταιρεία Lumen, Εμπορική επωνυμία της GasanMamo Ασφαλιστική Λτδ (η Εταιρία) ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου η οποία 
ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA) και λειτουργεί στην Κύπρο κάτω από το καθεστώς ελεύθερης 
εγκατάστασης και αντιπροσωπεύεται από τους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies 
and Consultants Ltd. Εγγεγραμμένη στη Μάλτα, Msida Road, Gzira GZR1405, Μάλτα 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Κάθε φορά που οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το έντυπο, θα εκτυπώνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες και θα έχουν τη συγκεκριμένη έννοια, όπως αναφέρεται παρακάτω. 
 
Εσείς, δικό σας, σας 
Τα άτομα που κατονομάζονται ως Ασφαλισμένοι στον πίνακα του συμβολαίου αυτού και η οικογένειά τους που συνήθως 
διαμένει μαζί τους. 
 
Εμείς, δικό μας, μας 
Lumen Ασφαλιστική, Εμπορική επωνυμία της Ασφαλιστικής GasanMamo Insurance Ltd. 
 

 
Κτίρια 
Η κατοικία, περιλαμβανομένου του γκαράζ και εξωτερικών κτιρίων που χρησιμοποιούνται μόνο για οικιακούς σκοπούς, 
καθώς και των μόνιμων σταθερών προσαρτημάτων, των πισινών, των γηπέδων του τένις, των διαδρόμων, των ταρατσών, 
των εσωτερικών αυλών, των τοίχων, των περφράξεων, των φραχτών και πυλών, που βρίσκονται μέσα στα όρια της γης 
που ανήκουν στην κατοικία. 
 
Περιεχόμενα 
Τα οικιακά αγαθά, έπιπλα, είδη επίπλωσης, ο ρουχισμός, τα προσωπικά αντικείμενα και τα πολύτιμα είδη. 
 
Ο όρος περιεχόμενα δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
(i) Προσωπικά χρήματα. 
(ii) Μηχανοκίνητα Οχήματα, τροχόσπιτα (κινητά ή σταθερά), ρυμουλκούμενα, αεροσκάφη, χόβερκραφτ, σκάφη και 

οποιοδήποτε εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για χρήση με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω. 
(iii) Οποιαδήποτε ζώα, δέντρα, θάμνοι, φυτά ή γρασίδι. 
(iv) Χρεόγραφα και οποιαδήποτε έγγραφα (εκτός όπως προνοείται στο «Μέρος Α2», παράγραφος ασφάλισης 21). 
(v) Προσαρτήματα ή προσθήκες του ιδιοκτήτη. 
(vi) Δορυφορικές κεραίες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές κεραίες, εκτός αν είναι μόνιμα εγκατεστημένες στο εξωτερικό 

της κατοικίας ή αναφέρονται στον πίνακα του συμβολαίου αυτού. 
(vii) Περιουσία που είναι ασφαλισμένη ξεχωριστά. 
(viii) Περιουσία που χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. 
 
Κατοικία, Οικία, Σπίτι 
Η ιδιωτική κατοικία τυπικής κατασκευής και τα γκαράζ και εξωτερικά κτίσματα που χρησιμοποιούνται μόνο για οικιακούς 
σκοπούς στο χώρο των υποστατικών. 
 
Περίοδος Ασφάλισης 
Η χρονική διάρκεια κατά την οποία η ασφάλιση αυτή είναι σε ισχύ, όπως εμφανίζεται στον πίνακα. 
 
Προσωπικά αντικείμενα 
Προσωπικά αντικείμενα τα οποία φοράει, χρησιμοποιεί ή μεταφέρει το πρόσωπο, περιλαμβανομένων ποδηλάτων και 
αθλητικού εξοπλισμού. 
 
Ο όρος προσωπικά αντικείμενα δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
(i) Ρουχισμό, προσωπικά χρήματα ή πολύτιμα είδη. 
(ii) Περιουσία η οποία ανήκει ή χρησιμοποιείται για επιχειρησιακούς ή εμπορικούς σκοπούς. 
 
Πολύτιμα μέταλλα 
Αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από πλατίνα, χρυσό ή ασήμι, περιλαμβανομένων των επιχρυσωμένων και επάργυρων 
αντικειμένων. 
 
Υποστατικά 
Η Διεύθυνση που εμφανίζεται στον πίνακα 
 
Πολύτιμα είδη 
Κοσμήματα, αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, ρολόγια τοίχου, ρολόγια, γούνες, πίνακες, έργα τέχνης, σπάνια 
αντικείμενα, συλλογές γραμματοσήμων ή κερμάτων. 
 

Ο όρος πολύτιμα είδη δεν περιλαμβάνει ιδιοκτησία ή χρήση περιουσίας για επιχείρηση ή επαγγελματικούς σκοπούς. 
 
Σπάνια αντικείμενα 
Ένα αντικείμενο που έχει αποκτήσει υπεραξία λόγω της μοναδικότητας ή του τόπου προέλευσης, της ιστορικότητας  ή της 
ιδιοκτησίας του. 
 
Προσωπικά χρήματα 
Χαρτονομίσματα και κέρματα σε κυκλοφορία, επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές, ταχυδρομικές ή χρηματικές επιταγές, 
γραμματόσημα (που δεν αποτελούν μέρος συλλογής γραμματοσήμων), χρεόγραφα, ομόλογα, τηλεφωνικές κάρτες, 
ταξιδιωτικά εισιτήρια, και άλλα εισιτήρια διαρκείας. 
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Ο όρος προσωπικά χρήματα δεν περιλαμβάνει χρήματα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς. 
 
Μηχανοκίνητα Οχήματα 
Ηλεκτροκίνητο ή μηχανοκίνητο όχημα, περιλαμβανομένων παιχνιδιών ή μοντέλων. 
 
Ο όρος Μηχανοκίνητα Οχήματα δεν περιλαμβάνει οικιακό κηπουρικό εξοπλισμό ή παιγνίδια, μοντέλα ή καροτσάκια γκολφ 
που ελέγχονται από πεζό άτομο. 
 
Ακατοίκητο 
Που δεν κατοικείται από εσας ή κάποιο άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εσας. 
 
Αφαιρετέο Ποσό, Απαλλαγή 
Το ποσό που εσείς πρέπει να πληρώσετε έναντι κάθε απαίτησης. 
 
Σημείωση: 
Αν ένα συμβάν καταλήξει σε απαίτηση που καλύπτεται από περισσότερα από ένα μέρος του συμβολαίου αυτού, θα ισχύει 
μόνο ένα αφαιρετέο ποσό (το μεγαλύτερο). 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 

ΜΕΡΟΣ Α1 – ΚΤΙΡΙΑ 
 
Στον Πίνακα αναγράφεται εάν αυτό το Μέρος έχει εφαρμογή 

 
Τι καλύπτει 
 
Απώλεια ή Ζημιά στα κτίρια που προκαλείται από τα 
ακόλουθα: 
 
1. Φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό ή καπνό. 
 
 
2. Καταιγίδα, πλημμύρα, θύελλα ή ανεμοστρόβιλο. 
 
 
 
3. Εξέγερση, οχλαγωγία, εργατικές ή πολιτικές αναταραχές. 
 
4. Βανδαλισμό ή κακόβουλη πράξη. 
 
 
 
5. Οποιοδήποτε αεροσκάφος, ιπτάμενο αντικείμενο (ή 

αντικείμενα που πέφτουν από αυτά), όχημα, τρένο ή 
ζώο που προσκρούει στα κτίρια σας. 

 
6. Διαρροή νερού ή πετρελαίου από οποιαδήποτε 

σταθερή εγκατάσταση θέρμανσης ή νερού, 
πλυντηρίου, πλυντηρίου πιάτων, ψυγείου, καταψύκτη, 
κρεββατιού με υδατόστρωμα ή δεξαμενής ψαριών που 
βρίσκεται μέσα στην κατοικία. 

 
7. Νερό που παγοποιείται μέσα σε στερεωμένο σύστημα 

νερού ή σύστημα θέρμανσης στην κατοικία. 
 
8. Κλοπή ή απόπειρα κλοπής 
 
 
 
 
 
9. Σπάσιμο ή κατάρρευση δορυφορικών, τηλεοπτικών ή 

ραδιοφωνικών κεραιών ή συστημάτων ασφαλείας. 

 
10. Πτώση δένδρων, κλαδιών, τηλεφωνικών πασσάλων, 

ηλεκτρικών πασσάλων ή πυλώνων. 
11. Λογικά και αναγκαία έξοδα εντοπισμού της πηγής της 

διαρροής, περιλαμβανομένου της διόρθωσης ζημιών που 
δημιουργούνται από τέτοια διερεύνηση, που είναι 
αποτέλεσμα ασφαλισμένου περιστατικού που καλύπτεται 
τα 1-10 ανωτέρω. Η κάλυψη αυτή δεν υπερβαίνει τα 
€1000 σε σχέση με μια οποιαδήποτε απαίτηση 
 

12.  Προσωρινή διαμονή και απώλεια ενοικίου. 
(α) Αν είναι αδύνατο να διαμένετε στην κατοικία 

σας ως αποτέλεσμα ζημιάς που έχει 
ασφαλιστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
ως 10 του μέρους αυτού, τότε εμείς θα σας 
πληρώσουμε τα ακόλουθα: 
(i) Ενοίκιο (συμπεριλαμβανομένου του 

ενοικίου της γης), το οποίο εσείς 
οφείλετε να συνεχίσετε να πληρώνετε. 

(ii) Απώλεια ενοικίου που θα σας 
πληρωνόταν. 

(iii) Τη λογική δαπάνη για μια αναγκαία 
προσωρινή διαμονή. 

 
Τι δεν καλύπτει 
 
Το ποσό Απαλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα σας 
 
 
1. Απώλεια ή Ζημιά από καπνό που 

προκλήθηκε από αγροτικές ή βιομηχανικές 
εργασίες ή οποιαδήποτε σταδιακή αιτία. 

2. (i) Απώλεια ή Ζημιά που προκαλείται από 
παγετό 
(ii) Απώλεια ή Ζημιά σε φράχτες, ή περιφράξεις 
ή σε αυλόπορτες. 

 
 
4. (i) Απώλεια ή Ζημιά που προκαλείται από σας ή από 

φιλοξενούμενο ή ενοικιαστή σας. 
 (ii) Απώλεια ή Ζημιά που προκαλείται μετά που η 

κατοικία σας έχει μείνει ακατοίκητη για συνεχή 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. 

 
 
 
6. Απώλεια ή Ζημιά που προκαλείται μετά που η 

κατοικία σας έχει μείνει ακατοίκητη για συνεχή 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. 

