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ΟΡΙΣΜΟΙ 
Εταιρεία / Ασφαλιστής: 

Η εκάστοτε εταιρεία όπως αυτή αναφέρεται στους γενικούς και  ειδικούς όρους του παρόντος με την εκεί αναγραφόμενα στοιχεία 
και διευθύνσεις. 
Λήπτης της ασφάλισης / Συμβαλλόμενος: 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την εταιρεία δια την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης. 
Ασφαλιζόμενος ή Ασφαλισμένος 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από την ασφαλιστική σύμβαση και υπέρ του οποίου 
συνάπτεται η ασφάλιση. 
Ασφαλιστική Σύμβαση 

Είναι η σύμβαση εκείνη με την οποία η εταιρεία αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση σε 
περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κίνδυνου (περιλαμβάνει την πρόταση ασφάλισης, το πιστοποιητικό ασφαλίσεως, του 
γενικούς και ειδικούς όρους και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με  βάση τις συμφωνηθείσες τροποποιήσεις). 
Ασφαλιστικό ποσό / κεφάλαιο 

Είναι το ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο καταβάλει η εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Εάν το 
ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος της αξίας του οχήματος ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών ή απωλειών, 
(αρθρ. 198 Εμπ.Ν). 
Ασφάλιστρο 

Είναι το ποσόν που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης στην εταιρεία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. 
Ασφαλιστική αξία 

Είναι η τρέχουσα εμπορική αξία του ασφαλιζομένου οχήματος η οποία υπολογίζεται βάση του τύπου και της παλαιότητάς του. 
Ασφάλισμα / Αποζημίωση 

Είναι η υποχρέωση του ασφαλιστή που προκύπτει από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και συνιστάται 

σε χρηματική παροχή ή σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας. 
 Απαλλαγή 

 Είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί στο παρόν. 
 Περίοδος ασφάλισης 

 Είναι η χρονική εκείνη περίοδος εντός της οποίας η εταιρεία παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη. 
  Αυτοκίνητο / Όχημα 
Είναι το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό ασφάλισης όχημα που κινείται επί εδάφους και όχι επί τροχών με την 
βοήθεια μηχανικής δύναμης ή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτους αριθμού τροχών. Ως όχημα θεωρείται και κάθε 
ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προσδεδεμένο με το κυρίως όχημα ή μη ως και ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα. 
Ατύχημα / Ζημία 
Είναι κάθε εξωτερικό βίαιο αιφνίδιο και ξένο προς την πρόθεση περιστατικό το οποίο θα έχει αποδεδειγμένα συμβεί στην 
περίοδο ασφάλισης και προκαλεί υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής ή οικονομικές απώλειες. 
Κέντρο Πληροφοριών 
Είναι η αρμόδια υπηρεσία της εκ του νόμου εκάστοτε προβλεπομένης εποπτεύουσας της Ιδιωτικής Ασφάλισης Αρχής. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ασφαλιστική Εταιρία: Insurance JCS Dallbogg: Life And Health 
Αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρεία λειτουργούσα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.  

Έδρα: Οδός G.M. Dimitrov Blvd. Αριθ. 1, Τ Κ 1172, Σόφια, Τηλέφωνο +359 700 16 406, ΦΑΞ +359 2 9603703, 
 ΑΦΜ 997112358, ΔΟΥ Α’ ΔΟΥ Αθηνών. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 4364/2016, του N.489/76, 
όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, ΠΔ 264/1991, ΠΔ237/1986 όπως τροποποιείται από τον 3557/2007, 
Ν.3746/20 και αρθρ. 198 του Εμπ. Ν., όπου δεν τροποποιείται από τον άνω ειδικό Νόμο 489/76 καθώς και τους Γενικούς 
και Ειδικούς όρους που ακολουθούν. 



 

 
 
 

 
Άρθρο 1. Αντικείμενο ασφάλισης αστικής ευθύνης 

1. Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου, 
από ζημιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου το οποίο περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, για τις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

α) θάνατος σε τρίτα πρόσωπα, 
β) σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων, 
γ) υλικές ζημιές σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της 
ασφάλισης, 
δ) υλικές ζημιές σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα. 
ε) υλικές ζημιές σε πράγματα τρίτων 
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης (αρθρ. 6 Ν.489/1976) η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν 
το ατύχημα εκ προθέσεως (δόλου, άμεσου ή ενδεχόμενου), η αστική ευθύνη των προσώπων που μετέχουν σε 
αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, 
επίσημους ή ανεπίσημους, από όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο 
Ασφαλιστήριο και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί  σε  αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του 
ατυχήματος. Επίσης εξαιρείται της υποχρεωτικής ασφάλισης η αστική ευθύνη από οδηγό ο οποίος στερείται της 
άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, από οδηγό ο οποίος, 
κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε 
αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. 
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για κάθε ατύχημα (σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) στο οποίο 
περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και πάσης φύσεως αμοιβές τρίτων, δεν είναι δυνατόν να 
υπερβεί το αναγραφόμενο στον πίνακα καλύψεων του πιστοποιητικού ασφαλίσεως ποσό για κάθε είδος 
καλυπτόμενο κίνδυνο. 
Σε περίπτωση που η εταιρεία υποχρεωθεί δικαστικώς ή εξωδίκως να καταβάλει πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχει 
δικαίωμα αναγωγής κατά των ασφαλισμένων και του λήπτη της ασφάλισης. 
 
1. Δεν θεωρούνται τρίτοι: 

 
α) ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά, 
β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης, 

            γ)  εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση, 
           δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο ή Εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει  νομική  
προσωπικότητα 
2. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προστηθείς στην οδήγηση, οι οποίοι κατέχουν 

νόμιμη άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγούν, εκτός εκείνων που έχουν επιληφθεί του 
αυτοκινήτου δια κλοπής ή βίας. 

Άρθρο 2. Τοπικά όρια ισχύος 

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
Ενιαίου Οικονομικού Χώρου καθώς και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται 
να εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας και συμφωνία Κρήτης 2002. Για τις υπόλοιπες χώρες, απαιτείται 
έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της 
ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. Οι τυχόν παρεχόμενες προαιρετικές 
καλύψεις ισχύουν μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας εκτός και εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία με τον ασφαλιστή. 

Άρθρο 3.  Κατάρτιση και διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρεία ο  Λήπτης 
της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Επίσης, με βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια 
συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. Ανάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. 

Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της προκαταβολής 
των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Πριν τη λήξη του ασφαλιστηρίου μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση 
του με τους ίδιους ή άλλους όρους. Η ασφαλιστική σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ εφόσον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πληρωθεί 
μέχρι την ημερομηνία οφειλής. 

Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους και από τους Ειδικούς Όρους που περιλαμβάνονται στα 
επισυναπτόμενα Προσαρτήματα των επιμέρους ασφαλιστικών καλύψεων και αποτελούν ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής 
σύμβασης. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή του περιεχομένου αυτών είναι ανίσχυρη εφόσον δεν φέρει την 
υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτηθέντος προσώπου. 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 



 

 
 
 

 
Άρθρο 4.  Γενικές υποχρεώσεις του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλιζομένου σε περίπτωση ζημιάς 

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται: 
1. Να ειδοποιήσουν, εγγράφως, άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών 
από τότε που περιήλθε σε γνώση τους το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό της καλώντας 
το ειδικό τηλέφωνο της Φροντίδας ατυχήματος όπως αυτό εμφανίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. 
2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως μόλις μάθουν το ζημιογόνο 
γεγονός, να κάνουν κάθε ενέργεια που θα έκαναν για το συμφέρον τους, με σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της 
ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν 
να μην ήταν ασφαλισμένοι. 
3. Να διευκολύνουν και να δίνουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους ειδικούς 
πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση, υπολογισμό, τα αίτια του ατυχήματος και την εκτίμηση των 
ζημιών. 
4. Να προωθούν, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση 
του κινδύνου, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτό. 
5. Να μην προβαίνουν σε ομολογίες ευθύνης προς τρίτους, δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση αυτές δεν δεσμεύουν 
την εταιρεία. Αν παρόλα αυτά ο ασφαλιζόμενος προβεί σε τέτοιες αναγνωρίσεις, ομολογίες ή συμφωνίες, ευθύνεται 
έναντι της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η εταιρεία εξαιτίας των παραπάνω ενεργειών και δεν θα 
δικαιούται αποζημίωσης από την εταιρεία. 
6. Να μην προβούν σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή 
συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία 
δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου, 
την απόκρουση ή τον διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα τους αλλά για δικό της όφελος, την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης 
της και αφού τους ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά στη διεξαγωγή 
οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή στο διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή / και 
ασφαλισμένος οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα 
ζητήσει από αυτούς. Παρέχουν δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τους αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί ή 
ασφαλιστική εταιρεία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και 
τον ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της 
ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τρίτο, μέχρι του ποσού των 
2.000 ευρώ. 
7. Να μην προβούν σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή 
συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία 
δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου, 
την απόκρουση ή τον διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα τους αλλά για δικό της όφελος, την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης 
της και αφού τους ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά στη διεξαγωγή 
οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή στο διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή / και 
ασφαλισμένος οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα 
ζητήσει από αυτούς. Παρέχουν δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τους αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί ή 
ασφαλιστική εταιρεία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και 
τον ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της 
ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τρίτο, μέχρι του ποσού των 
2.000 ευρώ. 

Άρθρο 5.  Καθορισμός ασφαλίστρου 

Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται μεταξύ των άλλων, με βάση την έλλειψη ζημίας ή τον αριθμό των ζημιών που έλαβαν 
χώρα κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης, τη χρήση, τον κυβισμό του κινητήρα, τους φορολογήσιμους ίππους ή την 
πραγματική ιπποδύναμη του οχήματος, την περιοχή κίνησης, τις θέσεις, τον τύπο, την ηλικία του οχήματος, το χρόνο 
απόκτησης της άδειας ικανότητος οδήγησης, την ηλικία του οδηγού καθώς και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα κρίνει η 
εταιρεία σκόπιμο για την καλύτερη και ορθότερη ταυτοποίηση του κινδύνου, όπως ισχύουν κάθε φορά, τα τιμολόγια 
της Εταιρείας.  

Τυχόν καταβολή χρημάτων χωρίς την χορήγηση ασφαλιστικών εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση της εταιρείας για την 
έκδοση ασφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση εκτός από την επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση τροποποίησης των 
κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία ή του τιμολογίου από τον ασφαλιστή τα ασφάλιστρα 
αναπροσαρμόζονται από την ημερομηνία ισχύος των νέων τροποποιήσεων. 

Επίσης σε περίπτωση που ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε 



 

 
 
 

χρόνο μικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρεία, σε περίπτωση ζημίας αστικής ευθύνης ο 
ασφαλισμένος θα υποχρεώνεται να καταβάλλει επασφάλιστρο ίσο με το 100% των ετησίων ασφαλίστρων αστικής 
ευθύνης. 

Άρθρο 6. Δικαιώματα του Ασφαλισμένου και υποχρεώσεις 

1. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισμένος έχουν δικαίωμα να παραλάβουν το ασφαλιστήριο με την 
έγγραφη βεβαίωση, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την ασφάλιση. 
2. Απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει την μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν 
νόμιμα την Εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η σχετικής 
πληρεξουσιότητας. 
3. Σε περίπτωση μη πληρωμής ασφαλίστρων, αν η Εταιρεία σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.489/76 ή μετά από 
δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, 
του ασφαλισμένου ή/και του λήπτη της ασφάλισης. 
4. Μετά του παρόντος, παραδίδονται στον λήπτη της ασφάλισης α) τα προβλεπόμενα από το ΝΔ 400/1970 
πληροφορικά στοιχεία με έντυπο κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης και β) Γενικοί και Ειδικοί όροι όλων των 
καλύψεων κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου κατά τον Ν. 2496/1997. Η μη παράδοση οποιουδήποτε από αυτά 
δίνει στον λήπτη ασφάλισης δικαίωμα εναντίωσης στην ασφαλιστική σύμβαση που ασκείται με βάση το συνημμένο 
υπόδειγμα Β εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του παρόντος. 
5. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα εναντίωσης το ασφαλιστήριο 
ακυρώνεται εξ ενάρξεως αμέσως και αυτόματα από την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης 
συστημένης επιστολής ή εντύπου εναντίωσης και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι το 
παραπάνω δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή 
και μετά από αυτή και μέχρι την έλευση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί ασφαλιστικός 
κίνδυνος με βάση την παρούσα σύμβαση. 

Άρθρο 7. Ασφαλιστικά Βάρη 
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης έχουν υποχρέωση να 

γνωστοποιούν 
στην Εταιρία όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και οτιδήποτε έχει επίδραση στην επίταση του 
κινδύνου, στην αποδοχή ή μη της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισμένου δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας τα ανωτέρω στοιχεία, ο ασφαλιστής δικαιούται να 
καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση 
αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 
3. Πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
πρόταση δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. 
4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, η Εταιρία 
έχει τα δικαιώματα της παρ. 2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν 
τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να έχει 
αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που 
θα είχε καθοριστεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση, με δικαίωμα αναγωγής της Εταιρίας για την καταβολή του ποσού της 
αποζημίωσης. 
5. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, η Εταιρία 
έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της 
παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της 
υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται σε 
αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρίας. 
6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 
αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της 
ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του 
άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 
7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην 
Εταιρία μέσα σε 14 ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου 
οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό 
που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης, εφαρμόζονται οι ανωτέρω 
παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.  
8. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον 
ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχείρησής του. 



 

 
 
 

Άρθρο 8. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές 

Εάν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές, ο λήπτης της 
ασφάλισης, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση τις προγενέστερες ασφαλίσεις. Σε περίπτωση 
μη γνωστοποίησης, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, των προγενέστερων ασφαλίσεων, το ασφάλισμα που 
οφείλει η Εταιρεία, θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Ειδικά για την 
υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, εάν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις ισχύει μόνο η τελευταία 
και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. 

