
Ενημερωτικό 
Έντυπο

1. Γενικά στοιχεία
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Σχετικά με την ασφαλιστική σύμβαση, που δύναται να συναφθεί με κάποιο από τα προγράμματα ασφάλισης μηχανοκίνητου οχήματος που 

αναφέρεται σε αυτό το Ενημερωτικό Έντυπο, σας παρέχονται Πληροφορίες πριν τη σύναψη (σύμφωνα με τα Άρθρα 225 και 226 του περί 

Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Νόμου του 2016, και 4 επ. του περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2004).

Η Εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»: 

• έχει Αριθμό Μητρώου 000305801000 στο Γενικό Εμπορικό   

   Μητρώο (ΓΕΜΗ).

• έχει Α.Φ.Μ. 094045552 και ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.

ΑΘΗΝΩΝ. 

• έχει έδρα στην Λ. Συγγρού 124-126, 117 82 Αθήνα και τα 

 Κεντρικά της Γραφεία βρίσκονται στη Λ. Συγγρού 124 – 126,

 11782, Αθήνα - Ελλάδα. 

• είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

  Επιμελητηρίου Αθηνών, με αριθμό 74583/211–1978.

 

• επικεντρώνεται στις γενικές ασφαλίσεις (ασφαλίσεις

   γενικής φύσεως) και εποπτεύεται από την Τράπεζα της

   Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) και 

   το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

   (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).

Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην 

Κύπρο και:

• είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών εταιριών 

που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με καθεστώς

ελεύθερης εγκατάστασης, του Εφόρου Ασφαλίσεων και ασκεί τη 

δραστηριότητα στους κλάδους 3, 8, 9, 10, 17 και 18

των ασφαλίσεων γενικής φύσεως.

• είναι εγγεγραμμένη ως αλλοδαπή εταιρία στο μητρώο 

   του Εφόρου Εταιριών με Αριθμό Εγγραφής ΑΕ 3036.

• η έδρα του Υποκαταστήματος βρίσκεται στη Γρίβα Διγενή

 42–44, 1080, Λευκωσία.

• εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) ως αρμόδια αρχή του

κράτους μέλους καταγωγής, με τον Έφορο Ασφαλίσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας να έχει και αυτός ρυθμιστικές

αρμοδιότητες για συγκεκριμένα ζητήματα.

• έχει ως γενικό αντιπρόσωπο στην Κύπρο την Καίτη Αλεξάνδρου

   Φωτιάδου του Παναγή και γεωγραφική διεύθυνση για τις σχέσεις

    με τον καταναλωτή τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 42–44 (ισόγειο), 

   1080, Λευκωσία.

Η ασφάλιση παρέχεται από την Εταιρία μέσω του υποκαταστήματός 

της στην Κύπρο.
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Εξαιρείται ευθύνη:

• σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη του οδηγού του 



Ενδεικτικά παρατίθεται μια συνοπτική περιγραφή ορισμένων 
σημαντικών όρων του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 

Σε περίπτωση ζημιάς, ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος:

3.3 Τι γίνεται σε περίπτωση απόκρυψης ή απάτης



• Όλο το ποσό με πάγια εντολή

• Ηλεκτρονική πληρωμή με κάρτα

σας χρησιμοποιώντας την κάρτα σας μέσω του 
www.jccsmart.com
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Αν το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρωθεί, σύμφωνα με 
τα παραπάνω και δεν υπάρχει οποιαδήποτε απαίτηση, 
η Εταιρία επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα μη δεδουλευμένα 
ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της
διάρκειας ασφάλισης.

• Ακύρωση από την Εταιρία:

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο
συμβόλαιο οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή ειδοποίηση επτά (7) 

ημερών στον Ασφαλισμένο.
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία επιστρέφει στον Ασφαλισμένο 
τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα που αναλογούν
στον υπόλοιπο χρόνο της διάρκειας ασφάλισης.

• Σε περίπτωση μεταβίβασης:
Η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου παύει να ισχύει
και θεωρείται άκυρη σε περίπτωση μεταβίβασης ή
συμφωνίας μεταβίβασης του μηχανοκίνητου οχήματος.

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από το 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χωρίς να οφείλει ασφάλιστρο και
χωρίς να αναφέρει αιτιολογία, με την αποστολή γραπτής δήλω-
σης υπαναχώρησης προς την Εταιρία εντός δεκατεσσάρων
(14) ημερών από την παραλαβή του.

Η υπαναχώρηση γίνεται χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα 
«Δήλωση Υπαναχώρησης», το οποίο παραδίδεται κατά 
την έκδοση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου και πρέπει να 
σταλεί με συστημένη επιστολή στην έδρα του Υποκαταστήματος
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
στο motor@interamerican.com.cy, μέσα σε δεκατέσσερις 
(14) μέρες από την παραλαβή του.

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται από
την έκδοσή του και θεωρείται σαν να μην έχει εκδοθεί ποτέ, 
από τη στιγμή παράδοσης της συστημένης επιστολής στο
ταχυδρομείο ή τη λήψη του σχετικού e-mail, εντός της 
παραπάνω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται παραπάνω, τα ασφάλιστρα που έχουν καταβλη-
θεί
επιστρέφονται στο σύνολό τους, εκτός αν έχει καταβληθεί 
οποιαδήποτε αποζημίωση ή έχει υποβληθεί οποιαδήποτε
απαίτηση με βάση το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα διέπεται από τους νόμους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Δικαστήρια της Κυπριακής
Δημοκρατίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και 
αρμοδιότητα για εκδίκαση οποιωνδήποτε διαφορών μεταξύ 
της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου ή/και των προσώπων 
που καλύπτονται από αυτό, οι οποίες αφορούν ή προκύπτουν 
σε σχέση με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Από το Κυπριακό Δίκαιο διέπεται και η σχέση μεταξύ της 
Εταιρίας και του υποψήφιου πελάτη στο στάδιο πριν τη σύναψη 
του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

10. Γλώσσα
Η γλώσσα στην οποία παρέχεται η σχετική ενημέρωση στον καταναλωτή είναι η Ελληνική. Σε αυτήν, αναλαμβάνει 
την υποχρέωση η Εταιρία να επικοινωνεί μαζί σας και σε αυτή διατυπώνονται οι όροι του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Αν επιθυμείτε, η επικοινωνία μαζί σας μπορεί να γίνεται και στην αγγλική γλώσσα.

11. Διευθέτηση παραπόνων
H Εταιρία διαθέτει σύστημα διαχείρισης γραπτών παραπόνων.

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
επιθυμεί να υποβάλλει κάποιο παράπονο ή παρατήρηση σχετικά 
με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την εξυπηρέτηση που
του παρέχεται, μπορεί να το στείλει:

• με e-mail στο  complaint@interamerican.com.cy
• με fax στο 22 200 800
• ταχυδρομικά προς τον Επικεφαλής της Λειτουργίας 

Διαχείρισης Αιτιάσεων ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ (υποκατάστημα
Κύπρου), Καίτη Αλεξάνδρου Φωτιάδου του Παναγή,
 Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 42-44, 1080, Λευκωσία



Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν έχει παραλείψει κανένα στοιχείο που να είναι ουσιώδες αναφορικά με το Ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, κατά το παρόν στάδιο προσυμβατικής ενημέρωσης.

14. Δήλωση Εταιρίας