 
 
 
7. Απώλεια ή Ζημιά που προκαλείται μετά που η 

κατοικία σας έχει μείνει ακατοίκητη για συνεχή 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. 

8. (i) Απώλεια ή Ζημιά που προκαλείται από εσάς ή 
από φιλοξενούμενο ή ενοικιαστή σας. 

 (ii) Απώλεια ή Ζημιά που προκαλείται μετά 
που η κατοικία σας έχει μείνει ακατοίκητη 
για συνεχή διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών. 

9. Απώλεια ή Ζημιά στην ίδια τη δορυφορική κεραία, ή 
στις ίδιες τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές κεραίες ή στα 
συστήματα ασφάλειας. 

 
 
 
11. Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται απόφυσική φθορά. 
 
 
 
 
 
 
12. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν καλύπτεται 

από τις παραγράφους 1 μέχρι 10 του μέρους αυτού. 
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Εμείς θα σας πληρώνουμε αυτά τα έξοδα 
μέχρι που η κατοικία σας θα είναι κατάλληλη 
για να κατοικηθεί και πάλι. 

 
(β) Αν μια τοπική αρχή σας εμποδίζει να διαμένετε 

στην κατοικία σας ως αποτέλεσμα: 
(i) μιας έκτακτης εκκένωσης της κατοικίας σας 

ή 
(ii) συνεπεία απώλειας ή ζημιάς σε γειτνιάζων 
υποστατικό από οποιαδήποτε περιστατικό το 
οποίο καλύπτεται από αυτό το μέρος εμείς θα 
πληρώσουμε τη λογική δαπάνη για την 
απαραίτητη εναλλακτική διαμονή σας για 
διάστημα μέχρι 30 ημερών. 

 

Για οποιαδήποτε απαίτηση που καλύπτεται από το μέρος 
αυτό του συμβολαίου εμείς θα πληρώσουμε μέχρι 20% 
του ασφαλιζόμενου ποσού επί των κτιρίων. 

 
13. Ζημιά σε υπόγειες εγκαταστάσεις. 

Τυχαία ζημιά σε υπόγειες υπηρεσίες από και προς την 
κατοικία σας (περιλαμβανομένων των καλυμμάτων 
επιθεώρησης και των σηπτικών βόθρων) για τις οποίες 
εσείς είστε νομικά υπεύθυνοι. 

 
14. Σπάσιμο υαλοπινάκων ή ειδών υγιεινής. 

Τυχαίο σπάσιμο των υαλοπινάκων εφαρμοσμένων σε 
παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες, νιπτήρων, μπάνιων, 
νεροχυτών, θαλάμων ντους, μπιντέ, λεκανών 
αποχωρητηρίου, καζανακιών, καθισμάτων λεκάνης και 
κεραμικών εστιών που είναι σταθερά στερεωμένα στην 
κατοικία σας. 

 

15. Ευθύνη του ιδιοκτήτη της περιουσίας. 
Εμείς θα σας ασφαλίσουμε για ποσό μέχρι το «Όριο 
Ευθύνης» που αναφέρεται στον Πίνακα του 
συμβολαίου έναντι της νομικής σας ευθύνης ως 
ιδιοκτήτη των κτιρίων, για οποιοδήποτε ατύχημα ή 
σειρά ατυχημάτων επιπλέον δαπάνες υπεράσπισης 
για τα οποία εμείς έχουμε εκ των προτέρων 
συμφωνήσει γραπτώς. 

 
Εμείς θα σας παρέχουμε την κάλυψη για ευθύνη 
που προκύπτει από τυχαίο σωματικό τραυματισμό, 
περιλαμβανομένου θανάτου ή ασθένειας ή τυχαίας 
ζημιάς σε περιουσία, που προέρχεται από τη δική 
σας ιδιοκτησία της κατοικίας και και του εδάφους 
της. 

 
 
 
16. Επιδιόρθωση υπονόμου 

Τη δαπάνη εντοπισμού και επιδιόρθωσης του αγωγού 
μεταξύ της κυρίως αποχέτευσης και της κατοικίας 
ως αποτέλεσμα φράξης του αγωγού ,νοουμένου  ότι 
τα συνήθη μέσα απόφραξης του σωλήνα είναι 
ανεπιτυχή. 
Το ανώτατο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε για 
οποιαδήποτε απαίτηση είναι €500. 

 
17. Πώληση της κατοικίας σας. 

Εάν η κατοικία σας δεν είναι ασφαλισμένη αλλού, το 
πρόσωπο που θα αγοράσει την κατοικία σας θα έχει 
το όφελος της κάλυψης δυνάμει αυτού του Μέρους 
για την περίοδο μεταξύ της ανταλλαγής της 
σύμβασης και της ολοκλήρωσης της πώλησης. 

 
18. Ζημιά στα κτίρια από Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης 

Ζημιά στα κτίρια από Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης ενώ 
ευρίσκονται στην κατοικία σας εξαιτίας ζημιάς που 
καλύπτεται από το μέρος αυτό του συμβολαίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. (i) Κεραμικές εστίες ή επιφάνειες που δεν 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας 
σταθερής μονάδας. 

(ii) Απώλεια ή Ζημιά που προκαλείται αφότου 
η κατοικία σας έχει μείνει ακατοίκητη για 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. 

 
15. Ευθύνη που προέρχεται από τα ακόλουθα: 

(i) Απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που ανήκει ή 
κατέχεται λόγω καταπιστεύματος ή 
ελέγχετε από εσάς. 

(ii) Την εργασία, το επάγγελμα ή την 
επιχείρηση σας. 

(iii) Τραυματισμό (περιλαμβανομένου θανάτου 
ή ασθένειας) που συμβαίνει σε σας. 

(iv) οποιοδήποτε ποσό εσείς πιθανό να 
ευθύνεστε να πληρώσετε ως τιμωριτικές ή 
παραδειγματικές αποζημιώσεις. 

(v) Το ότι εσείς είστε ιδιοκτήτης ή κατέχετε ή 
χρησιμοποιείτε ανελκυστήρες και 
μηχανοκίνητα οχήματα. 

(vi) Οποιαδήποτε συμφωνία που εσείς έχετε 
κάνει, εκτός αν εσείς θεωρείστε 
υπεύθυνος ακόμη και χωρίς τη σύναψη 
συμφωνίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Οποιαδήποτε περίοδο εκτός της περιόδου 

ασφάλισης 
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ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Εμείς θα πληρώσουμε τη δαπάνη είτε της επιδιόρθωσης είτε της αντικατάστασης των κατεστραμμένων μερών των 
κτιρίων με καινούργια με την προϋπόθεση ότι 
 

(i) το ασφαλισμένο ποσό τη χρονική περίοδο της ζημιάς αντιπροσωπεύει το πλήρες κόστος ανέγερσης της κατοικίας 
εκ νέου, 

(ii) τα κτίρια βρίσκονται σε καλή κατάσταση, και 
(iii) η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση έχει εκτελεστεί. 
 
 
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από το (i) μέχρι (iii) ανωτέρω ανωτέρω δεν έχουν εκτελεστεί εμείς θα μειώσουμε το 
ποσό που εμείς θα πληρώσουμε για να ληφθούν υπ’ όψη η φθορά και η απώλεια αξίας 

 
Δυνάμει αυτού του Μέρους αυτού εμείς θα πληρώσουμε επίσης τα ακόλουθα έξοδα: 

(α) Τις λογικές και απαραίτητες αμοιβές Αρχιτεκτόνων, επιμετρητών, μηχανικών  και άλλων επαγγελματιών. 
(β) Τη δαπάνη κατεδάφισης των κτιρίων, υποστύλωσης των κτιρίων, απομάκρυνσης ερειπίων και μπαζών, 

καθιστώντας το χώρο ασφαλή. 
(γ) Τη δαπάνη τήρησης όρων της τοπικής αρχής ή άλλων νομικών συνθηκών που προέκυψαν μετά την ζημιά. Εμείς 

δεν θα πληρώσουμε τη δαπάνη για την ετοιμασία μιας απαίτησης. 
 
Το μέγιστο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε για οποιαδήποτε απαίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 μέχρι 10, 13, 14, 
17 και 18 του μέρους αυτού του συμβολαίου, είναι η δαπάνη της επανοικοδόμησης ή επιδιόρθωσης των κτιρίων ή το 
συνολικό ποσό ασφάλισης των κτιρίων, οποιοδήποτε είναι το λιγότερο. 
 
Το ποσό ασφάλισης δεν θα μειωθεί μετά που εμείς θα πληρώσουμε κάποια απαίτηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ver.HHG2001 - Lumen Householders’ Insurance page 28 

ΜΕΡΟΣ Α2 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Στον Πίνακα αναγράφεται εάν αυτό το Μέρος έχει εφαρμογή 
 

 
Τι καλύπτει 
 
Απώλεια ή ζημιά στο περιεχόμενο των κτιρίων που 
προκαλούνται από τα ακόλουθα: 
 
 
 
1. Φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό ή καπνό. 
 
 
2. Καταιγίδα, πλημμύρα, θύελλα ή ανεμοστρόβιλο. 
 
3. Εξέγερση, οχλαγωγία, εργατικές ή πολιτικές αναταραχές. 
 
4. Βανδαλισμό ή κακόβουλη πράξη. 
 
 
 
 
 
5. Οποιοδήποτε αεροσκάφος, ιπτάμενο αντικείμενο (ή αντικείμενα 

που πέφτουν από αυτά), όχημα, τρένο ή ζώο (εκτός από 
κατοικίδιο) που προσκρούει στα κτίρια. 

 
6. Διαρροή νερού ή πετρελαίου από οποιαδήποτε σταθερή 

υδραυλική εγκατάσταση, εγκατάσταση θέρμανσης, πλυντήριο, 
πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, καταψύκτη, κρεββάτι με 
υδατόστρωμα ή δεξαμενή ψαριών που βρίσκεται μέσα στην 
κατοικία. 

 
7. Κλοπή ή απόπειρα κλοπής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Σπάσιμο ή πτώση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών κεραιών, 

δορυφορικών κεραιών ή συστημάτων ασφαλείας. 
 
9. Πτώση δένδρων, κλαδιών, τηλεφωνικών στύλων, ηλεκτρικών 

στύλων ή πυλώνων. 
 
10. Προσωρινή Διαμονή. 

(α) Εάν η κατοικία σας δεν μπορεί να κατοικηθεί ως 
επακόλουθο ζημιάς ασφαλισμένης έναντι των κινδύνων 1 -
9 αυτού του Μέρους εμείς θα πληρώσουμε για το εύλογο 
ενοίκιο (περιλαμβανομένης της δαπάνης για προσωρινή 
φύλαξη της επίπλωσης σας και την φύλαξη των σκύλων ή 
γάτων σας σε καταφύγια) μέχρις ότου η κατοικία σας είναι 
κατοικήσιμη ζώων) μέχρι που η κατοικία σας να είναι 
κατάλληλη να κατοικηθεί. 