Άρθρο 9. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση 

1. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 
κληρονομούμενου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο (ους) με υποχρέωση άμεσης 
μεταβολής επί της αδείας κυκλοφορίας των αναγραφομένων στοιχείων ιδιοκτησίας όπως ο νόμος ορίζει, εκτός αν 
αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για τη μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της 
επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της. 
2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η 
ασφαλιστική σύμβαση λύεται μετά την παρέλευση (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ο δε 
ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των τυχόν μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ν.3746/Κεφ. Β’ Άρθρο 36). Η 
λύση της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε 
ενέργεια. 
3. Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα 
ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος 
υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. 

Άρθρο 10. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης 

1.α) Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, οποτεδήποτε, 
με γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στην Εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτήν διαμεσολαβητή, επί 
αποδείξει. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο 16 ημερών από την γνωστοποίηση της 
ακύρωσης από την ασφαλιστική εταιρία στο Κέντρο Πληροφοριών. 
β) Η Εταιρεία μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους 
όρου αυτής από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, βαρυνόμενη με την απόδειξη της παράβασης. Με τη 
δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο με συστημένη 
επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός 
τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. 
γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου που 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται η τελευταία διεύθυνση (διεύθυνση επικοινωνίας) που ο 
Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στην Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτήν ή τη μη 
ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής του προηγούμενου εδαφίου ή τη μη προσέλευσή τους στο 
ταχυδρομείο για την παραλαβή της, εκτός εάν ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, 
δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας.  
δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης την ασκεί η Εταιρεία, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο 
Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχομένου της. Αν την καταγγελία ασκεί 
ο Λήπτης της ασφάλισης, η Εταιρεία γνωστοποιεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. 
2.Η Εταιρεία μπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο 
δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ’ της 
προηγούμενης παραγράφου. 
3.Εφόσον έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα για την επέκταση της κάλυψης αστικής ευθύνης στο εξωτερικό, τότε το 
ασφαλιστήριο για όλη την διάρκεια ισχύος της πράσινης κάρτας δεν μπορεί να ακυρωθεί. 
4.Σε κάθε περίπτωση εάν η εταιρεία υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους παθόντες σε περίπτωση ακύρωσης, 
λήξης ή αναστολής της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω μη τήρησης των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος από μέρους 
του ασφαλισμένου ή του λήπτη ασφάλισης, τότε έχει δικαίωμα να αξιώσει από τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη ασφάλισης 
οποιαδήποτε ζημία υπέστη ή ποσόν που κατέβαλε. 

Άρθρο 11. Αρμοδιότητα δικαστηρίων 
Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρείας και των 
ασφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

Άρθρο 12. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη λήξη της συμφωνηθείσης ασφαλιστικής περιόδου να αναπροσαρμόσει τα 
ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους ασφάλισης. Αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος δεν 
αποδέχονται τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική  



 

 
 
 

 
σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 α Ν. 489/1976. 
Η καταβολή, όμως, των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/ και 
του ασφαλισμένου, δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου. 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
 

Άρθρο 1.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται οι υλικές ζημιές που τυχόν θα 
προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα και για την οποία ευθύνεται ο 
ασφαλισμένος και δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του ποσού 
που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα 
κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. 

Άρθρο 2.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
ασφαλισμένου οχήματος για ζημιές που θα προκληθούν σε Τρίτους εξαιτίας διαρροής υγρών, από το ίδιο το ασφαλισμένο 
όχημα, που χρησιμεύουν για την κίνησή του και όχι από μεταφερόμενο με αυτό φορτίο, και δεν οφείλονται στην κακή 
συντήρησή του. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό 
ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι 
τρίτων Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. 

Άρθρο 3.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ  Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
ασφαλισμένου για ζημιές που θα προκληθούν σε Τρίτους κατά τη στιγμή που το ασφαλιζόμενο όχημα βρίσκεται μέσα σε 
φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης ή συνεργεία αυτοκινήτων ή σε φορτηγίδα, πλοίο, πορθμείο, ή σιδηρόδρομο ή κατά 
την φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά, υπό τον όρο ότι το ασφαλιζόμενο όχημα δεν θα οδηγείται από υπαλλήλους ή 
υπεύθυνους των ανωτέρω χώρων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο 
πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης 
της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. 

Άρθρο 4.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον οι Υλικές 
Ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα. Στην περίπτωση αυτή, η 
Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το 
ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνη από την κυκλοφορία του 
ασφαλισμένου οχήματος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι: 
α) Η διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος από δημόσιο έγγραφο (π.χ. αντίγραφο Δελτίου 
Συμβάντος ή Ποινική Δικογραφία), και όχι από προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις των εμπλεκομένων στο ατύχημα ή τρίτων. 
 β) Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας εναντίον του υπευθύνου τρίτου. 
Η Εταιρεία με την καταβολή της αποζημίωσης υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώματα που έχει ο 
ασφαλισμένος εναντίον κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήματος ή προς αποζημίωση υπόχρεου, σύμφωνα με το νόμο. 
Ειδικότερα δε ο ασφαλισμένος παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρεία όπως ενεργήσει, στο όνομά της ή 
στο όνομά του, τα νόμιμα, δικαστικά ή εξώδικα προς επανείσπραξη της ζημίας. 

Άρθρο 5.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η περίπτωση που θα συμβούν 
μέχρι και δύο (2) ζημιογόνα γεγονότα υπαιτιότητας του ασφαλιζομένου μέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο χωρίς 
τροποποίηση των ασφαλίστρων που αυτός καταβάλει. Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα της μη ανανέωσης της 
ασφαλίσεως κατά την επέτειο της εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της παροχής οποιασδήποτε κάλυψης στο εν λόγω όχημα 
αποτελεί μη αποδεκτό κίνδυνο. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές προς τρίτους που προξενούνται από: 

1. Από οδηγό που δεν έχει άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο για την κατηγορία του οχήματος  
που οδηγεί. 

2. Όταν ο οδηγός του οχήματος βρίσκεται κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή/και τοξικών ουσιών 
σύμφωνα με την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ., εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε 



 

 
 
 

αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. 
3. Από πρόθεση, δόλο άμεσο ή ενδεχόμενο του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του 

αυτοκινήτου ή των προστηθέντων τους προσώπων. 
4. Από την συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις, σε αγώνες 

επισήμους ή όχι ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις). 
5. Όταν το όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτήν που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο και την άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση 
του ατυχήματος. 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο Γενικές 
και Ειδικές Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν Προσαρτήματα. 

Γενικές Εξαιρέσεις 
Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες προξενούμενες: 

1. Από πρόθεση, δόλο άμεσο ή ενδεχόμενο του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του 
αυτοκινήτου ή των προστηθέντων τους προσώπων. 

2. Από την συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις, σε αγώνες 
επισήμους ή όχι ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) 

3. Από τρομοκρατική πράξη, επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά την κήρυξη 
του πολέμου, εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επανάσταση, 
επίταξη πάσης φύσεως. 

4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες από 
ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο η από οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο της 
καύσεως πυρηνικού καυσίμου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής 
σχάσεως. Επίσης οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή 
και άλλων αιτίων από πυρηνικά όπλα ή υλικά. 

5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, ανεμοθύελλα, έκρηξη 
ηφαιστείου, σεισμού ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των 
περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 

6. Από οδηγό, που δεν έχει την άδεια οδηγήσεως, την προβλεπόμενη από τον νόμο και για την κατηγορία του 
οχήματος που οδηγεί. 

7. Όταν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος τελεί κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών 
ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η όποιας άλλης διατάξεως 
νόμου (και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος). 

8. Όταν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από εκείνη που καθορίζεται στο 
ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του. 

9. Από το φορτίο ή στο φορτίο που μεταφέρεται από το ασφαλισμένο όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 
10. Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, πέραν από το επιτρεπόμενο στην άδεια 

κυκλοφορίας του ανώτατο όριο, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή στην επαύξηση της 
ζημίας, κατά το μέτρο της επαυξήσεως. 

11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό καθώς και 
ζημίες από την διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως που χρησιμοποιούνται για την 
λειτουργία του, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός από την δική του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο 
κινούμενο σε τροχούς ή όχι ή ρυμουλκεί άλλο όχημα. 

13. Μέσα σε φυλασσόμενους χώρους σταθμεύσεως ή συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων, 
εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

14. Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, που ασφαλίζονται για ατυχήματα μέσα σε 
συγκεκριμένο χώρο, εφόσον τα ατυχήματα προξενήθηκαν έξω από αυτό το χώρο. 

15. Όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή μηχάνημα βρίσκεται επάνω ή μέσα σε φορτηγίδα ή πλοίο πορθμείο ή 
σιδηροδρομικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του από αυτά, καθώς και ζημίες προκαλούμενες 
σε τρίτους κατά την διαμετακόμιση του με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

16. Από ή σε ειδικό τύπο οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων, προερχόμενες όχι κατά την μετακίνησή τους, 
αλλά από την λειτουργία τους ως εργαλείων, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

 



 

 
 
 

 
Ειδικές εξαιρέσεις 
Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες: 

1. Προερχόμενες από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών, που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές ή 
δικαστικές αρχές, για παραβάσεις νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, από τους ασφαλισμένους ή τον 
αντισυμβαλλόμενο, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα από αποφάσεις των ίδιων αρχών. 

2. Σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικών ή 
θεριστικών ή θεριζοαλωνιστικών ή χορτοκοπτικών μηχανών. 

3. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εν γένει εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας και 
βόθρους εφόσον οι ζημίες προξενηθούν από το βάρος του ασφαλισμένου οχήματος 

4. Προξενούμενες σε πεζοδρόμια και προβάθρα οικιών εφόσον αυτές προξενηθούν από την κίνηση του 
καλυπτόμενου οχήματος επάνω τους, εκτός εάν αυτό κινηθεί επάνω τους συνεπεία ατυχήματος ή προς 
αποφυγήν του. 

5. Στην ενδυμασία των επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος, εφόσον οφείλονται σε κακή συντήρηση του 
αυτοκινήτου, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφών ειδών ή χρημάτων που μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες 
ή το όχημα. 

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως 
ύστερα από αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Α. Υποκατάσταση 
Με την καταβολή εκ μέρους της εταιρείας οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζημίωσης (σε χρήμα ή σε είδος) η οποία 
πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση αυτή υποκαθίσταται έναντι τρίτων στα δικαιώματα του λήπτη ασφάλισης ή και του 
ασφαλισμένου. 
Ο ασφαλισμένος ή και ο λήπτης ασφάλισης έχουν υποχρέωση να παράσχουν στην εταιρεία κάθε υποστήριξη στην άσκηση 
των παραπάνω δικαιωμάτων της. Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος είναι 
υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα έγγραφα στα οποία στηρίζονται οι αξιώσεις όπως και τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για 
την είσπραξη των απαιτήσεων. 
Β. Παραγραφή 
Κάθε αξίωση ή απαίτηση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή που πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση, 
παραγράφεται μέσα σε τέσσερα χρόνια από το τέλος του χρόνου που γεννήθηκε η αξίωση ή άλλως όπως ορίζει η τρέχουσα 
νομοθεσία. 
Γ. Επιφύλαξη Δικαιωμάτων 
Ο ασφαλιστής επιφυλάσσεται πλήρως των νομίμων δικαιωμάτων του όσον αφορά δηλώσεις του ασφαλιζομένου ή 

δικαιούχου του ασφαλίσματος κατά ΑΚ 147 και ΠΚ 386 ΠΚ 388 όπως και στην εφαρμογή της παρ. 5 άρθρου του ν. 

2496/1997. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ασφαλιστική Εταιρία: Insurance JCS Dallbogg: Life And Health 
Αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρεία λειτουργούσα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών Έδρα: Οδός G. M. 
Dimitrov Blvd. Αριθ. 1, Τ Κ 1172, Σόφια  
Τηλέφωνο +359 700 16 406 , ΦΑΞ +359 2 9603703 ΑΦΜ 997112358, ΔΟΥ Α΄ ΔΟΥ Αθηνών 
 
Άρθρο 1.  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον οι Υλικές 
Ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα. Στην περίπτωση αυτή, η 
Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το 
ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του 
ασφαλισμένου οχήματος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι: 
α) Η διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος από δημόσιο έγγραφο (π.χ. αντίγραφο Δελτίου 
Συμβάντος ή Ποινική Δικογραφία), και όχι από προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις των εμπλεκομένων στο ατύχημα ή τρίτων. 
β) Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας εναντίον του υπευθύνου τρίτου. 
Η Εταιρεία με την καταβολή της αποζημίωσης υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώματα που έχει ο 
ασφαλισμένος εναντίον κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήματος ή προς αποζημίωση υπόχρεου, σύμφωνα με το νόμο. 



 

 
 
 

Ειδικότερα δε ο ασφαλισμένος παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρεία όπως ενεργήσει, στο όνομά της ή 
στο όνομά του, τα νόμιμα, δικαστικά ή εξώδικα προς επανείσπραξη της ζημίας. 
Άρθρο 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η περίπτωση που θα συμβούν 

μέχρι και δύο (2) ζημιογόνα γεγονότα υπαιτιότητας του ασφαλιζομένου μέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο χωρίς 

τροποποίηση των ασφαλίστρων που αυτός καταβάλει. Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα της μη ανανέωσης της 

ασφαλίσεως κατά την επέτειο της εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της παροχής οποιασδήποτε κάλυψης στο εν λόγω όχημα 

αποτελεί μη αποδεκτό κίνδυνο. 

Άρθρο 3. ΑΣΦΑΛIΣΗ ΠΥΡΚΑΓIΑΣ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Καλύπτονται οι ζημίες στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη, αυτόματη 
ανάφλεξή του και πυρκαγιά που μεταδόθηκε σε αυτό από άλλο αντικείμενο. 

2. Σε περίπτωση που η ασφάλιση πυρός περιλαμβάνει τη ρήτρα “σε πρώτο (Α) κίνδυνο” τότε δεν έχει εφαρμογή ο 
αναλογικός κανόνας του όρου συνασφάλισης και σε περίπτωση ζημιάς καταβάλλεται όλη η αντίστοιχη προς την 
επελθούσα ζημία αποζημίωση μέχρι του ασφαλιζομένου ποσού που δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση 
την τρέχουσα αξία του ασφαλισμένου οχήματος κατά την στιγμή επελεύσεως του κινδύνου. 

