
 

 

Ασφάλιση Έργων Τέχνης  
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 
 
 
Εταιρία: Generali Hellas A.A.E.    
Προϊόν: Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Τέχνης Ιδιωτικών Συλλογών 

 
 
Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση ούτε την ασφαλιστική 
σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε 
άλλα έγγραφα. 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Ασφάλιση αντικειμένων τέχνης για κινδύνους που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο. 

 

              
 

Τι ασφαλίζεται;  
 

Βασική κάλυψη (με ασφαλισμένο κεφάλαιο που αποτελεί το 
ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας) 
 
✓ PC94: Καλύπτονται αντικείμενα τέχνης για φυσική 

απώλεια ή ζημιά που θα συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος 
στου Ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς τους από και προς τον εκτιμητή, τον 
συντηρητή, τον κατασκευαστή κορνιζών, μέσα στα 
γεωγραφικά όρια που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο.    

 
Προαιρετικές καλύψεις (με ασφαλισμένο κεφάλαιο που 
αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας) 
 
✓ Σεισμός   
✓ Τρομοκρατικές ενέργειες 

 
Το σύνολο των καλύψεων και των ρητρών αναγράφονται 
στην προσφορά ασφάλισης και στο ασφαλιστήριο. 

 

               
 

Τι δεν ασφαλίζεται;  
            

Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προκλήθηκαν, προέρχονται ή 
απορρέουν άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά από: 

 

 Φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, προοδευτική 
αλλοίωση, ενυπάρχον ελάττωμα, σκουριά ή οξείδωση 
σκόρο ή έντομα, παραμόρφωση (στρέβλωση) ή μείωση 
μεγέθους (συρρίκνωση, μάζεμα). 

 Επισκευή, αποκατάσταση, συντήρηση, αναπαλαίωση ή 
παρόμοια διαδικασία. 

 Ξηρότητα, υγρασία, έκθεση σε φως ή υψηλές θερμοκρασίες 
εκτός εάν η προκληθείσα απώλεια είναι άμεση συνέπεια 
γεγονότος που δεν εξαιρείται από αυτή την ασφάλιση 

 Σεισμό 

 Μυστηριώδη εξαφάνιση οποιουδήποτε αντικειμένου. 
 

Δεν καλύπτονται επίσης απώλειες ή ζημιές: 
 

 Που οφείλονται σε ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, μηχανικό 
σφάλμα ή βλάβη. 

 
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά 
στα ασφαλισμένα αντικείμενα εάν το μέσο μεταφοράς 
παραμείνει αφύλακτο από τον Ασφαλισμένο/ Συμβαλλόμενο, 
τους υπαλλήλους του ή τους προστιθέντες αυτού. 

 

               
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  
 

Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει: 

 

! Κινδύνους  που προέρχονται  άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή 

μερικά σε πολεμικές επιχειρήσεις  

! Κινδύνους  που προέρχονται  άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή 

μερικά οποιαδήποτε παρεμφερή εχθροπραξία ή 

αναταραχή, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, 

πραξικόπημα και συνέπειές του, κατάσταση πολιορκίας.  

 

 



 

 

 

 
 

 
 

      
 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;  

 
Κατά την έναρξη και διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου: 

 

• Να τηρώ πιστά τους όρους του Ασφαλιστηρίου 

• Να δηλώσω στην Εταιρία για την σύναψη της ασφάλισης τα στοιχεία που θα ζητήσει με ειλικρίνεια, ακρίβεια και πληρότητα 

• Να δηλώσω όποια αλλαγή αφορά στα ασφαλισμένα έργα τέχνης, η οποία ενισχύει τον ασφαλισμένο κίνδυνο 

• Να συντηρώ όλα τα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού κανονικά από αναγνωρισμένη εταιρία τουλάχιστον κάθε εξάμηνο. 

• Να βεβαιώνομαι ότι τα ασφαλισμένα έργα τέχνης συσκευάζονται, στοιβάζονται, μεταφέρονται και αποσυσκευάζονται από 
ειδικούς επαγγελματίες συσκευαστές και μεταφορείς. 

 
Σε περίπτωση ζημιάς: 

 

• Να αναγγείλω άμεσα το γεγονός στην Εταιρία και να συνδράμω την Εταιρία στον καθορισμό της ζημιάς. 
 

        
 

Πότε και πώς πληρώνω;  
 

Πληρώνω το ασφάλιστρο εφάπαξ εντός 30 ημερών από την έναρξη της κάλυψης, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, με έναν από 
τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας www.generali.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία on line πληρωμή, με χρεωστική ή πιστωτική 
κάρτα 

• Μέσω web ή phone banking στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

• Με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

• Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας 

• Με μετρητά: 
o Στο ταμείο της Generali (ανώτατο όριο συναλλαγής 500 €) 
o Στις τράπεζες Alpha Βank & Εθνική 
o Στα ΕΛΤΑ 
o Σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Εταιρίας 

 

               
 

Πού είμαι καλυμμένος;  
 

✓ Στα όρια της Ελληνικής επικράτειας. 

 

     
 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;  
 

• Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο ασφαλιστήριο. 

 
             
 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;  
 

• Εκτός από το δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης όπως αυτά ορίζονται στην σύμβαση, έχω δικαίωμα ακύρωσης της 
σύμβασης οποτεδήποτε, αποστέλλοντας επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας.  

 

http://www.generali.gr/