 

(β) Εάν εσείς εμποδίζεστε από τοπική αρχή να διαμένετε στην 
κατοικία σας ως αποτέλεσμα: 
(i) μιας έκτακτης εκκένωσης της κατοικίας σας,  ή 
(ii) συνεπεία ζημιάς σε γειτνιάζων υποστατικό από 

οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία καλύπτεται από 
αυτό το μέρος, 

 
Τι δεν καλύπτει 
 
(i) Το αφαιρετέο ποσό που φαίνεται στον 

πίνακα του συμβολαίου αυτού 
(ii) Απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που βρίσκεται 

στο ύπαιθρο εκτός αν γίνεται ειδική αναφορά 
στο μέρος αυτό του συμβολαίου. 

1. Ζημιά από καπνό που προκλήθηκε από 
αγροτικές ή βιομηχανικές εργασίες ή 
οποιαδήποτε σταδιακή αιτία. 

 
 
 
 
4. (i) Απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από σας 

ή από φιλοξενούμενο ή ένοικο σας. 
 (ii) Απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε μετά 

που η κατοικία σας έμεινε ακατοίκητη 
για συνεχές διάστημα περισσότερο των 
30 ημερών. 

 
 
 
 
6. Απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε μετά που η 

κατοικία σας έμεινε ακατοίκητη για συνεχή 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. 

 
 
 
7. (i) Αν δεν συνοδεύεται από δυναμική και 

βίαιη είσοδο στα κτίρια σας. 
(ii) Απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από 

εσας ή δικούς σας φιλοξενούμενους ή 
ένοικους. 

(iii) Απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε μετά 
που η κατοικία σας έμεινε ακατοίκητη 
για συνεχή διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών. 

(iv) Απώλεια ή ζημιά όταν η κατοικία 
δανείζεται, ενοικιάζεται ή υπενοικιάζεται, 
εκτός αν εξασκήθηκε βία για είσοδο ή 
έξοδο από την κατοικία. 

 
 
 
 
 

 
10.Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν καλύπτεται 
με βάση τις παρ. 1 με 9 του μέρους αυτού του 
συμβολαίου. 
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Εμείς θα πληρώσουμε την απαραίτητη λογική δαπάνη για 
μέχρι 30 ημέρες εναλλακτικής διαμονής σας. 

 
Για οποιαδήποτε απαίτηση που καλύπτεται από το μέρος 
αυτό εμείς θα πληρώσουμε μέχρι 20% του ανώτατου ποσού 
ασφάλισης των περιεχομένων. 
 

11. Σπάσιμο Υαλοπινάκων και καθρεφτών. 
Τυχαίο σπάσιμο καθρεφτών, υαλοπινάκων και υαλοπινάκων 
εφαρμοσμένων σε έπιπλα, και κεραμικών εστιών που 
αποτελούν μέρος μιας αυτόνομης μονάδας που δεν είναι 
εντοιχισμένη ή μόνιμα στερεωμένη με άλλον τρόπο. 

 
12. Απώλεια πετρελαίου και νερού. 

Απώλεια πετρελαίου ή νερού από το σύστημα θέρμανσης και 
ύδρευσης της κατοικίας ως αποτέλεσμα τυχαίας βλάβης στο 
σύστημα. 

 
13. Εξοπλισμός και Μηχανήματα εκτός της κατοικίας. 

Τυχαία απώλεια ή ζημιά σε ηλιακούς θερμοσυσσωρευτές, 
μηχανήματα κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης, ντεπόζιτα 
νερού και πετρελαίου. 

 
14. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 

Τυχαία ζημιά σε τηλεοράσεις, στερεοφωνικό και 
οπτικοακουστικό εξοπλισμό, προσωπικούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και συστήματα ασφαλείας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
15. Περιεχόμενο καταψύκτη. 

Εμείς θα πληρώσουμε τη δαπάνη αντικατάστασης του 
περιεχομένου του καταψύκτη ή του ψυγείου σας που 
βρίσκεται στην κατοικία σας, ως αποτέλεσμα απώλειας ή 
ζημιάς που προκλήθηκε από: 
(α) τυχαία βλάβη ή κακή λειτουργία του ψυγείου ή του 

καταψύκτη σας 
(β)  τυχαία διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος 
 

Θα σας πληρώσουμε επίσης τη δαπάνη για την ενοικίαση 
ενός προσωρινού καταψύκτη ή ψυγείου, αν αυτό είναι 
απαραίτητο. 
 
Το μέγιστο ποσό που θα πληρώσουμε για κάθε απαίτηση 
είναι €500. 

 

16. Περιεχόμενα κήπου. 
Απώλεια ή ζημιά (όπως έχει ασφαλιστεί δυνάμει των 
παραγράφων 1 μέχρι 9) των περιεχομένων ενώ βρίσκονται 
μέσα στον δικό σας κήπο ή στην αυλή της κατοικίας σας. 
 
Το μέγιστο ποσό που θα πληρώσουμε για κάθε απαίτηση 
είναι €500. 

 
17. Προσωρινά μετακινηθέντα περιεχόμενα. 

Απώλεια ή ζημιά (όπως έχει ασφαλιστεί δυνάμει των 
παραγράφων 1 μέχρι 9) των περιεχομένων, ενώ έχουν 
μεταφερθεί προσωρινά από την κατοικία σας, αλλά εντός 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(α) σε τράπεζα, κατοικημένη ιδιωτική κατοικία ή κτίριο 

όπου εσείς διαμένετε, εργοδοτείστε ή διεξάγετε 
εργασίες ή 

(β) οπουδήποτε αλλού. 
Το μέγιστο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε για οποιαδήποτε 
απαίτηση με βάση το μέρος αυτό είναι το 20% του 
ανώτατου ποσού που έχει ασφαλιστεί για τα περιεχόμενα. 

11.Απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε μετά που η 
κατοικία σας έμεινε ακατοίκητη για συνεχή διάστημα 
πέραν των 30 ημερών. 
 
 
 
 
 
 
 
13. Τέτοιο εξοπλισμό που δεν είναι μόνιμα 

εφαρμοσμένος έξω από την κατοικία. 
 
 
 
14. (i) Απώλεια ή ζημιά σε αρχεία, φίλμς, 

ταινίες, κασέτες ή δίσκους, εκτός από την 
αξία τους ως αχρησιμοποίητο υλικό 
(εκτός αν είχαν ηχογραφηθεί εκ των 
προτέρων, οπότε θα πληρώσουμε την 
τιμή του τιμοκαταλόγου του 
κατασκευαστή για ηχογραφημένο υλικό). 
(ii) Δορυφορικές κεραίες και κεραίες 
τηλεόρασης και ραδιοφώνου, εκτός αν 
έχουν ασφαλιστεί με βάση άλλο μέρος 
του συμβολαίου αυτού. 

 
15. (i) Απώλεια ή ζημιά που έχει προκληθεί 

εξαιτίας του γεγονότος ότι εσείς δεν 
έχετε πληρώσει το λογαριασμό του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 
(ii) Μόλυνση του περιεχομένου του 
ψυγείου ή του καταψύκτη σας από 
οποιοδήποτε άλλο λόγο ή αιτία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16. (i) Προσωπικά αντικείμενα (εκτός από 

ποδήλατα) ή πολύτιμα είδη. 
(ii) Κλοπή ποδηλάτων εκτός εάν είναι 

κλειδωμένα όταν δεν βρίσκονται 
κάτω από επίβλεψη. 

(iii) Κλοπή των ελαστικών ή 
εξαρτημάτων των ποδηλάτων εκτός 
αν κλαπεί ταυτόχρονα το ποδήλατο. 

 

17. (i) Απώλεια ή ζημιά εξαιτίας κλοπής εκτός 
αν χρησιμοποιήθηκε βία για είσοδο ή 
έξοδο από κτίριο 

(ii) Το περιεχόμενο έχει μεταφερθεί για 
πώληση ή έκθεση, ή σε αποθήκη 
επίπλων ή για φύλαξη. 

(iii) Απώλεια ή ζημιά που έχει προκληθεί από 
καταιγίδα, πλημμύρα, θύελλα ή τυφώνα 
σε περιουσία που βρίσκεται σε ανοικτό 
χώρο. 

(iv) Πολύτιμα είδη εκτός αυτά που 
βρίσκονται σε τράπεζα. 
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18. Μετακόμιση νοικοκυριού. 
Τυχαία απώλεια ή ζημιά στα περιεχόμενα ενώ αυτά 
μεταφέρονται από την κατοικία σας για μόνιμη εγκατάσταση 
σε άλλη κατοικία, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
19. Ωφέλημα για Θάνατο από ατύχημα. 

Αν επέλθει ο θάνατος σας σε διάστημα τριών μηνών ως 
άμεσο αποτέλεσμα 

 
 α) φωτιάς ή ατυχήματος εντός της κατοικίας σας 
 β) ατυχήματος ενώ ταξιδεύετε ως επιβάτης επί πληρωμή 

σε οποιοδήποτε δρόμο εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ή 

 γ) επίθεσης οπουδήποτε εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Το ανώτατο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε για 
οποιαδήποτε απαίτηση είναι €5.000. 

 
20. Κλοπή κλειδιών. 

Εμείς θα πληρώσουμε τη δαπάνη αντικατάστασης των 
κλειδιών και κλειδαριών σε οποιαδήποτε εξωτερική πόρτα ή 
παράθυρο των κτιρίων, ή των χρηματοκιβωτίων και 
συστημάτων συναγερμού εντός των κτιρίων, σε περίπτωση 
που κλαπούν τα κλειδιά.  
 
Το μέγιστο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε για οποιαδήποτε 
απαίτηση είναι €200. 
 

21. Τίτλοι Ιδιοκτησίας. 
Θα πληρώσουμε την απαραίτητη δαπάνη για την ετοιμασία 
καινούργιων τίτλων ιδιοκτησίας της κατοικίας σας, σε 
περίπτωση που τα πρωτότυπα έγγραφα απολεσθούν ή 
καταστραφούν εξαιτίας απώλειας ή ζημιάς η οποία 
καλύπτεται δυνάμει των κινδύνων 1-9 αυτού του Μέρους  
ενώ οι τίτλοι βρίσκονταν στην κατοικία σας ή σε τράπεζα. 

 
22. Προσωρινές αυξήσεις. 
 α) Αύξηση Χριστουγέννων. 