Εξαιρέσεις 
Από την ασφάλιση πυρκαγιάς εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης με τίτλο “Γενικές 
Εξαιρέσεις” και με αριθ. από 1 μέχρι 10, καθώς επίσης και: 
α) Επί ασφαλίσεως αυτ/των ψυγείων ή θερμοθαλάμων ζημίες των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων, των 
εγκαταστάσεων και σωληνώσεων εν γένει από οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν άλλως είχε συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο. 
β) Ζημίες που προξενήθησαν κατά τη διάρκεια η κατόπιν αυτογνώμονος αφαιρέσεως εάν ο κύριος ή κάτοχος με 
οποιονδήποτε τρόπο συνέργησε στην αυτογνώμονα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά του έγιναν προσιτά στους τρίτους τα 
κλειδιά του αυτοκινήτου. 
γ) Η περίπτωση πυρκαγιάς του οχήματος από κακή συντήρηση (κατόπιν αποδεδειγμένου τεχνικού ελέγχου αρμοδίου 
τεχνικού φορέα) και από πραγματικό ελάττωμα του κατασκευαστή. 
Άρθρο 4. ΑΣΦΑΛIΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΩΝ ΚΑI ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ 
                ΚΑI ΑΠΕΡΓIΩΝ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 
Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά που οφείλεται σε οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, στάσεις, απεργίες και από άμεση ή έμμεση 
δολιοφθορά που προκάλεσαν πρόσωπο ή πρόσωπα που ενήργησαν με κακόβουλη πρόθεση είτε από μόνοι τους είτε μετά 
από εντολή τρομοκρατικής οργάνωσης ή ομάδας που σκοπό είχε την επίτευξη των παρανόμων επιδιώξεών της. 
Άρθρο 5. ΑΣΦΑΛIΣΗ IΔIΩΝ ΖΗΜIΩΝ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 
Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, 
πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωσή του, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως 
απαλλαγή. 
Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση ζημίας, όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια 
οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο μικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρεία, ο ασφαλιζόμενος ή ο λήπτης 
της ασφάλισης θα συμμετέχει στη ζημιά με ποσοστό 50% μετά την αφαίρεση της απαλλαγής και δεν θα δικαιούται να 
απαιτήσει το σύνολο της ζημιάς του έστω και με την προσφορά επασφαλίστρου. 
Εξαιρέσεις: 
Από την ασφάλιση ιδίων ζημιών εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο με τίτλο “Γενικές 
Εξαιρέσεις”, καθώς επίσης και:  
α) Ζημίες προξενούμενες στο ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο και οφειλόμενες σε κακή συντήρησή του (δικαιολογητικά ελέγχου 
ΚΤΕΟ πρέπει να προσκομίζονται) 
β) Ζημίες προξενούμενες στα ελαστικά και τους τροχούς του αυτοκινήτου εφόσον αυτές δεν συντρέχουν μαζί με άλλες 
σχετικές ή ισοβαρείς ζημίες καλυπτόμενες με την παρούσα ασφάλιση. 
γ) Επί ασφαλίσεως αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημίες των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων των 
εγκαταστάσεων και σωληνώσεων εν γένει από οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν αλλιώς είχε συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο. 
δ) Ζημίες γενόμενες σε χρόνο που το αυτοκίνητο δεν κινείται σε οδούς που προσδιορίζονται για την κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων ή κινείται σε οδούς στις οποίες απαγορεύεται από τις Αρχές η κυκλοφορία. 
ε) Ζημίες που προξενήθησαν κατά τη διάρκεια ή κατόπιν αυτογνώμονος αφαιρέσεως εάν ο κύριος ή κάτοχος με 
οποιονδήποτε τρόπο συνήργησε στην αυτογνώμονα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά του έγιναν προσιτά στους τρίτους 
τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 



 

 
 
 

στ) Ζημίες που προξενούνται άμεσα ή έμμεσα σαν συνέπεια δολιοφθοράς που ενεργείται από πρόσωπα που δρουν από 
επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε πολιτικής οργάνωσης, από κακόβουλες πράξεις ή από τρομοκρατικές ενέργειες. 
ζ) Ζημίες σε μη συνηθισμένα εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. 
Σε περίπτωση ζημίας λόγω ολικής καταστροφής (φυσικής ή εμπορικής) του ασφαλιζομένου οχήματος και εφόσον 
καταβλήθηκε ή εκκρεμεί να καταβληθεί αποζημίωση τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο και δεν 
επιστρέφονται ασφάλιστρα διότι θεωρούνται δεδουλευμένα στο σύνολό τους. 
Άρθρο 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ / ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 
Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα που θα προξενηθούν άμεσα από κακόβουλες πράξεις τρίτων προσώπων ή 
τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. 

Εξαιρούνται ζημιές που προκαλούνται κατά την διάρκεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής του ασφαλιζομένου οχήματος ή 
προξενούνται με εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης σε αυτό. 
Άρθρο 7.  ΑΣΦΑΛIΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλισμένου 
οχήματος. 
Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την πραγματική αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου την ημέρα της κλοπής. 
Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή ασφαλίσματος γεννάται μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που 
έλαβε χώρα η κλοπή και εφόσον το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί. Ως ολική κλοπή τεκμαίρεται και η ανεύρεση του 
αυτοκινήτου εντός της παραπάνω προθεσμίας των 90 ημερών με υλικές ζημίες των οποίων η δαπάνη αποκατάστασης είναι 
μεγαλύτερη από το 80% της αξίας του κατά το χρόνο επελεύσεως του κινδύνου (τεκμαρτή ολική απώλεια). 
Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται αμέσως όταν λάβει γνώση της κλοπής να δηλώσει αυτή στην 
αστυνομική αρχή και να υποβάλει μήνυση κατά των δραστών (αγνώστων ή μη). Ο μηνυτής δεν δικαιούται να ανακαλέσει 
την μήνυση ούτε και μετά την καταβολή του ασφαλίσματος αλλιώς υποχρεούται στην επιστροφή του ασφαλίσματος 
νομιμοτόκως από την είσπραξή του. 
Σε περίπτωση ζημίας λόγω ολικής κλοπής του ασφαλιζομένου οχήματος και εφόσον καταβλήθηκε ή εκκρεμεί να 
καταβληθεί αποζημίωση τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο και δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα διότι 
θεωρούνται δεδουλευμένα στο σύνολό τους. 

Εξαιρέσεις: 
1. Από την ασφάλιση κινδύνου κλοπής εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο με 

τίτλο “Γενικές Εξαιρέσεις” και με αριθ. 3, 4 και 5, καθώς επίσης και: α) Υλικές ζημίες ή απώλειες 
εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής. β) Φθορές, λόγω χρήσεως, 
μείωση απόδοσης, μείωση εμπορικής αξίας και έξοδα που προέρχονται από τη στέρηση της χρήσης του 
αυτοκινήτου. γ) Η κλοπή που δεν δηλώθηκε στην αστυνομική αρχή ή δεν υποβλήθηκε μήνυση κατά των 
δραστών. δ) Ζημίες που προξενήθησαν κατά τη διάρκεια η μετά από την αυτογνώμονα αφαίρεση εάν ο 
κύριος ή κάτοχος με οποιονδήποτε τρόπο συνέργησε στην αυτογνώμονα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά 
του έγιναν προσιτά στους τρίτους τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 

2. Για την καταβολή του ασφαλίσματος η Εταιρεία θα ζητήσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
- Υπεύθυνη δήλωση κλοπής. 
- Αντίγραφο βιβλίου συμβάντων / ατυχημάτων από την επιληφθείσα αστυνομική αρχή με αναφορά της 

μηνύσεως κατ’ αγνώστων. 
- Βεβαίωση από την αστυνομική αρχή μετά την πάροδο 90 ενενήντα ημερών για την μη ανεύρεση του 

κλαπέντος οχήματος καθώς και του ότι εκκρεμή η μήνυση. 
- Αδεία κυκλοφορίας του προς αποζημίωση οχήματος. Σε περίπτωση που εκλάπη και αυτή, επίσημο 

αντίγραφο της από το υπουργείο συγκοινωνιών. 
- Ειδικό ανέκκλητο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όπου ο ασφαλισμένος θα ορίζει πρόσωπο που θα 

υποδεικνύει η εταιρεία για την μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος όταν και εάν αυτό βρεθεί. 
- Κατάθεση όλων των κλειδιών του οχήματος από τον ιδιοκτήτη. 
- Βεβαίωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας και βεβαίωση δηλώσεως του οχήματος στις δηλώσεις 

εισοδήματος του ιδιοκτήτη των προηγουμένων ετών. 
- Φορολογική ενημερότητα ιδιοκτήτη και ασφαλισμένου.  
- Επιστολή ιδιοκτήτη και ασφαλισμένου προς την αστυνομική αρχή που έχει καταγγελθεί το γεγονός 

στην οποία θα ενημερώνει ότι σε περίπτωση που βρεθεί το κλεμμένο όχημα πρέπει να ειδοποιηθεί η 
εταιρία αφού σύμφωνα με ειδικό πληρεξούσιο έχουν μεταβιβαστεί σε αυτή τα δικαιώματα επί του 
οχήματος.  
Εφόσον το όχημα έχει βρεθεί μέχρι την ημερομηνία πληρωμής η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την 
πληρωμή εάν δεν προηγηθεί νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητας και της χρήσης του οχήματος στην 



 

 
 
 

εταιρεία σύμφωνα με τα παραπάνω. Αν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος ο 
ασφαλισμένος ή αντισυμβαλλόμενος κύριος του οχήματος έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την 
εταιρεία αμέσως μετά την ανεύρεσή του. Η εταιρεία όταν λάβει γνώση για την ανεύρεση του οχήματος 
υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον ασφαλισμένο στην δηλωθείσα διεύθυνσή του και να ζητηθεί 
όπως μέσα σε 10 δέκα ημέρες, δηλωθεί εγγράφως εάν θέλει να κρατήσει το όχημα επιστρέφοντας την 
καταβληθείσα αποζημίωση. Σε περίπτωση μη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας ο 
ασφαλισμένος εκπίπτει του δικαιώματος αυτού. 

 
Άρθρο 8. ΑΣΦΑΛIΣΗ ΜΕΡIΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Η 
ασφάλιση μερικής κλοπής καλύπτει μόνον:  
α) την αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, που έχουν στερεά προσδεθεί στο σώμα του και είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία του,  
β) τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν στο σώμα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεση των τεμαχίων ή εξαρτημάτων 
αυτών (εξαιρείται της κάλυψης η πλαστική κουκούλα cabrio) και  
γ) Την αξία των κλαπέντων εξαρτημάτων του (ραδιόφωνα, cd player, MP3, τηλεοράσεις, τηλέφωνα, εξαρτήματα 
πλοήγησης) καθώς και τις ζημιές που θα προκληθούν στο σώμα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεσή τους έως του ποσού 
των € 200,00 συνολικά, εκτός αν τα αντικείμενα έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης. 
Άρθρο 9. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
Στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικών με καινούρια θα υπολογίζεται παλαιότητα επί αυτών ως 
κατωτέρω: 

1. Με την συμπλήρωση του δεύτερου έτους από την ημερομηνία του έτους κατασκευής του οχήματος, ποσοστό 5%. 
2. Ποσοστό 5% για κάθε έτος πέραν αυτού έως το 10ο έτος κυκλοφορία του με ανώτατο όριο παλαιότητας το 50% 

επί των εν λόγω ανταλλακτικών. 
3. Επί των ελαστικών του οχήματος ειδικότερα, εάν αυτά συμπεριλαμβάνονται ως κάλυψη, το ποσοστό αυτό 

διαμορφώνεται ως εξής: 
α) Κατά το πρώτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 20% 
β) Κατά το δεύτερο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 30% 
γ) Κατά το τρίτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 40% 
δ) Κατά το τέταρτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 60% 
Εξαιρέσεις καλύψεων 
Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο Γενικές 
και Ειδικές Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν Προσαρτήματα. 
Γενικές Εξαιρέσεις 
Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες προξενούμενες:  

1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου 
ή των προστηθέντων τους προσώπων 

2. Από την συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις, σε αγώνες επισήμους 
ή όχι ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) 

3. Από τρομοκρατική πράξη, επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά την κήρυξη του 
πολέμου, εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επανάσταση, επίταξη πάσης 
φύσεως. 

4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες από 
ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο η από οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο της καύσεως 
πυρηνικού καυσίμου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής σχάσεως. Επίσης 
οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτίων από 
πυρηνικά όπλα ή υλικά. 

5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, 
σεισμού ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων 
αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 

6. Από οδηγό, που δεν έχει την άδεια οδηγήσεως, την προβλεπόμενη από τον νόμο και για την κατηγορία του 
οχήματος που οδηγεί. 

7. Όταν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος τελεί κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, 
κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η όποιας άλλης διατάξεως νόμου (και 
ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος). 

8. Όταν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από εκείνη που καθορίζεται στο  



 

 
 
 

 
ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του. 

9. Από το φορτίο ή στο φορτίο που μεταφέρεται από το ασφαλισμένο όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 
10. Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, πέραν από το επιτρεπόμενο στην άδεια κυκλοφορίας 

του ανώτατο όριο, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή στην επαύξηση της ζημίας, κατά το μέτρο 
της επαυξήσεως. 

11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες 
από την διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του, 
εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός από την δική του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο κινούμενο σε 
τροχούς ή όχι ή ρυμουλκεί άλλο όχημα. 

13. Μέσα σε φυλασσόμενους χώρους σταθμεύσεως ή συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων, εκτός 
αντίθετης συμφωνίας. 

14. Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, που ασφαλίζονται για ατυχήματα μέσα σε 
συγκεκριμένο χώρο, εφόσον τα ατυχήματα προξενήθηκαν έξω από αυτό το χώρο. 

15. Όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή μηχάνημα βρίσκεται επάνω ή μέσα σε φορτηγίδα ή πλοίο πορθμείο ή 
σιδηροδρομικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του από αυτά, καθώς και ζημίες προκαλούμενες σε 
τρίτους κατά την διαμετακόμιση του με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

16. Από ή σε ειδικό τύπο οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων, προερχόμενες όχι κατά την μετακίνησή τους, αλλά 
από την λειτουργία τους ως εργαλείων, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

Ειδικές εξαιρέσεις: 
Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες: 

1. Προερχόμενες από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών, που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές ή 
δικαστικές αρχές, για παραβάσεις νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, από τους ασφαλισμένους ή τον 
αντισυμβαλλόμενο, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα από αποφάσεις των ίδιων αρχών. 

2. Σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικών ή 
θεριστικών ή θεριζοαλωνιστικών ή χορτοκοπτικών μηχανών. 

3. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εν γένει εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας και 
βόθρους εφόσον οι ζημίες προξενηθούν από το βάρος του ασφαλισμένου οχήματος. 

4. Προξενούμενες σε πεζοδρόμια και προβάθρα οικιών εφόσον αυτές προξενηθούν από την κίνηση του 
καλυπτόμενου οχήματος επάνω τους, εκτός εάν αυτό κινηθεί επάνω τους συνεπεία ατυχήματος ή προς 
αποφυγήν του. 

5. Στην ενδυμασία των επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος, εφόσον οφείλονται σε κακή συντήρηση του 
αυτοκινήτου, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφών ειδών ή χρημάτων που μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες 
ή το όχημα. 

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως 
ύστερα από αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
(ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Παρέχεται σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λέσβο, Ρόδο, 
όπως     υποχρεώνει ο νόμος 3651/2008, καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεώνει ο ανωτέρω νόμος και η 
Μικτή Επιχείρηση διαθέτει Δίκτυο Σταθμών Παραμονής και Μεταφόρτωσης.  
Βήμα 1ο - Αναγγελία σε 24ωρη βάση.  
Ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση ατυχήματος - ζημίας με το ασφαλισμένο όχημα, θα πρέπει να καλεί αμέσως την 
υπηρεσία, οποία λειτουργεί 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο, στο παρακάτω τηλέφωνο: 211 10 36555.  
Βήμα 2ο - Επιβεβαίωση ασφάλισης και καταγραφή στοιχείων.  
Ο τηλεφωνητής ζητώντας ένα αναγνωριστικό στοιχείο (αριθμό κυκλοφορίας ή αριθμό συμβολαίου ή ονοματεπώνυμο) 
επιβεβαιώνει άμεσα ότι το εν λόγω όχημα είναι πράγματι ασφαλισμένο.  
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το ασφαλισμένο όχημα δεν βρίσκεται στην βάση δεδομένων, ο 
ασφαλισμένος θα εξυπηρετείται μόνο εφόσον δηλώσει πως έχει μαζί του το σήμα ασφάλισης του οχήματος, (έστω και 
το προσωρινό).  
Σε αντίθετη περίπτωση ο τηλεφωνητής θα ενημερώνει πως δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και η διαδικασία θα σταματά 
εκεί.  
Στη συνέχεια ο τηλεφωνητής θα καταγράψει σύντομα τις βασικότερες πληροφορίες που θα του δώσει ο 
ασφαλισμένος σχετικά με το ατύχημα, (και συγκεκριμένα τόπος ατυχήματος, αιτία που προκάλεσε το ατύχημα, εάν 
υπάρχουν τραυματίες και τέλος, εάν κλήθηκε ή όχι τροχαία / αστυνομία).  
Τέλος, ο τηλεφωνητής θα ενημερώσει τον ασφαλισμένο πως ο συνεργάτης της υπηρεσίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
βρίσκεται 
 Ήδη καθοδόν προς τον τόπο του ατυχήματος, για την παραλαβή δήλωσης ατυχήματος, την λήψη φωτογραφιών, και 
τη μεταφορά του οχήματος, για την οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση της δήλωσης. Επίσης θα 
πρέπει να έχει διαθέσιμα, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, την άδεια οδήγησης (δίπλωμα) και το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιό του, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να  επιδείξει στον συνεργάτη που θα τον εξυπηρετήσει.  
Βήμα 3ο - Αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος και λήψη φωτογραφιών (φωτογράφηση των 
εμπλεκομένων οχημάτων και του τόπου ατυχήματος).  
Όπως προαναφέραμε, κατά την πρώτη συνομιλία μεταξύ ασφαλισμένου - τηλεφωνητή, θα δίνεται ταυτόχρονα και η 
εντολή στον πλησιέστερο του τόπου ατυχήματος συνεργάτη για την μετάβασή του στον τόπο του ατυχήματος.  
Ο συνεργάτης της υπηρεσίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, αμέσως μετά την άφιξή του, θα φωτογραφήσει το 
ασφαλισμένο όχημα το    τρίτου, δίνοντας έμφαση έτσι ώστε οι ζημιές που προκλήθηκαν από το ατύχημα να είναι 
εμφανείς και να φαίνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα πραγματοποιούνται όσες φωτογραφίες 
κριθούν απαραίτητες για την ακριβή απεικόνιση των ζημιών με ελάχιστο αριθμό δύο (2) φωτογραφίες ανά όχημα. 
Επίσης θα πραγματοποιείται και μια φωτογραφία κατ’ ελάχιστο του τόπου του ατυχήματος.  
Βήμα 4ο - Επιτόπια συμπλήρωση και παραλαβή του εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Ατυχήματος, βοήθεια στην 
συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού και παραλαβή αυτού (όπου έχει εφαρμογή).  
Ο συνεργάτης, πέρα από την λήψη φωτογραφιών, θα συμπληρώσει και το έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος, το οποίο του 
προμηθεύει η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία που θα καταγράφονται στην Δήλωση 
Ατυχήματος χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  
• Προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου οδηγού και του άλλου οδηγού (από τις άδειες οδήγησης)  
• Στοιχεία ασφαλισμένου οχήματος και του άλλου οχήματος (από τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων)  
• Ασφαλιστικές εταιρίες, του ασφαλισμένου οχήματος και του άλλου (από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια)  
• Σύντομη περιγραφή της αιτίας του ατυχήματος (π.χ. παραβίαση stop, κλπ)  
• Ημερομηνία και τόπος ατυχήματος  
Το έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος θα υπογράφεται πάντοτε από τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος, τον οποίο ο 
συνεργάτης θα βοηθά στη συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού (όπου έχει εφαρμογή), και το οποίο θα 
παραλαμβάνεται μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος.  
Βήμα 5ο - Μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος από ατύχημα  
Στις περιπτώσεις όπου το ατύχημα προκάλεσε την ακινητοποίηση του ασφαλισμένου οχήματος, θα στέλνεται πάντοτε 
γερανός / πλατφόρμα για την περαιτέρω μεταφορά του οχήματος (μικτού βάρους έως και 3,5 τόνους, απόσταση 
αξόνων 3,5 μέτρα, με μονούς τροχούς στον πίσω άξονα) σε συνεργείο επισκευής πλησίον του τόπου ατυχήματος που 
θα υποδείξει ο ασφαλισμένος.  
Η μεταφορά/ρυμούλκηση του οχήματος παρέχεται αποκλειστικά και μόνον εφόσον το ασφαλισμένο όχημα, 
ακινητοποιήθηκε και αδυνατεί να αυτοκινηθεί ασφαλώς αποκλειστικά εξαιτίας ατυχήματος, το οποίο ενεργοποίησε 
κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αυτοκινήτου που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος με τον 
ασφαλιστή και δικαιολογεί την υποβολή δήλωσης ατυχήματος, η οποία και πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω 
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της “Φροντίδας Ατυχήματος”. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται την παροχή 
μεταφοράς/ρυμούλκησης.  
Αν το όχημα του ασφαλισμένου, μετά από ατύχημα, έχει πέσει σε χαντάκι, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη ή άμμο 
κλπ. η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν έχει υποχρέωση παροχής μεταφοράς/ρυμούλκησης, παρόλα αυτά θα 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη ρυμούλκησή του, με τα μέσα που διαθέτει. Σε περίπτωση που επιτευχθεί η υπόψη 
ρυμούλκηση αλλά, λόγω των ειδικών συνθηκών, υποστεί ζημιές το όχημα ο ασφαλιστής δεν φέρει καμία ευθύνη 
αποζημίωσης.  
Γεωγραφική Κάλυψη  
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται από την ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και τα 
νησιά που αναφέρονται πιο πάνω.  
Παρατήρηση: ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καλέσει την υπηρεσία ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, από τον 
τόπο του ατυχήματος, αλλά καλέσει αργότερα είτε από την οικία του, είτε από τον χώρο εργασίας του η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ θα ακολουθεί και σε αυτή την περίπτωση την ίδια διαδικασία αποστέλλοντας τον συνεργάτη της στον 
τόπο που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος, στο  
χρονικό διάστημα μέχρι και 3 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος. Σε αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει να παρευρίσκεται τόσο το άτομο που οδηγούσε το ασφαλισμένο όχημα όταν προκλήθηκε το ατύχημα (εφόσον 
ο οδηγός και ο ασφαλισμένος δεν είναι το ίδιο πρόσωπο), αφού το έντυπο Δήλωση Ατυχήματος θα πρέπει να 
υπογραφεί από αυτόν, όσο και το ασφαλισμένο όχημα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η φωτογράφηση. Στις περιπτώσεις 
αυτές η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ δεν θα είναι υποχρεωμένη να μεταβεί και στον τόπο όπου ευρίσκεται το όχημα του 
παθόντος, ούτε και στον τόπο του ατυχήματος, καθότι η συγκεκριμένη παροχή προβλέπει μία και μόνο μετάβαση ανά 
ζημιά.  
Πληροφορίες και οδηγίες σε 24ωρη βάση  
Ο ασφαλισμένος καλώντας τον ίδιο αριθμό μπορεί να ζητά σε 24ωρη βάση πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
που θα πρέπει να ακολουθήσει μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ή ζημιά του ασφαλισμένου οχήματος. 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Με τους παρόντες όρους η εταιρία παροχής οδικής βοήθειας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στο 
όχημα του ασφαλισμένου, τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
ΟΡΟΙ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ παρέχεται α) σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά 
Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, όπως υποχρεώνει ο Νόμος 3651/2008, καθώς 
επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεώνει ο ανωτέρω νόμος και η εταιρεία παροχής οδικής Βοήθειας  
διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης, β) εντός των ορίων της Ηπειρωτικής Ευρώπης, εκτός των χωρών της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Αλβανίας, της Ευρωπαϊκής Τουρκίας  και της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM). 
2. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ώρο 365 μέρες το χρόνο. 
3. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ οχημάτων είναι η δραστηριότητα που περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες 
εκτελούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την 
κυκλοφορία του.  
4. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ είναι δυνατή  σε κάθε είδους όχημα Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.Ε), φορτηγό 
Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, απόσταση αξόνων 3,5 μέτρα, με μονούς τροχούς 
στον πίσω άξονα και μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού. 
5. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόμενου οχήματος του δικαιούχου από οποιαδήποτε βλάβη (ακόμα 
και από σκασμένο λάστιχο ή αποφορτισμένη μπαταρία) ο ασφαλισμένος καλεί το τηλέφωνο 211 1036555 
δίνοντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμό συμβολαίου δικαιούχου και αριθμό κυκλοφορίας του 
οχήματος). Αναφέρει το είδος της βλάβης και το ακριβές σημείο που έχει ακινητοποιηθεί το όχημα. Αν δεν 
δοθούν τα παραπάνω στοιχεία, δυσχεραίνεται το έργο της οδικής βοήθειας και δημιουργούνται προβλήματα 
στην εξυπηρέτησή του. Η οδική βοήθεια παρέχεται με σειρά προτεραιότητας κλήσης. 
6. Ο δικαιούχος εφόσον θέσει σε κίνηση το όχημά του με δική του προσπάθεια πριν από την άφιξη του 
οχήματος της οδικής βοήθειας, πρέπει απαραίτητα να ειδοποιήσει στο ίδιο τηλέφωνο από το οποίο ζήτησε τη 
βοήθεια, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη μετακίνηση του οχήματός της και να διευκολυνθεί κάποιος άλλος 
δικαιούχος που έχει ανάγκη. Με την καλή συνεργασία μειώνεται ο χρόνος αναμονής και ο χρόνος 
εξυπηρέτησης. 
7. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ προσφέρει τις υπηρεσίες της στους δικαιούχους ΔΩΡΕΑΝ, εκτός αν χρειαστεί, 
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μεταφορά οχήματος με οχηματαγωγό πλοίο, οπότε η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ασφαλισμένο. Επίσης, τον 
ασφαλισμένο βαρύνει το κόστος των ανταλλακτικών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά την επί τόπου 
επισκευή του οχήματος ως και το κόστος διοδίων καθώς και το κόστος διέλευσης Ρίου - Αντίρριου και Ακτίου -
Πρέβεζας. 
8. Η διαδικασία της οδικής βοήθειας ολοκληρώνεται όταν παραδίδεται το όχημα στο χώρο που υπέδειξε ο 
ασφαλισμένος και από το σημείο αυτό δε γίνεται άλλη μεταφορά. 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Η επίδειξη του συμβολαίου αυτοκινήτου που περιλαμβάνει την παροχή της οδικής βοήθειας είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την δωρεάν εξυπηρέτηση από την ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 
2. Για τους νέους ασφαλισμένους οι καλύψεις της Οδικής Βοήθειας  αρχίζουν να ισχύουν για μεν την παροχή 
επιτόπου βοήθειας και τοπικής ρυμούλκησης 48 ώρες από την ημερομηνία έκδοσης για δε την μεταφορά από 
πόλη σε πόλη ή επαναπατρισμό  έπειτα από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης και παραμένουν σε 
ισχύ μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το 
ασφάλιστρο. 
3. Σε μη ασφαλισμένους δεν παρέχεται δωρεάν οδική βοήθεια.  
Γ. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 
1. Αν η βλάβη δεν μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ρυμουλκεί το όχημα σε 
τοπικό συνεργείο της προτίμησης του ασφαλισμένου. Εφόσον οποιαδήποτε βλάβη επισκευάζεται επί τόπου, η 
ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν έχει την υποχρέωση να ρυμουλκήσει το όχημα. Η επιτόπια επισκευή 
απαγορεύεται, καθώς και η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους 
και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με το βοηθητικό τροχό του 
οχήματος (ρεζέρβα). 
2. Όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται εντός της Ελληνικής επικράτειας αλλά εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας 
του και το όχημά του δεν μπορεί να επισκευασθεί επιτόπου, λόγω σοβαρής βλάβης, (διαφορικό, σασμάν, 
φλάντζα μηχανής) ή ατυχήματος, η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ θα μεταφέρει δωρεάν το όχημα σε συνεργείο  
της επιλογής του ασφαλισμένου  πλησίον του τόπου της μόνιμης  
κατοικίας όπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ και θα το παραδώσει στον ίδιο ή σε άτομο 
που θα έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά στην έγγραφη αίτηση - δήλωση του εσωτερικού επαναπατρισμού. Η 
μεταφορά μπορεί να γίνει σε πλησιέστερη πόλη του τόπου κατοικίας, εφόσον απαιτείται η επισκευή από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αντιπροσωπεία που δεν υπάρχει στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας του 
δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι με την μεταφορά του οχήματος από τον τόπο του συμβάντος στον τόπο επιλογής 
του ασφαλισμένου, παύει και κάθε υποχρέωση που απορρέει από το παρόν. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος 
επιθυμεί δεύτερη μεταφορά (π.χ. από συνεργείο σε συνεργείο), δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας 
(σύμφωνα με τον Νόμο 3651/2008, άρθρο 8, παρ. 10) και η δεύτερη μεταφορά οχήματος πραγματοποιείται 
μόνο από επιχείρηση Γερανών Δημοσίας Χρήσεως. 
3. Στην παραπάνω περίπτωση εσωτερικού επαναπατρισμού, η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ αναλαμβάνει τη 
μεταφορά μόνο του οχήματος, χωρίς επιβάτη και χωρίς αποσκευές ή πρόσθετα αντικείμενα. Αν κάποιο 
πρόσθετο αντικείμενο δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί από το όχημα η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν φέρει 
καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς του. 
4. Η οδική βοήθεια καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατό συντομότερη μεταφορά του οχήματος 
του ασφαλισμένου στον τόπο κατοικίας του και σε σημείο που αυτός επιθυμεί. Πάντως ο χρόνος που μεσολαβεί 
μπορεί να είναι από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την απόσταση και το φόρτο εργασίας της ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 
5. Κατά την διάρκεια μεταφοράς ενός οχήματος επιτρέπεται στον οδηγό τεχνίτη της ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ να 
εξυπηρετήσει και άλλους ασφαλισμένους που ενδεχόμενα θα συναντήσει στην διαδρομή, σε εκτέλεση οδηγιών 
από το κέντρο ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.  
6. Κατά τη διάρκεια τοπικής μεταφοράς ενός οχήματος ασφαλισμένου της ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, 
επιτρέπεται στον οδηγό-τεχνίτη της ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ να επιβιβάζει στο όχημά του και να μεταφέρει αριθμό 
ατόμων ανάλογο των θέσεων που αναφέρονται στην άδεια του οχήματος οδικής βοήθειας. 
7. Ο ασφαλισμένος καλύπτεται με ταξιδιωτική και οδική βοήθεια στο εξωτερικό, για επί τόπου εξυπηρέτηση και 
ρυμούλκηση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Αλβανίας, 
της Ευρωπαϊκής Τουρκίας  και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM). 
8. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος στο εξωτερικό (η μοτοσικλέτα δεν δικαιούται επαναπατρισμό 
από το εξωτερικό) από ατύχημα, πυρκαγιά ή σοβαρή βλάβη, (διαφορικό, σασμάν, φλάντζα μηχανής) και εφόσον 
το αυτοκίνητο δεν επισκευάζεται εντός πέντε (5) ημερών ή η αξία επισκευής υπερβαίνει την αξία του 
αυτοκινήτου (υπολογισμένης της παλαιότητας αυτού), η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ μεριμνά για τον δωρεάν 
επαναπατρισμό του στην Ελλάδα. Δικαίωμα δωρεάν ρυμούλκησης από το εξωτερικό στην Ελλάδα έχουν οι 
ιδιοκτήτες κάτοχοι ή χρήστες καλυπτόμενων αυτοκινήτων ασφαλισμένων της ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ με 
Ελληνικές πινακίδες.  
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Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
1. Αν το όχημα του ασφαλισμένου, μετά από ατύχημα, έχει πέσει σε χαντάκι, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, 