 Θα αυξήσουμε το ανώτατο ασφαλισμένο ποσό επί του 
περιεχομένου κατά 10% για την περίοδο από την 1η 
Δεκεμβρίου μέχρι τη 10η Ιανουαρίου. 

 β) Δώρα γάμου 
Εμείς θα αυξήσουμε το ανώτατο ασφαλισμένο ποσό επί 
του περιεχομένου κατά 10% για ένα μήνα πριν και ένα 
μήνα μετά το γάμο οποιουδήποτε προσώπου 
ασφαλίζεται δυνάμει αυτού του συμβολαίου. 

 

23. Νομική Ευθύνη ενοικιαστή. 
Εμείς θα σας ασφαλίσουμε έναντι της νομικής σας ευθύνης 
ως ενοικιαστή (όχι ως ιδιοκτήτη) της δικής σας κατοικίας 
για ζημιές στα κτίρια, που προκλήθηκαν από περιστατικά 
που καλύπτονται από τις παρ. 1 μέχρι 9, 12 και 13 του 
Μέρους Α1 – Κτίρια. 
Το ανώτατο ποσό που θα πληρώσουμε για οποιαδήποτε 
απαίτηση είναι το 20% του ανώτατου ποσού που έχει 
ασφαλιστεί για το περιεχόμενο. 

 

24. Ευθύνη κατόχου και προσωπική ευθύνη. 
Εμείς θα πληρώσουμε ποσό μέχρι το «Όριο Ευθύνης» που 
αναφέρεται στον Πίνακα του συμβολαίου για οποιοδήποτε 
ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που προέρχονται από ή 
αποδίδονται σε μια πηγή ή αρχική αιτία. Εμείς θα 
πληρώσουμε επίσης τα έξοδα υπεράσπισης που έχουμε 
συμφωνήσει εκ των προτέρων γραπτώς. 

 
θα σας παρέχουμε την κάλυψη αυτή για ευθύνη που 
προέρχεται από τυχαίο σωματικό τραυματισμό 
περιλαμβανομένου θανάτου ή ασθένειας, ή από τυχαία ζημιά 
σε περιουσία, που συμβαίνει εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

 
 

18. Περιεχόμενο που έχει τοποθετηθεί σε 
αποθήκη επίπλων ή έχει αποθηκευθεί 

 
 
 
19. Θάνατος που προκλήθηκε από οποιοδήποτε 

πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο με βάση το 
συμβόλαιο αυτό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Ευθύνη που οφείλεται στο ακόλουθο: 

Οποιαδήποτε ποσά τα οποία εσείς οφείλετε να 
πληρώσετε ως τιμωρητικά και παραδειγματικά. 
 
 
 
 
 
 

24. Ευθύνη που προέρχεται από τα ακόλουθα: 
(i) Την ιδιοκτησία σας (όχι την κατοχή) 

οποιασδήποτε γης ή κτιρίου. 
(ii) Απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που ανήκει σε ή 

κατέχεται από λόγω καταπιστεύματος ή 
ελέγχεται από εσάς αλλά αυτή η εξαίρεση 
δεν εφαρμόζεται σε υποστατικά που εσείς 
έχετε μισθώσει ή δανειστεί για διαμονή  
προσωρινή σε διακοπές 

(iii) Την εργασία, το επάγγελμα ή την επιχείρηση 
σας. 

(iv) Τον τραυματισμό σας (περιλαμβανομένου 
θανάτου και ασθένειας). 

(v) Την ιδιοκτησία ή τη χρήση μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ανελκυστήρων, τροχόσπιτων, 
αεροσκαφών ή χόβερκραφτ. 
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Η κάλυψη αυτή ισχύει επίσης για συνολικό χρονικο διάστημα 
μέχρι 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης, σ’ 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με εξαίρεση τις ΗΠΑ και τον 
Καναδά. 

(vi) Σκάφη 
(vii) Οποιοδήποτε όχημα που πρέπει να έχει 

ασφαλιστική κάλυψη  δυνάμει των Νόμων 
Οδικής Κυκλοφορίας (Ασφάλιση Ευθύνης 
Έναντι Τρίτου). 

(viii) Οποιαδήποτε ασθένεια που μεταδίδεται από 
εσάς. 

(ix)Οποιαδήποτε συμφωνία που εσείς έχετε 
συνάψει εκτός αν εσείς θεωρείστε υπεύθυνος 
ακόμη και χωρίς τη σύναψη συμφωνίας. 

(x) Οποιαδήποτε ποσά τα οποία εσείς δυνατό να 
είστε υπεύθυνοι για τιμωριτικές  
 ή παραδειγματικές αποζημιώσεις. 

 
 
 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Εμείς θα αντικαταστήσουμε ή θα πληρώσουμε τη δαπάνη για αντικατάσταση με καινούργια, με εξαίρεση για 
 

(i) οικιακό ρουχισμό και ιματισμό, απ’ όπου θα αφαιρέσουμε ένα ποσό για φθορά και 

(ii) αντικείμενα που είναι δυνατό να αποκατασταθούν ή επιδιορθωθούν με οικονομικό τρόπο (περιλαμβανομένου οικιακού 
ρουχισμού και ιματισμού), όπου θα πληρώσουμε τη δαπάνη επιδιόρθωσης του αντικειμένου. 

 
Για τεχνολογικό εξοπλισμό (Ηλεκτρονικά αντικείμενα, υπολογιστές, Τηλεοράσεις, Στερεοφωνικά και παρόμοια) 
 
α)  Εμείς θα πληρώσουμε τη δαπάνη επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του χαμένου ή του μέρους της συσκευής που 

υπέστη ζημιά σε κατάσταση ίδιαν με, αλλά όχι καλύτερη ή εκτενέστερη από την κατάσταση καινούργιας.  Όπου 
ανταλλακτικά δεν είναι διαθέσιμα από τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους τους, η δική μας ευθύνη θα 
περιορίζεται στη δαπάνη για μια ισοδύναμη επιδιόρθωση παρόμοιας συσκευής τρέχουσας κατασκευής. 

β) για συσκευή που έχει χαθεί ή κατά την δική μας γνώμη δεν επιδιορθώνεται εμείς θα πληρώσουμε το αναγκαίο ποσό 
για αντικατάσταση με συσκευή του ιδίου τύπου.  Εάν ο ίδιος τύπος δεν είναι διαθέσιμος εμείς θα πληρώσουμε το 
αναγκαίο ποσό για αντικατάσταση του με συσκευή της ίδιας τεχνολογίας. Όπου Συσκευή με την ίδια τεχνολογία δεν 
είναι διαθέσιμη εμείς θα πληρώσουμε για αντικατάσταση με παρόμοια συσκευή με την πλησιέστερη ανώτερη 
τεχνολογία. 

 
Αν, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς που καλύπτεται από το μέρος αυτό, η πλήρης δαπάνη 
αντικατάστασης του περιεχομένου του κτιρίου με καινούργιο (μείον το ποσό για φυσική φθορά για οικιακό ρουχισμό και 
ιματισμό) είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο ασφαλισμένο ποσό των περιεχομένων, εμείς θα πληρώσουμε μόνο την 
αναλογία εκείνη της απώλειας που το ανώτατο ασφαλισμένο ποσό των περιεχομένων φέρει επί του κόστους ολικής 
αντικατάστασης των περιεχομένων με καινούργια, μείον ένα ποσό για φυσική φθορά. 
 
Το μέγιστο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε για οποιαδήποτε απαίτηση σύμφωνα με τις παρ. 1 μέχρι 9 και 11 μέχρι 14 
αυτού του μέρους είναι το ανώτατο ασφαλισμένο ποσό, αναλόγως του οποιουδήποτε ορίου που φαίνεται στον πίνακα. 
 

Εμείς δεν θα μειώσουμε το συνολικό ασφαλισμένο ποσό αφότου έχουμε πληρώσει μια απαίτηση, εκτός αν πρόκειται για ολική 
απώλεια ή καταστροφή συγκεκριμένων αντικειμένων, οπότε η κάλυψη θα τερματισθεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ver.HHG2001 - Lumen Householders’ Insurance page 32 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ B1 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 
 
Στον Πίνακα αναγράφεται εάν αυτό το Μέρος έχει εφαρμογή 
 

 
Τι καλύπτει 
 
Τυχαία απώλεια των προσωπικών σας χρημάτων εντός της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
Τι δεν καλύπτει 
 
(i) Το Αφαιρετέο ποσό που αναφέρεται στον 

πίνακα του συμβολαίου αυτού. 
(ii) Απώλεια λόγω κατάσχεσης ή μείωσης αξίας καθώς 

και τυχών λαθών στις αποδείξεις, πληρωμές ή 
λογιστικές πράξεις. 

 
 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 

Το μέγιστο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε σύμφωνα με το μέρος αυτό είναι €500. 

Εσείς  πρέπει άμεσα να δηλώσετε τη απώλεια σας στην Αστυνομία. 

Εμείς δεν θα μειώσουμε το ασφαλισμένο ποσό μετά που εμείς θα πληρώσουμε απαίτηση 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β2 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΙΔΗ 
 
Στον Πίνακα αναγράφεται εάν αυτό το Μέρος έχει εφαρμογή 
 
 
Συμβουλευτικό σημείωμα 
 
Το μέρος αυτό καλύπτει τα προσωπικά κινητά σας είδη, περιλαμβανομένων κοσμημάτων, ποδηλάτων και ρουχισμού, εκτός της 
κατοικίας σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε σχετικά με οποιοδήποτε ξεχωριστό αντικείμενο έχει αξία άνω των €500. 

 
 
 
Τι καλύπτει 
 
 
Τυχαία απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα, πολύτιμα 
είδη και ρουχισμό που σας ανήκουν ή για τα οποία είστε νομικά 
υπεύθυνοι και τα οποία περιγράφονται στον Πίνακα, εντός της 
Γεωγραφικής Περιοχής. 
 
Αυτή η κάλυψη ισχύει οπουδήποτε στον Κόσμο, για μέχρι 90 ημέρες 
σε οποιανδήποτε περίοδο ασφάλισης. 

 
 
 
Τι δεν καλύπτει 
 
(i) Το αφαιρετέο ποσό όπως αναγράφεται 

στον πίνακα σας. 
(ii) Ποδήλατα κατά τη διάρκεια αγώνων. 
(iii) Κλοπή ποδηλάτων εκτός εάν είναι 

ασφαλώς κλειδωμένα όταν βρίσκεστε 
εκτός του σπιτιού σας και δεν είστε 
παρών. 

(iv) Απώλεια των ελαστικών ή εξαρτημάτων 
των ποδηλάτων εκτός αν ταυτόχρονα 
χαθεί ή καταστραφεί το ποδήλατο. 

(v) Μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται 
για ημι-επαγγελματικούς ή 
επαγγελματικούς σκοπούς. 

(vi) Χρήματα, πιστωτικές κάρτες ή άλλες 
κάρτες πληρωμών. 

(vii) Απώλεια ή ζημιά από όχημα 
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ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 
Εμείς θα αντικαταστήσουμε ή θα πληρώσουμε την αξία αντικατάστασης με καινούργια, εκτός από: 
 
(i) Ρουχισμό, απ’ όπου εμείς θα αφαιρέσουμε ένα ποσό για φθορά και 
(ii) αντικείμενα που μπορούν να αντικατασταθούν ή να αποκατασταθούν οικονομικότερα (περιλαμβανομένου 

ρουχισμού), όπου εμείς θα πληρώσουμε τη δαπάνη αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης του αντικειμένου. 
 
Το ανώτερο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε για οποιαδήποτε απαίτηση είναι το ασφαλισμένο ποσό, αναλόγως 
οποιουδήποτε ορίου στο ασφαλισμένο ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα. 
 
Εμείς δε θα μειώσουμε το ασφαλισμένο ποσό μετά που εμείς θα πληρώσουμε απαίτηση, εκτός για ολική απώλεια ή 
καταστροφή ξεχωριστά καθορισμένων αντικειμένων, όπου σε τέτοια περίπτωση η κάλυψη θα τερματιστεί. 
 
 

ΜΕΡΟΣ B3 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 
Στον Πίνακα αναγράφεται εάν αυτό το Μέρος έχει εφαρμογή 
 
 
 
Συμβουλευτικό σημείωμα 

 
Η «οικογενειακή μονάδα κάλυψης» δυνάμει αυτού του Μέρους του συμβολαίου παρέχει ασφαλιστική κάλυψη της οικογένειας 
που διαμένει στην κατοικία, περιλαμβανομένου του κατόχου του ασφαλιστηρίου αυτό και του/της συζύγου του και των 
τέκνων τους, ηλικίας 3 μέχρι 18 ετών. 
 
Άλλοι ενήλικοι συγγενείς που διαμένουν μόνιμα στην κατοικία (για παράδειγμα τέκνα άνω των 18 ετών, παππούς, γιαγιά 
κλπ.) μπορούν να ασφαλιστούν αν το όνομα τους αναφέρεται ατομικά στον πίνακα του συμβολαίου αυτού. 
 
Ο πίνακας σας θα αναφέρει τα πρόσωπα που εσείς έχετε επιλέξει να ασφαλιστούν, καθώς και τον αριθμό των μονάδων 
κάλυψης. 
 
Στο μέρος (στ) με τίτλο «Τι δεν καλύπτει», αναγράφουμε ορισμένα αθλήματα και δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, για τα 
οποία εμείς δεν προσφέρουμε κάλυψη σ΄εσάς κάτω από αυτό το Μέρος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα μη συνήθη 
αθλήματα ή δραστηριότητες που δεν αναφέρονται, αλλά που θεωρούνται γενικά ως επικίνδυνα, όπως για παράδειγμα, το 
“bungee jumping”, “bar flying” και άλλα παρόμοια. Παρόλο που είναι αδύνατο να παρέχουμε ένα πλήρη κατάλογο 
δραστηριοτήτων, εμείς θεωρούμε ότι εξαιρούνται με βάση το (ζ) “Τι δεν καλύπτει” (Έκθεση του εαυτού σας σε κίνδυνο). 
 
 
 
 
 
 
Ορισμοί λέξεων και φράσεων που έχουν εφαρμογή σε αυτό το μέρος του συμβολαίου. 
 
 
Ασφαλισμένο πρόσωπο 
Εσείς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που που αναγράφεται ότι ασφαλίζεται στον Πίνακα του συμβολαίου αυτού. 
 
Οικογένεια 
Το ασφαλισμένο πρόσωπο και ο/η σύζυγος του και τα τέκνα τους ηλικίας μεταξύ 3 και 18 ετών, τα οποία συνήθως 
διαμένουν μαζί τους. 
 
Σωματικός τραυματισμός 
Τραυματισμός που προκαλείται από ατύχημα ή λόγω έκθεσης στοιχεία της φύσεως και τα οποία είναι η μοναδική αιτία 
πρόκλησης θανάτου ή ανικανότητας εντός 2 ετών από τον τραυματισμό ή την έκθεση. 
 
Απώλεια άκρου 
Ακρωτηριασμός στο σημείο ή πάνω από τον καρπό ή τον αστράγαλο, ή ολική και μόνιμη απώλεια χρήσης άκρου. 
 
Απώλεια Οφθαλμού  
Ολική και μόνιμη απώλεια όρασης 
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ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Όσον αφορά Νοσοκομειακές δαπάνες εσείς οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό καθ’ όσον είναι 
πιθανό να μπορέσουμε να διευθετήσουμε απ’ ευθείας διακανονισμό του λογαριασμού σας με το νοσοκομείο.  Εμείς θα σας 
ζητήσουμε πρωτότυπες αποδείξεις οποιωνδήποτε εξόδων που εσείς έχετε πληρώσει.  Για να υποβληθεί οποιαδήποτε απαίτηση 
ανικανότητας ή θανάτου θα πρέπει ένας στενός σας συγγενής να επικοινωνήσει μαζί μας με λεπτομέρειες του περιστατικού το 
συντομότερο δυνατό. 
 

Τι καλύπτει 
 
Εμείς θα πληρώσουμε τα ωφελήματα που φαίνονται στον 
πίνακα ωφελημάτων αν οποιοδήποτε ασφαλισμένο πρόσωπο 
υποστεί τυχαίο σωματικό τραυματισμό που έχει ως 
αποτέλεσμα: 

1. θάνατο 

2. απώλεια ενός ή αμφότερων των οφθαλμών ή ενός ή 
περισσότερων άκρων 

3. μόνιμη ολική ανικανότητα η οποία εμποδίζει το 
ασφαλισμένο πρόσωπο να διεξάγει οποιανδήποτε εργασία 
και η οποία έχει διαρκέσει για τουλάχιστον 104 εβδομάδες 
και είναι πιθανό να διαρκέσει για το υπόλοιπο της ζωής ή 

 
4. προσωρινή ολική ανικανότητα η οποία εμποδίζει το 

ασφαλισμένο πρόσωπο να εκτελεί τη συνήθη εργασία του 
για διάστημα μέχρι και 104 εβδομάδες. 

Τι δεν καλύπτει 
 
(i) Σωματικό τραυματισμό σε οποιονδήποτε 

ηλικίας κάτω των 3 ή άνω των 70 ετών. 
 
(ii) Σωματικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα των 

ακόλουθων: 
(α) Οποιαδήποτε εγκληματική πράξη από 

ασφαλισμένο πρόσωπο. 
(β) Παράνοια, αυτοκτονία ή απόπειρα 

αυτοκτονίας. 
(γ) Λήψης αλκοόλ ή ναρκωτικών από 

ασφαλισμένο πρόσωπο. 
(δ) Οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας το οποίο 

εσείς ή το ασφαλισμένο πρόσωπο 
γνωρίζατε ή θα έπρεπε να γνωρίζατε κατά 
την έναρξη της ασφάλειας αυτής ή κατά 
την ανανέωσή της και το οποίο δεν είχε 
γίνει αποδεκτό γραπτώς από εμάς. 

(ε)  Τοκετού ή εγκυμοσύνης 
(στ) Καταδύσεις, πτήσεις (εκτός από την 

περίπτωση που ταξιδεύετε αεροπορικώς ως 
επιβάτης επί πληρωμή), hang-gliding ή 
πτώση με αλεξίπτωτο, κυνήγι, έφιππο 
κυνήγι, πόλο, επίδειξη ιππασίας ή 
ιπποδρομίες μετ’ εμποδίων, οδήγηση ή 
ιππασία ή ιστιοπλοΐα σε οποιοδήποτε είδος 
αγώνων, οδήγηση μοτοσυκλετών ή 
μηχανοκινήτων σκούτερς ως οδηγός ή 
επιβάτης, χειμερινά αθλήματα (εκτός από 
curling ή πατινάζ στον πάγο), ορειβασία, 
αναρρίχηση, abseiling ή pot holing, 
επαγγελματική συμμετοχή σε οποιοδήποτε 
άθλημα, υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

(ζ) Έκθεση του εαυτού σας σε κίνδυνο (εκτός από 
την περίπτωση στην οποία επιχειρείτε να 
διασώσετε ανθρώπινη ζωή). 

 
 
 

 
Πίνακας Ωφελημάτων 
 

 
Ατομική 
μονάδα 

κάλυψης 

 
Οικογενειακή μονάδα 

κάλυψης 

 
1. Θάνατος 
2. Απώλεια ενός ή και των δύο ματιών ή ενός ή 

περισσότερων άκρων 
3. Μόνιμη ολική ανικανότητα 
4. Προσωρινή ολική ανικανότητα 

 

Ενήλικες 
€10.000 
€10.000 

€10.000 
€50 την 

εβδομάδα 

Ενήλικες 
€10.000 
€10.000 

€10.000 
€50 την 

εβδομάδα 

Παιδιά 
€2.000 
€10.000 

€10.000 
ΤΙΠΟΤΕ 

 
Τα ωφελήματα που φαίνονται αντιπροσωπεύουν μία μονάδα κάλυψης. 
 
 
Εμείς θα πληρώσουμε στο ασφαλισμένο πρόσωπο μόνο ένα ωφέλημα για κάθε ένα ατύχημα, αλλά στην περίπτωση 
Προσωρινής ολικής ανικανότητας εμείς θα πληρώσουμε μέχρι να πληρωθεί το ωφέλημα για μόνιμη ολική ανικανότητα. 
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ΜΕΡΟΣ B4 - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ - ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΙ 
 
Στον Πίνακα αναγράφεται εάν αυτό το Μέρος έχει εφαρμογή 
 

 
Τι καλύπτει 
 
Για οποιοδήποτε ζώο που περιγράφεται στον πίνακα εμείς θα 
πληρώσουμε για τα ακόλουθα: 
 
1. Θάνατο που προκαλείται από τυχαίο σωματικό τραυματισμό (μέχρι 

το ασφαλισμένο ποσό που αναγράφεται στον πίνακα). 
 
2. Αμοιβές κτηνίατρου που προκύπτουν λόγω τυχαίου σωματικού 

τραυματισμού ή σωματικής ασθένειας. 
 

Το μέγιστο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε είναι €250 σε κάθε 
περίοδο ασφάλισης. 