λάσπη ή άμμο κλπ. η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν έχει υποχρέωση παροχής οδικής βοήθειας, 
παρόλα αυτά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη ρυμούλκησή του, με τα μέσα που διαθέτει. 

2. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση που επιτευχθεί η 
υπόψη ρυμούλκηση αλλά, λόγω των ειδικών συνθηκών, υποστεί ζημιές το όχημα. 

3. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από χιόνια, πάγους 
πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, σεισμούς κλπ. ή άβατοι (γκρεμισμένες ή χαλασμένες γέφυρες, 
κλπ.) η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν έχει υποχρέωση παροχής οδικής βοήθειας, εν αδυναμία 
προσέγγισης στο σημείο βλάβης και ατυχήματος. 

4. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δίνουν το δικαίωμα 
στον ασφαλισμένο να  
ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από oπoιovδήπoτε τρίτο και να απαιτήσει στη  
συνέχεια, από τον Ασφαλιστή, και τους συνεργάτες του το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε  να 
καταβάλει προς τους εν λόγω τρίτους 

 
Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
1. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οδικής βοήθειας (τουλάχιστον μετά 
από προειδοποίηση) αν ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος κάνει συχνές κλήσεις για την ίδια αιτία (π.χ. 
αποφορτισμένη μπαταρία, φθαρμένες καλωδιώσεις κλπ) επιδεικνύοντας αδιαφορία για την 
επιδιόρθωση/συντήρηση του οχήματός του. 
2. Δεν περιλαμβάνονται στην παρεχόμενη οδική βοήθεια οι εξής περιπτώσεις: 

α. Σέρβις 
β. Μεταφορά από χώρο πώλησης οχημάτων 
γ. Μεταφορά ή επί τόπου εξυπηρέτηση οχήματος που δεν κυκλοφορεί νόμιμα 
δ. Απελευθέρωση οχήματος που δεν μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά και μόνο γιατί εμποδίζεται από 
     άλλα   σταθμευμένα    οχήματα 
ε. Τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων 
στ. Μεταφορά οχήματος χωρίς μηχανή 
ζ. Ρυμούλκηση από υπόγειο γκαράζ όπου είναι αδύνατη η προσέγγιση ρυμουλκού οχήματος 
η. Μεταφορά αυτοκινήτου χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας 
θ. Εξυπηρέτηση αυτοκινήτων ή μοτό που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού 
ι. Στην παροχή βοήθειας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, μη δυνατότητας χρήσης ή φθοράς κλειδιών 
του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και σε περίπτωση που έχει παραβιαστεί η κλειδαριά ή όταν 
απαιτείται παραβίαση κλειδαριάς. 

 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Παροχές Προγράμματος Ταξιδιωτικής Βοήθειας σε ασφαλισμένους  
Αν η βλάβη / ατύχημα του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου του εκάστοτε δικαιούχου εκδηλωθεί σε σημείο εκτός 
του Νομού μόνιμης κατοικίας του, τότε ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω παροχών: 
Ξενοδοχειακή κάλυψη (σε ταξίδι) 
 
Αν η βλάβη / ατύχημα εκδηλωθεί σε σημείο εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και η 
επισκευή δεν ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα, οι δικαιούχοι θα αποζημιωθούν με το κόστος διαμονής σε 
ξενοδοχείο τριών αστέρων για όσες ημέρες διαρκέσει η αποκατάσταση της βλάβης, με μέγιστο χρόνο 3 ημερών 
(οποιοδήποτε επέλθει πρώτο) και μέχρι του συνολικού κόστους των € 250,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή 
δεν μπορεί να συνδυαστεί με ενοικίαση αυτοκινήτου ή έξοδα συνέχισης ταξιδιού / επιστροφής στην κατοικία. 
Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η συγκεκριμένη κάλυψη θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει επιλέξει να 
επισκευάσει το όχημά του σε συνεργείο, εντός του νομού όπου και ακινητοποιήθηκε το ασφαλισμένο όχημα.  
Ενοικίαση αυτοκινήτου (σε ταξίδι) 
Αν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 48 ώρες από την άφιξη του οχήματος οδικής βοήθειας  η 
ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ θα εγκρίνει και θα αποζημιώσει διαδικαστικά την ενοικίαση ενός αντίστοιχου 
αυτοκινήτου (όχι απαραίτητα ιδίου μοντέλου) που θα διατεθεί για όσο διάστημα διαρκέσει η επισκευή 
(κατηγορίας έως 1.400 c.c.), με μέγιστο χρόνο διάθεσης 2 ημερών και μέχρι του συνολικού κόστους των € 
250,00 ανά περιστατικό, προκειμένου ο δικαιούχος να ολοκληρώσει το ταξίδι του ή να επιστρέψει στη 
διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του. Η ενοικίαση αυτοκινήτου υποκαθιστά τα έξοδα συνέχισης του ταξιδιού ή 
επιστροφής στην κατοικία και δεν μπορεί να συνδυαστεί με τα έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο. 
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Συνέχιση ταξιδιού / Επιστροφή στην κατοικία (σε ταξίδι) / Περισυλλογή Οχήματος  
Αν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας που εκδηλώθηκε η βλάβη, θα 
αποζημιωθεί το κόστος εισιτηρίου 1ης θέσης σε τρένο, πλοίο, λεωφορείο, ή σε περίπτωση που το ταξίδι 
υπερβαίνει τις 6 ώρες, θα αποζημιωθεί το κόστος εισιτηρίου οικονομικής θέσης σε αεροπλάνο, για συνέχιση 
του ταξιδιού ή επιστροφή του δικαιούχου στην κατοικία του, με μέγιστο κόστος € 250,00 ανά περιστατικό. Η 
παροχή αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με ενοικίαση αυτοκινήτου ή έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο. 
Επίσης το κόστος εισιτηρίου 1ης θέσης σε τρένο ή λεωφορείου θα αποδοθεί στον οδηγό / ιδιοκτήτη ή στον 
εντεταλμένο εκπρόσωπο που θα παραλάβει το επισκευασμένο αυτοκίνητο. Η παροχή αυτή συμπεριλαμβάνεται 
στο ανωτέρω ποσό των € 250,00 αποζημίωσης για συνέχιση ταξιδιού / επιστροφή στην κατοικία. 
Χρήση ταξί (σε ταξίδι) 
Αν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας που εκδηλώθηκε η βλάβη, για συνέχιση 
του ταξιδιού ή επιστροφή του δικαιούχου στην κατοικία του από το σημείο του συμβάντος, θα αποζημιωθεί με 
μέγιστο κόστος € 120,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με ενοικίαση αυτοκινήτου 
ή έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο. 
Επιλογή Κάλυψης σε ταξίδι εκτός του νομού κατοικίας του δικαιούχου. 
Η παροχή Ενοικίασης Αυτοκινήτου, Συνέχισης Ταξιδίου ή Ξενοδοχειακής κάλυψης εφόσον πληροί τους όρους 
που τίθενται πραγματοποιείται διαζευκτικά με επιλογή του δικαιούχου πελάτη / ιδιοκτήτη με βάση τους όρους 
και τις παροχές της καθεμίας κάλυψης.    

 

 



 

 
 
 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 71027010 

Ελληνικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως 
ΣυνΠΕ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

1. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (GLASS FIT) 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι o Ελληνικός 
Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ, ο οποίος στο παρακάτω 
κείμενο αναφέρεται σαν «ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει να παρέχει την κάλυψη ασφάλισης Θραύσης Κρυστάλλων μέσω του 
αντιπρόσωπου ζημιών του όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Όρους.  
Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλων καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα κλοπής, από την 
θραύση των κρυστάλλων του αvεμoθώρακα (παρμπρίζ) - εμπρόσθιου και οπίσθιου, και όλων των παραθύρων του αυτοκινήτου 
και της υάλινης οροφής του (ηλιοροφές) συμπεριλαμβαvoμέvωv και των εξόδων τοποθέτησης τους, για το ποσό μέχρι του 
προσδιοριζόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης ανά περίπτωση και στο σύνολο κατά την ασφαλιζόμενη περίοδο και το 
εκπιπτόμενο αυτού ως απαλλαγή εφ’ όσον προβλέπεται. Σε περίπτωση ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων, θα πρέπει να 
έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης. 
Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων πρέπει να διενεργούνται στους συνεργαζόμενους με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς 
σταθμούς της εταιρίας Glassfit. Εάν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να επισκευάσει τους υαλοπίνακές του εκτός των 
συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς, ισχύει το εκπιπτόμενο ποσό απαλλαγής των 500,00 € ανά 
περιστατικό. 
Εξαιρέσεις 
1. Σε ανοικτά αυτοκίνητα δεν καλύπτεται η θραύση μη υάλινων επιφανειών και ηλιοροφών τους.  
2. Δεν καλύπτεται η θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα. 
3.  Δεν καλύπτεται η βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ηλεκτρικά μοτέρ ή μηχανισμούς. 
4. Δεν καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε ανακλαστήρες. 
5.               Δεν καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων άλλων μερών ή τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου,  
                  όπως π.χ.    φανών, δεικτών κατεύθυνσης, καθρεπτών, πίνακα οργάνων, πλαστικά παράθυρα, πλαστικά 
                  παρμπρίζ, πλαστικές ηλιοροφές κ.λ.π.,   ούτε άλλες ζημιές πρoξεvoύμεvες στο αυτοκίνητο εξαιτίας αφορμής 
                  της  θραύσεως των κρυστάλλων. 
6.                Θραύση που προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από αιτία για την οποία οφείλετε αποζημίωση από άλλο  καλυπτόμενο κίνδυνο. 
7.                Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από υαλοκαθαριστήρες κτλ.)  
Η αναφερόμενη κάλυψη ισχύει και παρέχεται μόνον στην Ελλάδα.  
Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που 
ενεργεί αντ’ αυτού και στη θέση του : 

1. να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο ζημιών.  
2. να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών, πριν πάρει 

οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 
3. να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών.  
4. ο ασφαλισμένος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που διαθέτει για να περιορίσει τις επιζήμιες επιδράσεις από 

την ζημία από την στιγμή  του συμβάντος. 
2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ (GLASS FIT) 

Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλων καθρεπτών καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα κλοπής, 
για τη θραύση των κρυστάλλων και μόνο, όλων των εξωτερικών καθρεπτών του οχήματος συμπεριλαμβαvoμέvωv και των 
εξόδων τοποθέτησης τους, για το ποσό μέχρι του προσδιοριζόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης ανά περίπτωση και στο 
σύνολο κατά την ασφαλιζόμενη περίοδο και το εκπιπτόμενο αυτού ως απαλλαγή εφ’ όσον προβλέπεται. Σε περίπτωση 
ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων καθρεπτών, θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης. 
 