 
3. (α) Δαπάνες ανακοινώσεων σε προσπάθεια ανεύρεσης ζώου που 

χάθηκε ή κλάπηκε 
Το μέγιστο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε είναι €100 σε κάθε 
περίοδο ασφάλισης 

 
(β) Ένα λογικό ποσό ως αμοιβή για την ανεύρεση απολεσθέντος ή 

κλεμμένου ζώου (μέχρι 20% του ασφαλισμένου ποσού για το 
ζώο σε κάθε περίοδο ασφάλισης). 

 
4. Μέχρι 21 ημέρες για αναγκαία διαμονή σε καταφύγιο ζώων ενόσω 
εσείς είστε σε νοσοκομείο (μέχρι €200 για κάθε περίοδο). 
 
 
 

 
Τι δεν καλύπτει 
 
(i) Αφαιρετέο ποσό όπως φαίνεται 

στον πίνακα. 
(ii) Ζώα ηλικίας κάτω των 3 μηνών ή 

άνω των 8 ετών. 
(iii) Ζώα που χρησιμοποιούνται κυρίως 

για αναπαραγωγή, επιδείξεις ή 
εργασία. 

(iv) Ζώα των οποίων εσείς δεν είστε ο 
μοναδικός ιδιοκτήτης. 

(v) Ζώα που έχουν κάποια ασθένεια ή 
τραυματισμό για τα οποία εσείς 
γνωρίζατε κατά την έναρξη του 
συμβολαίου (ή κατά τη στιγμή της 
ανανέωσής του) και τα οποία εμείς 
δεν έχουμε αποδεκτεί γραπτώς. 

(vi) Θάνατο που είναι αποτέλεσμα 
χειρουργικής επέμβασης, εκτός αν 
αυτή ήταν απαραίτητη ως 
αποτέλεσμα τυχαίου σωματικού 
τραυματισμού ή για να σωθεί η ζωή 
του ζώου. 

(vii) Θάνατο ή τα έξοδα του κτηνίατρου 
ως αποτέλεσμα διαδικασίας 
αναπαραγωγής. 

(viii) Τις πρώτες 4 μέρες οποιασδήποτε 
απαίτησης που αφορά έξοδα 
διαμονής σε καταφύγιο ζώων. 

(ix) Δηλητηρίαση.
 
 
 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Ως επακόλουθο θανάτου που καλύπτεται δυνάμει αυτού του Μέρους , εμείς θα πληρώσουμε τη δαπάνη για αντικατάσταση του 
ζώου με κάποιο άλλο της ίδιας ράτσας, γένους  ή προέλευσης. Το ανώτατο ποσό που εμείς θα πληρώσουμε είναι το 
ασφαλισμένο ποσό που φαίνεται στον πίνακα του συμβολαίου αυτού. 
 
Για άλλες απαιτήσεις δυνάμει αυτού του Μέρους θα πληρώσουμε το ποσό που εσείς καταβάλατε μέχρι του ορίων που 
εμφαίνονται. 
 
Εμείς δεν θα μειώσουμε το ανώτατο ασφαλισμένο ποσό αφότου έχουμε πληρώσει μια απαίτηση, εκτός σε περίπτωση θανάτου, 
οπότε η κάλυψη θα τερματισθεί.. 
 
 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 
1. Εσείς πρέπει να παρέχετε σωστή φροντίδα στο ζώο και να βεβαιώνεστε ότι γίνονται όλοι οι αναγκαίοι εμβολιασμοί. 
 
2. Εάν το ζώο τραυματιστεί, εσείς πρέπει να διευθετήσετε για να το δει κτηνίατρος και, εάν το ζώο αποθάνει, να 

επιβεβαιώσετε (με δικά σας έξοδα) την αιτία του θανάτου του. 
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ΜΕΡΟΣ B5 ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ (ΚΤΙΡΙΑ) 
 
Στον Πίνακα αναγράφεται εάν αυτό το Μέρος έχει εφαρμογή 
 

Τι καλύπττει 
 
Το μέρος αυτό επεκτείνει την κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του 
Μέρους  Α1 - Κτίρια -‘Βασική Κάλυψη’ του συμβολαίου αυτού για 
τυχαία ζημιά. 
 

Τι δεν καλύπτει 
 
(i) Ζημιά που προκαλείται από οποιονδήποτε 

φιλοξενούμενο επί πληρωμή ή ενοικιαστή της 
κατοικίας σας. 

(ii) Ζημιά που αναφέρεται συγκεκριμένα σε άλλο 
μέρος του συμβολαίου. 

(iii) Ζημιά που προκλήθηκε από ελαττωματική 
κατασκευή ή σχεδιασμό, ή τη χρήση 
ελαττωματικών υλικών. 

(iv) Το αφαιρετέο ποσό όπως αναγράφεται στον 
πίνακα του συμβολαίου αυτού 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ B6- ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ) 
 
Στον Πίνακα αναγράφεται εάν αυτό το Μέρος ισχύει 
 

 
Τι καλύπτει 
 
Το μέρος αυτό επεκτείνει την κάλυψη που παρέχεται με βάση το 
Μέρος Α2 – Περιεχόμενα - ‘Βασική Κάλυψη’ του συμβολαίου 
αυτού για τυχαία ζημιά των Περιεχομένων  εν’ όσο ευρίσκονται 
εντός των κτιρίων. 
 
 
 
 

 
Τι δεν καλύπτει 
 
(i) Αλλοίωση τροφίμων. 
(ii)  Ζημιά που προκλήθηκε από οποιοδήποτε 

φιλοξενούμενο επί πληρωμή ή ενοικιαστή 
της κατοικίας σας. 

(iii) Ζημιά που αναφέρεται συγκεκριμένα σε 
άλλο μέρος του συμβολαίου. 

(iv) Ζημιά που προκλήθηκε από ελαττωματική 
κατασκευή ή σχεδιασμό ή τη χρήση 
ελαττωματικών υλικών. 

(v) Το αφαιρετέο ποσό όπως αναγράφεται στον πίνακα 
του συμβολαίου αυτού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ver.HHG2001 - Lumen Householders’ Insurance page 37 

ΜΕΡΟΣ B7 – ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΑΣ ΒΟΗΘΟΥΣ 
 

Στον Πίνακα αναγράφεται εάν αυτό το Μέρος έχει εφαρμογή 
 
(Ισχύει ΜΟΝΟ για εκείνους τους εργοδοτούμενους για τους οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης του τύπου που 
περιγράφεται στη Νομοθεσία). 
 
 
Ευθύνη προς τους οικιακούς σας βοηθούς. 
 
θα σας παρέχεται κάλυψη για κάθε ποσό που εσείς είστε νομικά υπεύθυνος να πληρώσετε ως αποτέλεσμα τυχαίου 
τραυματισμού ή επαγγελματικής ασθένειας οποιουδήποτε προσώπου που εσείς εργοδοτείτε ως οικιακό βοηθό. 
 
Κατά τον ίδιο τρόπο που έχουμε ασφαλίσει εσάς, θα ασφαλίσουμε επίσης οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας σας 
που διαμένει μόνιμα μαζί σας και που εργοδοτεί οικιακό βοηθό. 
 
Το μέγιστο ποσό που θα πληρώσουμε με βάση το Μέρος αυτό ως αποζημιώσεις περιλαμβανομένων όλων των 
εξόδων και δαπανών σε σχέση με 
 
(α) ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος του Συμβολαίου αυτού, σε 

κάθε ένα οικιακό σας βοηθό, που προέρχεται ή μπορεί να αποδοθεί στην ίδια γενεσιουργό αιτία, δεν θα 
υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης για κάθε οικιακή βοηθό όπως καθορίζεται στον πίνακα (Όριο Ευθύνης (α)).  Στην 
περίπτωση κατά την οποία το ατύχημα έχει προκληθεί σε περισσότερες από μία περιόδους ασφάλισής, θα 
εφαρμόζεται το Όριο Ευθύνες για κάθε οικιακή βοηθό που ίσχυε κατά το χρόνο που συνέβηκε το ατύχημα ή 
πρωτοεκδηλώθηκε η επαγγελματική ασθένεια. 

 
(β)   κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία σαν αποτέλεσμα τnς οποίας 

προκλήθηκε ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε οικιακούς βοηθούς, ανεξάρτητα αν τέτοιο ατύχημα προέκυψε 
κατά τη διάρκεια μιας ή περισσότερων περιόδων ασφάλισής, δεν θα υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης για κάθε 
περιστατικό ή σειρά περιστατικών, όπως καθορίζεται στον πίνακα (Όριο Ευθύνης (β)). 

(γ) όλα τα ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 
ασφάλισής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των οικιακών βοηθών που έχουν υποστεί τέτοιο ατύχημα που προέρχονται ή 
μπορούν να αποδοθούν σε οποιοδήποτε αριθμό γενεσιουργών αιτιών, δεν θα υπερβαίνει το συνολικό Όριο Ευθύνης, 
όπως καθορίζεται στον πίνακα για οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης (Όριο Ευθύνης (γ)). 
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ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΥ 
 
 
1. Καθήκον για φροντίδα 
Εσείς οφείλετε να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψετε τυχόν απώλεια  ή ζημιά στην περιουσία που 
είναι ασφαλισμένη με το συμβόλαιο αυτό και να διατηρείτε την περιουσία σας σε καλή κατάσταση. 
 
2. Άλλες ασφάλειες 
Αν κατά το χρόνο οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή ευθύνης που καταλήγει σε απαίτηση δυνάμει αυτού του 
ασφαλιστηρίου, εσείς έχετε οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια που καλύπτει την ίδια απώλεια, ζημιά ή ευθύνη, εμείς θα 
πληρώσουμε μόνο το δικό μας μερίδιο της απαίτησης (εξαιρούμενου του Μέρους Β3, Προαιρετικές Καλύψεις). 
 
3. Πέραν της μιας περιουσίας. 
Αν το συμβόλαιο αυτό καλύπτει πέραν της μιας περιουσίας, οι περιορισμοί και εξαιρέσεις του συμβολαίου ισχύουν 
χωριστά για κάθε περιουσία, ως κάθε περιουσία να είχε ασφαλιστεί με ξεχωριστό ασφαλιστήριο. 
 
4. Τροποποιήσεις στον κίνδυνο που ασφαλίζεται 
Αυτό το συμβόλαιο θα σταματήσει να ισχύει αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή μετά την έναρξη της ασφάλισης αυτής, η 
οποία επαυξάνει τον κίνδυνο απώλειας, ζημιάς, ατυχήματος ή ευθύνης (εκτός αν η αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή από εμάς 
γραπτώς). 
 
 
 
 
Συμβουλευτικό σημείωμα 
 
Εσείς οφείλετε να μας ενημερώσετε αμέσως σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που μας δώσατε, η οποία 
ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 
 
- εάν εσείς αλλάξετε διεύθυνση 
- εάν εσείς αρχίσετε να δέχεστε ένοικους επί πληρωμή ή ενοικιαστές 
- εάν εσείς ξεκινήσατε σημαντικές τροποποιήσεις ή επεκτάσεις στα κτίρια. 
 
Επίσης, κάθε χρόνο, κατά την ανανέωση του συμβολαίου, εσείς οφείλετε να μας ενημερώνετε κατά πόσο οποιαδήποτε 
από τις απαντήσεις που δώσατε στην πρότασή σας, έχουν αλλάξει, όπως: 
 
- κατά πόσον εσείς έχετε λάβει αστυνομική σύσταση για ή -καταδικαστήκατε για οποιοδήποτε αδίκημα (εκτός από 

τροχαίο) 
- αν εσείς έχετε αλλάξει το επάγγελμά σας. 
 
Αν εσείς δεν μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή, το ασφαλιστήριό σας δυνατό να μην ισχύει. 
 
 
 
 
 
 
5. Ακύρωση του ασφαλιστηρίου 

(α) Εσείς μπορείτε να ακυρώσετε το συμβόλαιο δίνοντας μας γραπτή προειδοποίηση επτά ημερών. Εάν εσείς 
ακυρώσετε το ασφαλιστήριο, θα δικαιούστε σε επιστροφή μέρους των ασφαλίστρων σας, με την προϋπόθεση ότι εσείς 
δεν έχετε υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ασφάλισης. 

(β) Εμείς μπορούμε να ακυρώσουμε το συμβόλαιο αυτό δίνοντας σας γραπτή προειδοποίηση επτά ημερών, η οποία 
θα σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή σας διεύθυνση. Αν εμείς ακυρώσουμε το συμβόλαιο, 
εμείς θα επιστρέψουμε το ασφάλιστρο για το υπόλοιπο της μη εκπνεύσουσας περιόδου ασφάλισης. 
 
Παρά ταύτα, εάν εσείς πληρώνετε τε ασφάλιστρα σας με δόσεις και οποιαδήποτε δόση δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα, 
εμείς έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε πάραυτα το ασφαλιστήριο.  
 
6. Διαιτησία 
Αν εμείς αποδεχτούμε ευθύνη για κάποια απαίτηση, αλλά υπάρχει διαφωνία σχετικά με το ύψος του ποσού που θα 
πληρωθεί, η διαφωνία θα ανατεθεί σε διαιτητή. 
 
Ο διαιτητής θα διορισθεί από κοινού από εσάς και εμάς μετά από μεταξύ μας συμφωνία, σύμφωνα με το νόμο που 
ισχύει κατά το συγκεκριμένο χρόνο. Εσείς δεν πρέπει να λάβετε νομικά μέτρα εναντίον μας σχετικά με τη διαφωνία πριν 
ο διαιτnτής καταλήξει σε απόφαση. 
 
7. Δόλιες Απαιτήσεις. 
Εάν εσείς  υποβάλετε απαίτηση η οποία είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο δόλια, αυτό το ασφαλιστήριο θα τερματιστεί και εμείς δεν 
θα πληρώσουμε οποιεσδήποτε απαιτήσεις. 
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9. Υποβολή απαίτησης 
 

(i) Εαν προκύψει κάποιο περιστατικό το οποίο δυνατό να καταλήξει σε απαίτηση σύμφωνα με το συμβόλαιο αυτό, εσείς 
οφείλετε να μας ειδοποιήσετε γραπτώς το συντομότερο λογικά δυνατό. 
 
Η ενέργεια που εσείς θα ακολουθήσετε εξαρτάται από το είδος της απαίτησης. 
Για τις πιο κάτω περιπτώσεις απαίτησης ισχύουν οι ακόλουθες διαδικασίες: 

 
Οχλαγωγία, Εξέγερση 
 
Τυχαία απώλεια εκτός της κατοικίας, κλοπή, 
βανδαλισμός ή κακόβουλη πράξη 
 
Νομική ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά  

Ειδοποιήστε μας εντός 7 ημερών 
 
Ειδοποιήστε την Αστυνομία αμέσως 
 
 
Στείλτε μας αμέσως οποιοδήποτε κλητήριο ένταλμα, κλήση ή άλλο 
νομικό έγγραφο. Εσείς δεν πρέπει να διαπραγματευθείτε ή να 
παραδεχτείτε ή να αρνηθείτε οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς την 
γραπτή μας συναίνεση.

 
 
(ii) Εσείς οφείλετε να μας δίνετε, με δικά σας έξοδα, όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και αποδείξεις που εμείς θα σας 
ζητήσουμε. 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
1. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να εισέλθουμε σε οποιοδήποτε κτίριο, στο οποίο έχει συμβεί απώλεια ή ζημιά και να 
αναλάβουμε τη διάσωση οποιασδήποτε περιουσίας.  Παρά ταύτα εσείς δεν δικαιούστε να εγκαταλείψετε σε εμάς 
οποιαδήποτε περιουσία. 

2. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε και να διευθετήσουμε στο όνομα σας, την υπεράσπιση ή το 
διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. 

3. Εμείς , με δική μας δαπάνη, δυνατό να αναλάβουμε διαδικασίες εξ ονόματός σας, για να ανακτήσουμε το ποσό 
οποιασδήποτε πληρωμής που εμείς έχομε διενεργήσει δυνάμει αυτού του ασφαλιστηρίου. 

 
 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
1. Μόλυνση από Ραδιενέργεια 

Εμείς δεν παρέχουμε κάλυψη για οποιαδήποτε απαίτηση ή δαπάνη οποιασδήποτε μορφής που προκλήθηκε άμεσα ή 
έμμεσα από 

 ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια οποιουδήποτε πυρηνικού καυσίμου ή πυρηνικού καταλοίπου που 
προκαλείται από την καύση ραδιενεργού καυσίμου  

 Τις ραδιενεργές, δηλητηριώδεις, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιουδήποτε πυρηνικού εξοπλισμού ή 
μέρους αυτού. 

 
2. Πολεμικοί κίνδυνοι 

Εμείς δεν παρέχουμε κάλυψη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από πόλεμο, εισβολή, πράξεις ξένων 
εχθρών, εχθροπραξίες ή  δραστηριότητες που προσομοιάζουν με πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), 
εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, πολιτική αναταραχή που προσλαμβάνει τις διαστάσεις ή προσομοιάζει με λαϊκή εξέγερση, 
στρατιωτική εξέγερση, κίνημα, στάση, επανάσταση, στρατιωτική ή σφετερισμένη εξουσία, στρατιωτικό νόμο, 
κατάσχεση ή εθνικοποίηση ή επίταξη ή καταστροφή από ή ζημιά σε περιουσία από ή δυνάμει διαταγής οποιασδήποτε 
Κυβέρνησης ή δημόσιας ή τοπικής αρχής. 

 
3. Μη ασφαλίσιμοι κίνδυνοι 
 
Εμείς δεν θα καλύψουμε τα ακόλουθα: 
 Τη δαπάνη συντήρησης κτιρίων ή περιεχομένων. 
 Ζημιά που προκαλείται από φθορά, ατμοσφαιρικές ή κλιματολογικές συνθήκες (εκτός από κινδύνους που 

καλύπτονται από αυτό το ασφαλιστήριο), σήψη, μύκητες, έντομα, παράσιτα ή οποιαδήποτε σταδιακή αιτία 
περιλαμβανομένης αλλά μη περιοριζόμενης σε σταδιακή διαρροή νερού. 



 

Ver.HHG2001 - Lumen Householders’ Insurance page 40 

 Ζημιά που προκαλείται από καθαρισμό, βαφή, επιδιόρθωση ή αποκατάσταση 
 Απώλεια η ζημιά που προκαλείται από ελαττωματική κατασκευή, σχεδιασμό ή υλικά, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη. 
 Απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από κατάσχεση, επίταξη για στρατιωτική χρήση, εθνικοποίηση, παύση, 

περιορισμό, ή από καταστροφή ή ζημία περιουσίας με εντολή οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Δημόσιας ή Αρχής. 
 Συνεπακόλουθη απώλεια οποιασδήποτε φύσης που συμβαίνει στο νοικοκυριό σας. 
 
4. Ρύπανση και Μόλυνση 
 

Εμείς δε θα είμαστε υπεύθυνοι αναφορικά με: 
 

(i) Οποιανδήποτε ρύπανση ή μόλυνση κτηρίων ή άλλων κατασκευών ή νερού ή εδάφους ή της ατμόσφαιρας 
και 
(ii) Όλους του τραυματισμούς, ασθένειες, απώλειες ή ζημιές οι οποίες άμεσα ή έμμεσα προκληθούν από τέτοια ρύπανση ή 
μόλυνση  
 
Εκτός από την περίπτωση που προκαλείται από αιφνίδιο, χρονικά προσδιορισμένο μη σκόπιμο και απρόσμενο περιστατικό το 
οποίο λαμβάνει χώραν και ολοκληρώνεται και συγκεκριμένο χρόνο και χώρο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. 
 
Όλη η μόλυνση και ρύπανση που προκαλείται από ένα περιστατικό θα θεωρείται ότι έχει συμβεί κατά το χρόνο που το 
περιστατικό αυτό λαμβάνει χώραν. 
 

5 Μείωση στην αγοραία αξία. 
Εμείς δε θα προβούμε σε περιπλέον πληρωμή για μείωση στην αγοραία αξία συνεπεία επιδιόρθωσης, αποκατάστασης ή 
αντικατάστασης που καταβλήθηκε δυνάμει αυτού του ασφαλιστηρίου 
 

6 Αμίαντος 
Εμείς δε θα καλύψουμε οποιανδήποτε πραγματική ή κατ’ ισχυρισμόν ευθύνη απολύτως για οποιαδήποτε απαίτηση ή 
απαιτήσεις αναφορικά με απώλεια ή απώλειες που άμεσα ή έμμεσα εγείρονται λόγω της, ως αποτέλεσμα από ή συνεπεία ή 
με οποιονδήποτε τρόπο αφορά αμίαντο ή οποιαδήποτε υλικά που περιέχουν αμίαντο σε οποιανδήποτε μορφή ή ποσότητα . 
 

7 Εξαίρεση Ευθύνης 
Αυτό το ασφαλιστήριο δεν ασφαλίζει οποιαδήποτε ποσά που εσείς δυνατό να ευθύνεστε να πληρώσετε ως τιμωριτικές ή 
παραδειγματικές αποζημιώσεις . 
 