Σε περίπτωση απαιτήσεως του ασφαλιστή θα πρέπει να μεταβείτε αποκλειστικά σε ένα εκ των συνεργαζομένων με τον 
ασφαλιστή επισκευαστικών σταθμών της εταιρίας Glassfit προς έλεγχο της ασφαλισιμότητας του οχήματος σας.  
Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων των καθρεπτών πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά στους συνεργαζόμενους με τον 
ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς της εταιρίας Glassfit. Εάν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να επισκευάσει τους υαλοπίνακες 
των καθρεπτών του εκτός των συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς, ισχύει το εκπιπτόμενο ποσό 
απαλλαγής των 500,00 € ανά περιστατικό. 
Εξαιρέσεις: 
1.  Δεν καλύπτεται η βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ηλεκτρικά μοτέρ ή μηχανισμούς. 
2. Δεν καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων άλλων μερών ή τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, όπως π.χ. 

εμπρόσθια ή/και οπίσθια παρμπρίζ, κρύσταλλα παραθύρων, φανών, δεικτών κατεύθυνσης, εσωτερικών καθρεπτών, 
πίνακα οργάνων, πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ, πλαστικές ηλιοροφές κ.λ.π., ούτε άλλες ζημιές 
πρoξεvoύμεvες στο αυτοκίνητο εξαιτίας αφορμής της θραύσεως των κρυστάλλων. 



 

 
 
 

3. Θραύση που προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από αιτία για την οποία οφείλεται αποζημίωση από άλλο καλυπτόμενο 
κίνδυνο. 

4. Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από οποιαδήποτε αιτία κτλ.)  
5.  Δεν καλύπτονται τα οποιασδήποτε μορφής (πλαστικά, αλουμινίου κτλ) μπράτσα των καθρεπτών παρά μόνο το 

κρύσταλλο αυτών. 
Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων των καθρεπτών και αντικατάστασής τους ή καταβολής του 
αντιτίμου της αξίας τους από τον Ασφαλιστή, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποζημιωθέντα κρύσταλλα. 
Η αναφερόμενη κάλυψη ισχύει και παρέχεται μόνον στην Ελλάδα.  
Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που 
ενεργεί αντ’ αυτού και στη θέση του : 

 Να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο ζημιών  

 Να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών, πριν πάρει 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 

 Να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών  
Ο ασφαλισμένος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που διαθέτει για να περιορίσει τις επιζήμιες επιδράσεις από την ζημία 
από την στιγμή  του συμβάντος. 

3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Ζημιές 
στους αερόσακους του ασφαλιζομένου οχήματος αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση από υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 
ή από τυχαίο άνοιγμα ή που θα προκληθούν από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση του ασφαλιζομένου 
οχήματος. 
Στην περίπτωση τυχαίου ανοίγματος η ζημία πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας του 
εργοστασίου κατασκευής στην Ελλάδα. 
Η κάλυψη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει επισκευαστεί ή εάν έχει επισκευαστεί πριν επιθεωρηθεί ή στην 
περίπτωση που για την ζημία υποχρέωση αποζημίωσης έχει άλλος φορέας. 
Ανώτατο όριο κάλυψης ορίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του πιστοποιητικού 
ασφαλίσεως. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση και την αποζημίωση της ζημιάς είναι η ενημέρωση της Φροντίδας 
Ατυχήματος ώστε να γίνει καταγραφή της ζημιάς.  

4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤOKINHΤΟΥ (DISASTER PROTECT) 
Γενικοί & Ειδικοί Όροι 
Παρεχόμενη κάλυψη: Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που: 
Α. Το ασφαλιζόμενο όχημα υποστεί ολική απώλεια από πυρκαγιά. 
Β. Το ασφαλιζόμενο όχημα απολεσθεί συνεπεία ολικής κλοπής. 
Γ. Το ασφαλιζόμενο όχημα έχει υποστεί ολική καταστροφή αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, 
ανατροπή, και πτώση του. 
Παρεχόμενο επίδομα 
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας η Εταιρία θα καταβάλει στον Ασφαλιζόμενο τα επίδομα το οποίο παρέχεται με σκοπό να 
καλύψει τα πρώτα του έξοδα συνεπεία της ζημίας ή απώλειας του οχήματος του. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται το επίδομα 
να ξεπεράσει το ποσό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης ή την εμπορική αξία του οχήματος με μέγιστο τα 
1.000,00€. Σε περίπτωση που η εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημέρα της ζημίας είναι μικρότερη από το ποσό του 
επιδόματος, το ποσό που θα καταβληθεί θα είναι αντίστοιχο της εμπορικής αξίας του οχήματος. 
Ασφαλιστικό ποσό και Ασφάλισμα 
Το ασφαλιστικό ποσό που αναφέρεται στα πιστοποιητικό ασφάλισης αποτελεί το ανώτατο όριο της ευθύνης της Εταιρίας.  
Η Εταιρία ευθύνεται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το ασφαλιστικό ποσό ακόμη και αν από το ίδιο ατύχημα επήλθαν πολλοί 
ασφαλισμένοι κίνδυνοι. 
Ορισμοί 
Ολική απώλεια υφίσταται όταν η υπολειπόμενη αξία του οχήματος μετά τη ζημία είναι χαμηλότερη από το 20% της αξίας του 
πριν τη ζημία. 
Επίδομα είναι το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας και αναγράφεται στον πίνακα του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Όχημα είναι το ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ιδιοκτησίας του ασφαλιζόμενου, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται 
στον πίνακα τον Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα κάλυψη δεν παρέχεται σε μοτοσικλέτες. 
Διάρκεια ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία ισχύει η κάλυψη, από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία 
λήξης. 
Ειδικοί οροί 
Για την περίπτωση κλοπής υπάρχει μία περίοδος αναμονής 15 ημερών, πριν δοθεί το συμφωνημένο από το παρόν 
ασφαλιστήριο επίδομα. Για την περίπτωση ολικής καταστροφής από πυρκαγιά, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή 
και πτώση, το επίδομα παρέχεται αφού πιστοποιηθεί από ειδικό πραγματογνώμονα ότι το ασφαλιζόμενο όχημα έχει υποστεί 
ολική απώλεια. 
Εξαιρέσεις 



 

 
 
 

Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 
«Παρεχόμενη κάλυψη». 
Επιπλέον ρητά εξαιρούνται αι μηχανικές βλάβες καθώς και ζημίες που προξενήθηκαν: 

- Εκτός της διάρκειας ασφάλισης 
- Από πρόθεση, ή ενδεχόμενο δόλο του Ασφαλιζόμενου, του Λήπτη της Ασφάλισης και του οδηγού του 

οχήματος είτε των προστηθέντων υπ΄ αυτών προσώπων στην οδήγηση του οχήματος. Από τη συμμετοχή 
του Ασφαλιζόμενου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή όχι αγώνες ή σε 
σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις). Από επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε 
πριν είτε μετά την κήρυξη πολέμου, από εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, 
πραξικόπημα ή επανάσταση και κάθε μορφής επίταξη. 

- Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά ή με τη συνδρομή και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή 
από ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο), ή από την καύση πυρηνικού 
καυσίμου. 

- Καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη πυρηνικής σχάσης. 
Επίσης, οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει: 

- Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με τη συνδρομή και άλλων αιτιών, από υλικά πυρηνικών όπλων. 
- Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή από άλλο 

φυσικό φαινόμενο. 
- Από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του 

αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί. 
- Από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών 

ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2096/ 1999, ΦΕΚ 57 Α’), όπως εκάστοτε 
ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση ταυ ατυχήματος, 

- Από αυτοκίνητο όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια 
με την πρόκληση του ατυχήματος. 

- Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το όχημα φορτίο. 
- Κατά το χρόνο που το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πάνω από το επιτρεπτό ανώτατο όριο, 

σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του ή τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων αρχών, εφόσον η 
υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή την επαύξηση της ζημίας και κατά το μέτρο της επαύξησης αυτής.  

- Κατά το χρόνο που το όχημα κινείται με οποιαδήποτε εκτός από τη δική του δύναμη ή που ωθεί άλλο 
όχημα ή αντικείμενο που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό, εκτός 
εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
του οχήματος και εισπραχθεί ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 

- Μέσα σε συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων. 
- Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα που δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας και που ασφαλίζονται για ατυχήματα 

που μπορεί να συμβούν οε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον τα ατυχήματα αυτά προξενηθούν έξω από 
τους χώρους αυτούς. 

- Από ή σε ειδικού τύπου οχήματα, εργαλεία ή μηχανήματα εφόσον προξενούνται όχι κατά τη μετακίνησή 
τους αλλά από τη λειτουργία τους σαν εργαλεία, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία. 

- Κατά τη διάρκεια που το όχημα κινείται σε δρόμους που δεν προορίζονται για την κυκλοφορία 
αυτοκινήτων ή όπου η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις Αρχές. 

- Άμεσα ή έμμεσα σαν συνέπεια δολιοφθοράς.  
- Εξαιτίας κάθε είδους μηχανικών μετατροπών. 

 
Υποχρεώσεις μετά από ζημία 
Σε περίπτωση κλοπής θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να προσκομιστεί το δελτίο συμβάντων 
της Αστυνομίας. 
Να γνωστοποιήσετε τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα καλώντας στο τηλέφωνο 211 10 36555 και να ακολουθήσετε της οδηγίες 
των αρμοδίων υπαλλήλων προς αποφυγή καθυστερήσεως σας. Ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει εντός οκτώ 
(8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας, απ’ ευθείας στην Εταιρία, ή στην φροντίδα ατυχήματος, 
τη ζημία και να αποστείλει στην εταιρεία όλα τα παραστατικά που σχετίζονται μ’ αυτή, χρησιμοποιώντας τα έντυπα δηλώσεων 
ατυχημάτων της Εταιρίας ή κάθε άλλο έγγραφο μέσα ή προσερχόμενος ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Εταιρία. 
Ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να θέσει, το γρηγορότερα, στην διάθεσή της Εταιρείας το όχημα για της σχετικές της 
ενέργειες της πραγματογνωμοσύνης. 
Τοπικά όρια ισχύος 
Η Ασφάλιση ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας. 
Γενικοί όροι 
Διαιτησία: Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση 
ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από καινού από τα μέρη. 
Ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων: Οι καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο παρέχονται συμπληρωματικά 
και καθ’ υπέρβαση με οποιοδήποτε άλλα ασφαλιστήριο που καλύπτει τον ίδιο κίνδυνο. 



 

 
 
 

Αρμόδια δικαστήρια δωσιδικία: Αυτό το Ασφαλιστήριο Θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά από τα παρόν 
Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών. 
Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου: Η μέγιστη περίοδος ισχύος ταυ Ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη θα 
συνεχιστεί εφόσον πληρώνονται τα ασφάλιστρα, εκτός κι αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί. 
Ακύρωση ασφαλιστηρίου / τροποποιήσεις / παραγραφή Ακύρωση από τον Ασφαλιζόμενο: ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να 
ακυρώσει τα Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνοντάς την εταιρία εγγράφως 15 ημέρες πριν από την 
ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης. 
Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου, α) Αν δεν έχει κατατεθεί δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου, τα ποσό των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 
ισχύος ταυ ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά. β) Αν έχει κατατεθεί δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση ακυρώσεως τον ασφαλιστηρίου δεν γίνεται επιστροφή ασφαλίστρων. 
Ακύρωση από τον Ασφαλιστή: Η Εταιρία δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
ενημερώνοντας τον Ασφαλιζόμενο εγγράφως 30 ημέρες πριν. Αυτή η έγγραφη προειδοποίηση θα ταχυδρομηθεί στην 
διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο/πιστοποιητικό ασφάλισης. Σε περίπτωση ακύρωσης το ποσό των 
ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου θα 
επιστραφεί αναλογικά. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, η εταιρία δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο, 
ενημερώνοντας τον Ασφαλιζόμενο εγγράφως 30 ημέρες πριν. 
Τροποποιήσεις: ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να ενημερώσει την εταιρία εντός 14 ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση του 
οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση που η εταιρία ενημερωθεί από τον Ασφαλιζόμενο για 
οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο ή 
προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου ή να καταγγείλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την 
ενημέρωση της. 
Καμία αλλαγή ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν θα έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με πρόσθετη πράξη. 
Παραγραφή: Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το 
τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.  
Επιφύλαξη Δικαιωμάτων: Ο ασφαλιστής επιφυλάσσεται πλήρως των νομίμων δικαιωμάτων του όσον αφορά δηλώσεις του 
ασφαλιζομένου ή δικαιούχου του ασφαλίσματος κατά ΑΚ 147 και ΠΚ 386 & ΠΚ 388 όπως και στην εφαρμογή της παρ. 5 άρθρου 
7 του ν. 2496/1997. 
 

5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
Εμείς θα παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη, όπως αυτή περιγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης, με αντάλλαγμα την 
πληρωμή του ασφαλίστρου του πιστοποιητικού ασφάλισης. Η κάλυψη ισχύει μόνο για τις καλύψεις οι οποίες αναγράφονται 
στο τμήμα ΙΙΙ του παρόντος . Παρεχόμενες Καλύψεις. 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι ορισμοί αυτοί ισχύουν για όλα τα τμήματα του πιστοποιητικού ασφάλισης. 

1. Η λέξη «σας, είσαστε, εσείς,» αναφέρεται στον Ασφαλιζόμενο όπως αυτός αναφέρεται στη πρώτη σελίδα του 
πιστοποιητικού ασφάλισης 

2. Η λέξη μας, εμείς, εμάς αναφέρεται στην Ασφαλιστική Εταιρία η οποία παρέχει την ασφάλιση, δηλαδή τον 
Ελληνικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ που 
εδρεύει Αρ. Στάνη 17, ΤΚ 65403, Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας. 

3. Η λέξη «συγγενής» αναφέρεται στην/ον νόμιμη/ο σύζυγό σας, στους γονείς σας, στους Θετούς γονείς σας, στους 
πεθερούς σας, στους παππούδες σας, στα τέκνα σας, στα Θετά τέκνα σας, στα εγγόνια σας, στα αδέρφια σας, 
στους Θείους σας, στα ανίψια σας και στα ξαδέρφια σας και γενικά σε συγγενείς εξ αίματος μέχρι του τετάρτου 
βαθμού. 

4. Διάρκεια ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία είσαστε καλυμμένος από αυτή την ασφάλιση, από την 
ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης. 

5. Απώλεια ή κλοπή σημαίνει κάποιο αντικείμενο το οποίο είτε έχει ακούσια χαθεί είτε έχει κλαπεί από τρίτο χωρίς 
την βοήθειά σας, την συγκατάθεσή σας ή τη συνεργασία σας. 

6. Ζημία σημαίνει μία απρόβλεπτη και ξαφνική υλική περιουσιακή ζημία που οφείλεται σε γεγονότα τυχαία, βίαια 
και ανεξάρτητο της Θέλησης ταυ Ασφαλιζόμενου. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται επακόλουθες ζημίες ή 
δαπάνες (π.χ. διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημία) 

7. Διάρρηξη είναι η παράνομη είσοδος στην περιουσία κάποιου, με χρήση δύναμης ή βίας και με εμφανή σημάδια 
στο σημείο εισόδου από χημικά ή εργαλεία ή εκρηκτικά, με σκοπό την κλοπή ή τη διεξαγωγή βίαιων πράξεων. 

8. Όχημα είναι αποκλειστικά το δικό σας ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ή μοτοσικλέτα, τα στοιχεία ταυ 
οποίου αναφέρονται στη πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης. 

9. Όριο ευθύνης είναι το μέγιστο ποσό που εμείς καταβάλλουμε τόσο για κάθε κάλυψη όσο και για όλη τη 
διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης. 

10. Έγγραφα: αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης τον ασφαλισμένου και άδεια κυκλοφορίας 
του ασφαλιζόμενου οχήματος 

11. Κλειδιά: Τα κλειδιά του αυτοκινήτου (και γενικώς οποιοδήποτε εργαλείο, συσκευή ή Αντικείμενο πού 
εξυπηρετεί το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα ταυ μηχανισμού της πόρτας του αυτοκινήτου) για την ασφάλιση του 



 

 
 
 

οποίου τη διαμεσολάβηση κάνει η Europrotection, καθώς και το κόστος αντικατάστασης των κλειδαριών και 
κλειδιών περιλαμβανομένων και τον εργατικών σε περίπτωση διάρρηξης του αυτοκινήτου και το κόστος 
κλειδαρά σε περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος βρίσκεται «κλειδωμένος» εκτός αυτοκινήτου εξαιτίας 
απώλειας ή κλοπής κλειδιών. 
 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Τι καλύπτουμε εμείς : 

1. Αντικατάσταση κλειδιών: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών σας, σε 
περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Τα καλυπτόμενο ποσό περιορίζεται στο χρηματικό ποσό που εσείς πληρώσατε 
για την παραγωγή νέου κλειδιού και μέχρι το όριο ευθύνης. 

2. Κάλυψη βλάβης κλειδαριάς συνεπεία διάρρηξης: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος αντικατάστασης των 
κλειδαριών και κλειδιών του οχήματος σας (περιλαμβανομένων και των εργατικών) σε περίπτωση βλάβης των 
κλειδαριών κατά την απόπειρα διάρρηξης του οχήματος και μέχρι το όριο ευθύνης. Στην κάλυψη 
περιλαμβάνονται τα εργατικά για την αντικατάσταση της κλειδαριάς. 

3. Κόστος αποζημίωσης κλειδαρά: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος του κλειδαρά σε περίπτωση που εσείς 
βρεθείτε κλειδωμένοι εκτός του οχήματος σας, εξαιτίας απώλειας ή κλοπής κλειδιών και μέχρι το όριο ευθύνης. 

4. Έξοδα επανέκδοσης εγγράφων: Καλύπτουμε τις δαπάνες στις οποίες υποβληθήκατε εσείς για την 
αντικατάσταση των εγγράφων σας συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων παραβόλων. 

 
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Μέχρι € 200,00. ανά ζημιογόνο γεγονός, για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις (όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ.— 
Παρεχόμενες καλύψεις) και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ 
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας πρέπει να: 

1. Γνωστοποιήσετε τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα καλώντας στο τηλέφωνο 211 10 36555. 
2. Υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση με στην οποία θα περιγράφεται με ακρίβεια το περιστατικό της επέλευσης ταυ 

κινδύνου 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Η αποζημίωση θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει ο Ασφαλισμένος να 
υποβάλλει: 
Νόμιμα παραστατικά που να αντιστοιχούν στις δαπάνες που έγιναν για αντικατάσταση των προσωπικών εγγράφων (εφόσον 
υπάρχουν) αντίγραφα των εγγράφων που επανεκδόθηκαν. Προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η αποζημίωση του 
Ασφαλισμένου, ενδέχεται να οριστεί πραγματογνώμονας ή ερευνητής, ο οποίος θα εκτιμήσει τη ζημία. 
Εξαιρέσεις 
Τι δεν καλύπτουμε εμείς: 

1. απώλειες ή ζημίες που έχετε προκαλέσει εσείς ή / και οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο δικό σας ή του 
συντρόφου σας, των ανιόντων και των κατιόντων ή άλλων συγγενών σας (πατριός, μητριά, τέκνα του συζύγου, 
πεθερός, πεθερά, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς αδελφοί). 

2. απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πόλεμο ή εμφύλιο πόλεμο, άλλες εμπόλεμες συρράξεις και εσωτερικές 
αναταραχές και μέτρα στρατιωτικά, αστυνομικά και διοικητικά που έχουν σχέση με αυτά, σε Επανάσταση, 
πραξικόπημα, διαδήλωση, απεργία, πυρηνική διάσπαση ή ιονίζουσα ακτινοβολία, παρέμβαση του Κράτους ή 
οποιασδήποτε Αρχής και Τρομοκρατικές ενέργειες. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟPOI 

1. Διαιτησία 
                           Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε, τα ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση και  
                           απόφαση ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη. 

2. Ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων 
                           Οι Καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο παρέχονται καθ’ υπέρβαση. Αυτό σημαίνει 
                           ότι αν, τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ζημία, είστε ασφαλισμένοι και από άλλη έγκυρη 
                           ασφάλιση, αυτό το ασφαλιστήριο Θα καλύπτει μόνο το ποσό που δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο 
                           μέχρι το όριο της συγκεκριμένης κάλυψης. 

3. Αρμόδια δικαστήρια - δωσιδικία 
                          Αυτό το Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
                          Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων 
                          της πόλης των Αθηνών. 

4. Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου 
                           Η μέγιστη περίοδος ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη θα συνεχιστεί εφόσον 
                           πληρώνονται τα ασφάλιστρα, εκτός κι αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί 

5. Απόκρυψη στοιχείων ή Απάτη 
                           Το Ασφαλιστήριο θα θεωρείται άκυρο, είτε πριν είτε μετά τη ζημία, αν εσείς εσκεμμένα αποκρύψατε ή                            



 

 
 
 

                          διαστρεβλώσατε κάποιο στοιχείο ή περιστατικό που αφορά αυτή την ασφάλιση ή αν μας δώσατε ψευδείς 
                           πληροφορίες. 

6. Εσείς θα πρέπει να λάβετε όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να αποφύγετε μελλοντικές ζημίες. 
7. Υποχρεώσεις μετά από Ατύχημα ή Ζημία 

 
 Εμείς υποχρεούμεθα να σας παρέχουμε κάλυψη με το εν λόγω Ασφαλιστήριο με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε πλήρως 
με όλες τις υποχρεώσεις σας. Εσείς οφείλετε να συνεργάζεστε με εμάς στη  έρευνα, την αξιολόγηση και τη διευθέτηση της 
ζημίας. 
 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΙΗΣΕΙΣ 
Τα παρακάτω ισχύουν για όλες τις ενότητες του Ασφαλιστηρίου. 

1. Ακύρωση από εσάς 
                           Εσείς μπορείτε υα ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνοντάς μας εγγράφως        
                           15 ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης. 

         Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου, Αν δεν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια 
         ισχύος του Ασφαλιστηρίου, το ποσά των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης 
         μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά. 
         Αν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος ταυ Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση ακυρώσεως 
         του ασφαλιστηρίου δεν δικαιούστε επιστροφή ασφαλίστρων. 

2. Τροποποιήσεις 
Εσείς οφείλετε να ενημερώσετε εμάς εντός 14 ημερών από τότε που λάβατε γνώση για οποιαδήποτε μεταβολή 
που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση μου εμείς ενημερωθούμε από εσάς για οποιαδήποτε 
μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε όρο ή 
προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου ή να καταγγείλουμε τη σύμβαση μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τότε που 
περιήλθαν σε γνώση μας τα παραπάνω 
Καμία αλλαγή ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν Θα έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με πρόσθετη 
πράξη. 

6. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Εφόσον καταβάλετε το αναγραφόμενο στον Πίνακα ασφάλιστρο, συμφωνούμε να σας ασφαλίσουμε με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή των πρόσθετων πράξεων του, για το ποσό της απαλλαγής του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου σας και μέχρι το μέγιστο ποσό ασφαλίσματος των 1.500,00 € όπως αυτό αναφέρεται στους παρακάτω όρους και 
προϋποθέσεις. 
Η ασφάλιση αφορά ΜΟΝΟ στις καλύψεις του Ασφαλιστηρίου τις οποίες αναγράφει ότι περιλαμβάνονται η Βεβαίωση 
Ασφάλισης. 
Οιαδήποτε λέξη ή έκφραση που εμφανίζεται στο παρόν έγγραφο έχει ειδικό νόημα, θα έχει την ίδια έννοια σε όλα τα 
ασφαλιστικά έγγραφα και θα εμφανίζεται με κεφαλαία γράμματα και /ή με έντονη γραφή. 
Συμβάν / Ζημία: θα σημαίνει την ατυχηματική βλάβη του οχήματος για την οποία ευθύνεται ο κάτοχος / ιδιοκτήτης / οδηγός 
του οχήματος και σε καμία περίπτωση έτερο τρίτο πρόσωπο. 
Ασφάλισμα και Δικαιούχος: σημαίνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος. 
Ασφαλιστής: σημαίνει την ασφαλιστική εταιρεία Ελληνικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός, Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας 
& Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ, Αρ. Στάνη 17, 65403, Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας. 
 Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα καλώντας στο τηλέφωνο 211 10 36555 και 
να ακολουθήσετε της οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων προς αποφυγή καθυστερήσεως. 
Μοναδικό όριο αποζημίωσης: Σημαίνει το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να ζητηθεί ως ασφάλισμα ασφαλιστικής περίπτωσης 
και καταβολής του ασφαλίσματος. 
Μέγιστο ποσό αποζημίωσης μοναδικής ζημίας οχήματος είναι το ποσό απαλλαγής όπως αυτό αναφέρεται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αστικής ευθύνης και λοιπόν κινδύνων του οχήματός σας με μέγιστο τα 1.500 €. 
Πώς γίνεται η αναγγελία συμβάντος / ζημίας: Εάν θέλετε να αναγγείλετε μία ζημία σε συνέχεια επελεύσεως ασφαλιζομένου 
κινδύνου θα πρέπει να επικοινωνήσετε (τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μαζί μας άμεσα ή το αργότερο 
εντός 8 εργασίμων ημερών από την επέλευση του συμβάντος. Πριν γίνει η αξιολόγηση της ζημίας και για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας, θα πρέπει να μας αποστείλετε τα ως κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα: 

1. Πλήρες αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο οποίο αναφέρεται στην ζητούμενη κάλυψη του οχήματός 
σας το ποσό 

         απαλλαγής.      
2. Πλήρες αντίγραφο της δηλώσεως ζημίας στην ασφαλιστική εταιρεία αστικής ευθύνης του οχήματος και που αφορά 

το συμβάν. 
3. Πλήρες αντίγραφο της προσφοράς της ασφαλιστικής εταιρείας αστικής ευθύνης όπου θα αναφέρει το ποσό της 

αποζημίωσης το οποίο δικαιούστε για την εν λόγω ζημία. Μετά την αποστολή των ανωτέρω και επί τη επιδείξει της 
εξοφλητικής αποδείξεως της ασφαλιστικής εταιρείας αστικής ευθύνης του οχήματος ο ασφαλιστής του παρόντος θα 
καταβάλει το αναλογούν ασφάλισμα της κάλυψης απαλλαγής. 
 



 

 
 
 

Η μη αποστολή/ παράδοση των ως άνω εγγράφων θα καθυστερήσει ή ακόμη και καταστήσει αδύνατη την καταβολή του 
ασφαλίσματος σε εσάς. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση για την πορεία της υποθέσεώς σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα ζημιών 
μας στο 211 10 36555. 
Σημείωση: 
Παρακαλώ σημειώστε ότι για να γίνει η καταβολή του ασφαλίσματος για την παρούσα κάλυψη τα κάτωθι πρέπει να ισχύουν: 

1. Πρέπει να έχετε έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κλάδου αυτοκινήτων αστικής ευθύνης και λοιπών κινδύνων. 
2. Θα πρέπει να είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας 
3. Θα πρέπει να έχετε άδεια οδηγήσεως (δίπλωμα) εν ισχύ. 

Τι δεν καλύπτεται: 
1. Οποιοδήποτε ζημία δεν υπερβαίνει το όριο απαλλαγής της κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου 

αυτοκινήτου και λοιπών κινδύνων του οχήματός σας. 
2. Οποιαδήποτε απαλλαγή / ζημιά αφορά κρύσταλλα, προσωπικά αντικείμενα ή το ηχοσύστημα του οχήματός σας. 
3. Οποιαδήποτε ζημία έχει σχέση με την χρήση του οχήματός σας σε αγώνες (επίσημους ή ανεπίσημους), δοκιμαστικά 

αυτών ή οποιοδήποτε διαγωνισμό ή συναγωνισμό. 
4. Οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική εταιρεία αστικής ευθύνης του οχήματός σας δεν παρέχει / 

αποδέχεται την κάλυψη. 
5. Οποιαδήποτε περίπτωση κλοπής / πυρός δια την οποία δεν έγινε αναφορά στην αστυνομία και δεν λάβατε 

αντίγραφο και αριθμό και αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων ατυχημάτων της αστυνομίας. 
6. Οποιαδήποτε ζημία δεν έχει αναγγελθεί σε εμάς εντός της ως άνω οριζόμενης περιόδου αναγγελίας. 
7. Οποιαδήποτε μείωση μπορεί να υπάρχει πέραν της απαλλαγής από τον διακανονισμό που μπορεί να έχετε από την 

ασφαλιστική εταιρεία αστικής ευθύνης του οχήματός σας. 
8. Οποιοδήποτε ζημία προκαλείται από εσάς σε σχέση με ηθελημένες ή παράνομες πράξεις. 
9. Οποιοδήποτε ζημία προκαλείται από εσάς ενώ βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών. 
10. Οποιοδήποτε ποσό καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή κάλυψη. 