8 Τρομοκρατία 
 Εμείς δεν καλύπτουμε Απώλεια, ζημιά, δαπάνη ή έξοδα και οποιανδήποτε νομική ευθύνη οποιασδήποτε (φύσης) μορφής  που 
άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από, είναι αποτέλεσμα ή συνδέεται με οποιανδήποτε πράξη τρομοκρατίας ασχέτως οποιασδήποτε 
άλλης αιτίας ή γεγονότος που συμβάλλει ταυτόχρονα ή με οποιανδήποτε άλλην αλληλουχία στην απώλεια. 
 
Για τους σκοπούς αυτής της εξαίρεσης μια πράξη τρομοκρατίας σημαίνει μια πράξη, περιλαμβανομένης αλλά όχι περιοριζόμενης 
σε χρήση δύναμης ή βίας και/ή την απειλή προς τούτο, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα/ες προσώπων, είτε ενεργούν 
μεμονωμένα ή εκ μέρους ή σε σχέση με οποιανδήποτε οργάνωση ή οποιεσδήποτε οργανώσεις ή κυβέρνηση/ήσεις που γίνονται  
για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόμοιους σκοπούς περιλαμβανομένης της πρόθεσης για επηρεασμό 
οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή για να προκαλέσει φόβο στο κοινό ή οποιοδήποτε μέρος του κοινού. 
Αυτή η ασφάλιση εξαιρεί επίσης απώλεια ζημιά έξοδα και δαπάνη και οποιανδήποτε νομική ευθύνη οποιασδήποτε μορφής που 
άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από είναι αποτέλεσμα ή σε σχέση με οποιανδήποτε δράση που λαμβάνεται για έλεγχο αποτροπή 
καταστολή ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας 
 
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτής της εξαίρεσης διαπιστωθεί ότι είναι ανεφάρμοστο ή μη εκτελεστέο τα υπόλοιπα 
θα παραμείνουν σε πλήρη εφαρμογή και αποτελεσματικά. 

 
9 Ρήτρα Περιορισμού κυρώσεων  

Εμείς δεν θα έχουμε ευθύνη να πληρώσουμε οποιαδήποτε απαίτηση ή να πληρώσουμε οποιοδήποτε ωφέλημα δυνάμει του 
παρόντος στην έκταση που η παροχή τέτοιας κάλυψης, πληρωμής τέτοιας απαίτησης ή παροχής τέτοιου ωφελήματος θα 
μας εξέθετε σε οποιεσδήποτε κυρώσεις, απαγορεύσεις ή περιορισμούς,  δυνάμει ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών ή 
εμπορικών ή οικονομικών κυρώσεων, νόμων ή κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,Ηνωμένου Βασιλείου ή Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής, η οποιασδήποτε των Πολιτειών της. 

 
10 Ωστικά κύματα 

Εμείς δε θα καλύψουμε οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά λόγω ωστικών κυμάτων που προκαλούνται από αεροπλάνα ή άλλες 
ιπτάμενες συσκευές που ταξιδεύουν με  ταχύτητες του ήχου ή υπερηχητικές ταχύτητες.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
 
Ως ένας από τους πολύτιμους πελάτες μας που είστε έχετε το δικαίωμα να αναμένετε πρώτης τάξης εξυπηρέτηση σε κάθε 
στιγμή.  
 
Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή που να μην είστε ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτησή μας. Για να μας 
βοηθήσετε να βελτιωθούμε θα εκτιμήσουμε την ειλικρίνιά σας λέγοντας μας την εμπειρία σας από την εξυπηρέτησή μας -  η 
γνώμη σας μετρά!  
 
Τι πρέπει να κάνετε; 
 
Step 1 Παρακαλώ μιλήστε με τον ασφαλιστή σας ή με το πρόσωπο που έχετε επαφή στην Εταιρεία Lumen . 
Step 2 Εάν παραμένετε δυσαρεστημένοι ή το παράπονο σας παραμένει άλυτο παρακαλώ όπως γράψετε στον Αντιπρόσωπο 

της εταιρείας στην Κύπρο: 
Διευθύνοντα Σύμβουλο,  
Prodromou Insurance Underwriting Agencies & Consultants Ltd 
The Riverside Forum, Ground Floor,  
Οδός Ιωαννίνων & 2Α Χείλωνος 
1101 Λευκωσία, Κύπρος  
Τηλεφ. +357 22 76 10 10  
E-mail: complaints@pminsurancebrokers.com 
www. pminsurancebrokers.com  
δίνοντας μας τον αριθμό του ασφαλιστηρίου ή της απαίτησης σε κάθε αλληλογραφία σας.  

Step 3 Εάν παραμένετε δυσαρεστημένος μπορείτε να γράψετε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας στη Μάλτα στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Lumen Insurance, GasanMamo Head Office, Msida Road, Gzira GZR 1405, Malta. 

 
Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να επιλύσουμε οποθοδήποτε παράπονο απ’ ευθείας μαζί σας, αλλά εάν δεν ανταποκριθούμε ή 
αν δεν είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε , μπορείτε να υποβάλετε παράπονο στον Επίτροπο Χρηματοοικονομικών 
Διαφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Διεύθυνση: 13 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος, 1096 Λευκωσία, Τηλ: +357 22848900; 
Φαξ:+357 22660118; complaints@financialombudsman.gov.cy). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκευθείτε τη σελίδα www.financialombudsman.gov.cy 
 
Ακολουθώντας τα παραπάνω τα δικαιώματα σας για λήψη νομικών μέτρων δεν επηρεάζονται.  
 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ   
 
Για τους σκοπούς του ασφαλιστηρίου αυτού Γεωγραφική Περιοχή σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία  . 
 
 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΚΑΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 
Η αποζημίωση δυνάμει αυτού του ασφαλιστηρίου δε θα εφαρμόζεται αναφορικά με αποφάσεις οι οποίες εκ πρώτης όψεως  δεν 
εκδίδονται από ή λαμβάνονται από Δικαστήριο αρμόδιας διαδικασίας εντός της Γεωγραφικής Περιοχής. 
 
 

ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 
 
Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου, νομική ισχύ θα έχει μόνο το Αγγλικό 
κείμενο. Η Ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για εύκολη αναφορά. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 
Εμείς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σχετικές πληροφορίες αναφορικά με εσάς για να σας παρέχουμε την ασφαλιστική σας 
κάλυψη ή την ασφαλιστική κάλυψη η οποία σας είναι επωφελής και για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις. 
 
Αυτή η πληροφόρηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως το όνομά σας, διεύθυνση και λεπτομέρειες επικοινωνίας και οποιανδήποτε 
άλλη πληροφορία που εμείς συλλέγουμε για το άτομό σας σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη της οποίας επωφελείστε. Αυτή 
η πληροφόρηση δυνατό να περιλαμβάνει πιο ευαίσθητες λεπτομέρειες όπως στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας 
και οποιεσδήποτε ποινικές καταδίκες που πιθανό να έχετε. 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις εμείς πιθανό να χρειαστούμε την συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε ορισμένες κατηγορίες 
πληροφοριών για το άτομό σας (περιλαμβανομένων ευαίσθητων λεπτομερειών όπως πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και 
οποιεσδήποτε ποινικές καταδίκες που πιθανό να έχετε). 
 
 
Όπου εμείς χρειαζόμαστε την συγκατάθεσή σας, θα σας ερωτήσουμε προς τούτο ειδικά. Δεν χρειάζεται να δώσετε την 
συγκατάθεσή σας και μπορείτε οποτεδήποτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας.  Εντούτοις εάν δεν δώσετε την συγκατάθεσή 
σας, ή αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, αυτό δυνατό να επηρεάσει την ικανότητά μας να παράσχουμε την ασφαλιστική κάλυψη 
της οποίας απολαμβάνετε και δυνατό να μας εμποδίσει να σας παρέχουμε κάλυψη ή να χειριστούμε τις απαιτήσεις σας. 
 
Ο τρόπος που λειτουργεί η ασφάλιση εξ υπακούει πως τα δεδομένα σας δυνατό να επιμεριστούν με, και χρησιμοποιηθούν από 
αριθμό τρίτων στον ασφαλιστικό τομέα παραδείγματος χάριν, ασφαλιστών, αντιπροσώπων, διαμεσολαβητών, αντασφαλιστών, 
διακανονιστών απαιτήσεων, υπεργολάβων, ρυθμιστών (ή ρυθμιστικών αρχών), υπηρεσιών επιβολής του νόμου, υπηρεσιών για 
αποτροπή και ανίχνευση απάτης και εγκληματικότητας και υποχρεωτικές βάσεις δεδομένων.  
 
Η Εταιρεία θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχομε και στο 
πλαίσιο που απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. 
 
Στοιχεία άλλων/τρίτων προσώπων που μας παρέχετε 
Όπου παρέχετε εις εμάς ή στον αντιπρόσωπο σας ή διαμεσολαβητή με λεπτομέρειες αναφορικά με τρίτα πρόσωπα, οφείλετε να 
τους κοινοποιήσετε αυτή την ειδοποίηση. 
 
Επιθυμείτε περισσότερες λεπτομέρειες; 
Για περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο που η Εταιρεία χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε να δείτε 
την πλήρη ειδοποίηση/ειδοποιήσεις περί απορρήτου που είναι στο διαδίκτυο ή υπό άλλη μορφή μετά από αίτημά σας. 
 
Επικοινωνία μαζί μας και τα δικαιώματά σας 
Έχετε δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που κατέχουμε για σας, περιλαμβανομένων του δικαιώματος πρόσβασης στις 
πληροφορίες που σας αφορούν.  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συζητήσετε τον τρόπο που η Εταιρεία 
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για εσάς ή να ζητήσετε αντίγραφο του πλήρους κειμένου των περί προσωπικών απορρήτων 
ειδοποιήσεών μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ή με τον αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή που διευθέτησε την ασφάλιση 
σας, ο οποίος θα σας προμηθεύσει με τις λεπτομέρειες  του εγγράφου μας, εις: 
 
Διαμεσολαβητές: 
Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & Consultants Limited, The Riverside Forum, 
The Riverside Forum  
Οδός Ιωαννίνων & 2A Χείλωνος  
1101 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλεφ. +357 22 76 10 10 www.pminsurancebrokers.com 
Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Απορρήτου εις τη διεύθυνση www.pminsurancebrokers.com/privacy-policy 
 
Ασφαλιστές: 
Lumen Ασφαλιστική, Εμπορική Επωνυμία της GasanMamo Insurance Ltd https://www.gasanmamo.com/ 
Τηλέφωνο +356 21345123 Msida Road, Gzira GZR1405, Malta  
Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Απορρήτου εις τη διεύθυνση https://www.gasanmamo.com/company/legal/privacy-policy/ 
 
 