Υποκατάσταση: 
1. Ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες περιορισμού του κόστους ως αν αυτός δεν 

ήταν ασφαλισμένος. 
2. Κατά την ολοκλήρωση και πληρωμή του ασφαλίσματος ο ασφαλιστής του παρόντος επεισέρχεται στα δικαιώματα 

του ασφαλιζομένου για την επανείσπραξη οιονδήποτε κεφαλαίων μπορεί να του αναλογούν από οιοδήποτε 
εμπλεκόμενο στο συμβάν, μέλος. 

Διπλή Ασφάλιση 
Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα έχει αντίστοιχη ή παρόμοια κάλυψη από άλλη ασφαλιστική εταιρεία, ο ασφαλιστής 
δεσμεύεται στην αποζημίωση του ποσού που τον βαρύνει κατ’ αναλογία. 
Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαστήρια: 
Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια δια την επίλυση των οιονδήποτε 
διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.  
Παρεκκλίσεις: Καμία 
Δικαιώματα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης: 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί: (α) Μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου 
για κάθε διάταξη του περιεχομένου της Ασφαλιστικής Σύμβασης, που ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή της 
από την Πρόταση Ασφάλισης, (β) Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτωση Η του ΝΔ 400/70 
κατά την υπογραφή της αίτησής του για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή σε περίπτωση που δεν παρέλαβε τους Γενικούς ή 
και τους Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα ασφάλιση. 
Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με την συμπλήρωση και αποστολή του αντίστοιχου κατά περίπτωση εντύπου 
υποδείγματος (Α) ή (Β) των δηλώσεων εναντίωσης που επισυνάπτονται στο παρόν, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή 
Δικαίωμα Υπαναχώρησης 
Εάν η ασφαλιστική σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους 
ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ’ αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του 
Ασφαλιστηρίου σ’ αυτόν. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη 
επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας. 
Συνέπειες άσκησης του δικαιώματος Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης 
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, 
η ασφαλιστική σύμβαση λύεται εξ’ αρχής, αμέσως και αυτόματα από την παραλαβή από την εταιρία της προαναφερόμενης 
συστημένης επιστολής ή του εντύπου εναντίωσης. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να 
ασκηθεί αν μέχρι την παραλαβή από την εταιρία της συστημένης επιστολής έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Πιστοποιητικού 
Ασφάλισης και του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα κίνδυνο. 
Παράπονα 
Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ταχεία αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων της ασφάλισής 
σας. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες άριστων προδιαγραφών. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή 
αμφιβολία σχετικά με το Ασφαλιστήριό σας ή το χειρισμό μιας απαίτησής σας πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με τον  



 

 
 
 

 
διαμεσολαβητή σας. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τηλ: 211 10 36555. Η διαδικασία 
παραπόνων δεν στερεί το δικαίωμά σας να κινηθείτε δικαστικά. 

7. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
Στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικών με καινούρια θα υπολογίζεται παλαιότητα επί αυτών ως 
κατωτέρω: 

1. Με την συμπλήρωση του δεύτερου έτους από την ημερομηνία του έτους κατασκευής του οχήματος, ποσοστό 5%. 
2. Ποσοστό 5% για κάθε έτος πέραν αυτού έως το 10ο έτος κυκλοφορίας του με ανώτατο όριο παλαιότητας το 50% επί 

των εν λόγω ανταλλακτικών. 
3. Επί των ελαστικών του οχήματος ειδικότερα, εάν αυτά συμπεριλαμβάνονται ως κάλυψη, το ποσοστό αυτό δια- 

μορφώνεται ως εξής: 

 Κατά το πρώτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 20%  

 Κατά το δεύτερο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 30%  

 Κατά το τρίτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 40%  

 Κατά το τέταρτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 60% 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο Γενικές και 
Ειδικές Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν Προσαρτήματα. 
Γενικές Εξαιρέσεις 
Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες προξενούμενες: 

1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου ή 
των προστηθέντων τους προσώπων. 

2. Από την συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις, σε αγώνες επίσημους ή όχι 
ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) 

3. Από τρομοκρατική πράξη, επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά τη κήρυξη του πολέμου, 
εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επανάσταση, επίταξη πάσης φύσεως. 

4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες από 
ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμα η από οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο της καύσεως 
πυρηνικού καυσίμου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής σχάσεως. Επίσης 
οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών από 
πυρηνικά όπλα ή υλικά. 

5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, 
σεισμού ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών 
με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 

6. Από οδηγό, που δεν έχει την άδεια οδηγήσεως, τη προβλεπόμενη από τον νόμο και για τη κατηγορία του οχήματος 
που οδηγεί. 

7. Όταν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος τελεί κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά 
την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η όποιας άλλης διατάξεως νόμου (και ανεξαρτήτως 
εάν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος). 

8. Όταν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από εκείνη που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο 
και την άδεια  κυκλοφορίας του. 

9. Από το φορτίο ή στο φορτίο που μεταφέρεται από το ασφαλισμένο όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 
10. Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, πέραν από το επιτρεπόμενο στην άδεια κυκλοφορίας του 

ανώτατο όριο, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή στην επαύξηση της ζημίας, κατά το μέτρο της 
επαυξήσεως. 

11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες  από 
την διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του, εκτός 
αντίθετης συμφωνίας. 

12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός από την δική του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο κινούμενο σε 
τροχούς ή όχι ή ρυμουλκεί άλλο όχημα. 

13. Μέσα σε φυλασσόμενους χώρους σταθμεύσεως ή συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων, εκτός 
αντίθετης συμφωνίας. 

14. Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, που ασφαλίζονται για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμένο 
χώρο, εφόσον τα ατυχήματα προξενήθηκαν έξω από αυτό το χώρο. 

15. Όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή μηχάνημα βρίσκεται επάνω ή μέσα σε φορτηγίδα ή πλοίο πορθμείο ή 
σιδηροδρομικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του από αυτά, καθώς και ζημίες προκαλούμενες σε τρίτους 
κατά την διαμετακόμιση του με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

16. Από ή σε ειδικό τύπο οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων, προερχόμενες όχι κατά την μετακίνησή τους, αλλά από 
την λειτουργία τους ως εργαλείων, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 
 



 

 
 
 

 
 
Ειδικές εξαιρέσεις 
Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες: 

1. Προερχόμενες από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών, που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές ή 
δικαστικές αρχές, για παραβάσεις νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, από τους ασφαλισμένους ή τον 
αντισυμβαλλόμενο, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα από αποφάσεις των ίδιων αρχών. 

2. Σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικών ή θεριστικών ή 
θεριζοαλωνιστικών ή χορτοκοπτικών μηχανών. 

3. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εν γένει εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας και 
βόθρους εφόσον  οι ζημίες προξενηθούν από το βάρος του ασφαλισμένου οχήματος 

4. Προξενούμενες σε πεζοδρόμια και προβάθρα οικιών εφόσον αυτές προξενηθούν από την κίνηση του καλυπτόμενου 
οχήματος επάνω τους, εκτός εάν αυτό κινηθεί επάνω τους συνεπεία ατυχήματος ή προς αποφυγήν του. 

5. Στην ενδυμασία των επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος, εφόσον οφείλονται σε κακή συντήρηση του 
αυτοκινήτου, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφών ειδών ή χρημάτων που μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες ή 
το όχημα. 

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως 
ύστερα από αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης. 

8. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΖΩΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ  

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή/και ο θάνατος κατοικίδιου ζώου, που θα οφείλονται αποκλειστικά και άμεσα σε οδικό 
τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του ασφαλισμένου οχήματος), 
ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος, με τις εξής προϋποθέσεις που ισχύουν σωρευτικά:  

• ότι κατά το χρόνο του ατυχήματος, το κατοικίδιο θα μεταφέρεται αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο αποδεικτικό 
μέσο), στην καμπίνα των επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος,  
• ότι το κατοικίδιο είναι αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο), ιδιοκτησίας του λήπτη της 
ασφάλισης ή οποιουδήποτε προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο ή 
του/της συζύγου ή των τέκνων των παραπάνω ασφαλισμένων προσώπων,  
• ότι οι σωματικές βλάβες του κατοικίδιου θα επέλθουν άμεσα, ενώ ο θάνατός του μπορεί να συμβεί το 
αργότερο σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία του ατυχήματος. Επισημαίνεται ότι στην κάλυψη 
σωματικών βλαβών περιλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, χειρουργικά έξοδα, ακτινολογικές εξετάσεις, φάρμακα, 
καθώς και έξοδα ευθανασίας του κατοικίδιου, εάν αυτή κριθεί αναγκαία, συνεπεία του ατυχήματος, τα οποία 
καταβάλλονται από την εταιρία βάσει πρωτότυπων παραστατικών εγγράφων.  

Τα ασφαλιστικά ποσά, κατά την ετήσια διάρκεια του ασφαλιστηρίου, ανέρχονται για σωματικές βλάβες μέχρι του ποσού των 
500 €, ενώ για το θάνατο μέχρι του ποσού των 500 €, με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 500 €. Δηλαδή, εάν μετά την 
πληρωμή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες του κατοικίδιου επέλθει ο θάνατός του, το συνολικό ποσό αποζημίωσης και για 
τις δύο περιπτώσεις αθροιστικά, δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 500 €.  
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις:  
1. Ατύχημα σε κατοικίδια ιδιοκτησίας τρίτων επιβαινόντων στο ασφαλισμένο όχημα, πλην των παραπάνω αναφερόμενων 
προσώπων.  
2. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα των γενικών όρων του παρόντος. 

9. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
Άρθρο 1: Αντικείμενο ασφάλισης 
Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με τους επόμενους όρους και αναλαμβάνει 
στα πλαίσια του άρθρου 2 τις σχετικές δαπάνες, για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, εφόσον η 
παραφύλαξη αυτή είναι αναγκαία, προσφέρει δηλαδή αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και δεν εμφανίζεται προφανώς άδικη ή 
ασύμφορη. 
Άρθρο 2: Έκταση ασφαλιστικών παροχών 

1. Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει: 
(α) την καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου σύμφωνα με τα γραμμάτια προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής του 
εκάστοτε δικηγορικού συλλόγου, εκτός αν έχει υπάρξει άλλη συμφωνία. Ο δικηγόρος πρέπει να κατοικεί στην έδρα 
του αρμόδιου δικαστηρίου ή να είναι διορισμένος στο δικαστήριο αυτό. 
(β) την καταβολή των δικαστικών δαπανών, καθώς και των αποζημιώσεων των μαρτύρων και πραγματογνωμόνων 
που κλητεύτηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις, που ισχύουν κατά το χρόνο της 
ασφάλισης, καθώς επίσης και την καταβολή των νόμιμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών. 
(γ) την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές σύμφωνα με δικαστική 
απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 
 



 

 
 
 

 
2. Ο ασφαλιστής δεν καταβάλλει: 

(α) εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς προηγούμενη έγκριση του ασφαλιστή, δεν είναι ανάλογα με την έκταση 
της νίκης προς την ήττα, ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον Δίκαιο. 
(β) εκείνες τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να 
καταβάλλει τρίτος. 
(γ) εκείνες τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του ασφαλισμένου. 
(δ) τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες πλην εκείνων, που ο ίδιος επιμελείται. 
(ε) τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως π.χ. τα έξοδα δημοσιεύσεων και τις αμοιβές 
συμβολαιογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασμών, τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης κατασχεθέντων, τα έξοδα για 
εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων, τα έξοδα δημοσιεύσεων για επιδόσεις σε αντιδίκους αγνώστου διαμονής, τις 
δαπάνες μεταφοράς προσωποκρατούμενων σε φυλακές κείμενες εκτός της έδρας του δικαστηρίου του τόπου της 
σύλληψης, τα τροφεία κλπ 

3. Το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι για κάθε ασφαλιστική περίπτωση, το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών 
παροχών, που πρέπει να παρασχεθούν συνολικά στον αντισυμβαλλόμενο – ασφαλισμένο και στους 
συνασφαλισμένους. Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί μια μόνο φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις, που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία. 

Άρθρο 3: Τοπική έκταση της ασφαλιστικής προστασίας  
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις, που επήλθαν στις χώρες της Ευρώπης ή τις 
εξωευρωπαϊκές αλλά παραμεσόγειες χώρες, εφόσον τα δικαστήρια του γεωγραφικού αυτού χώρου είναι τοπικά 
αρμόδια και σύμφωνα πάντα με τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς όρους ασφάλισης. 

Άρθρο 4: Έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης 
1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημέρα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν 

αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής αυτού. Σε 
περίπτωση μεταγενέστερης καταβολής ασφαλίστρων, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει την επομένη από την ημέρα 
καταβολής του. 

2. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ασφαλιστηρίου και οποιωνδήποτε άλλων ασφαλιστικών εγγράφων και εντύπων, 
που προέρχονται από ή απευθύνονται προς τον ασφαλιστή, συμφωνείται ότι η ασφαλιστήρια σύμβαση καταρτίστηκε 
όπως προκύπτει μόνον από το ασφαλιστήριο, εκτός εάν ο ασφαλισμένος μέσα σε 5 μέρες από την παραλαβή του, 
απαιτήσει τη διόρθωση ή την τροποποίησή του. 

Άρθρο 5: Καταβολή ασφαλίστρων 
1. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται για ένα χρόνο. Μπορεί να συμφωνηθεί και καταβολή του 

ασφαλίστρου σε προκαταβαλλόμενες δόσεις. Μετά από μια τέτοια συμφωνία, τα μέρη του ετήσιου ασφαλίστρου, 
που δεν είναι ληξιπρόθεσμα, θεωρείται πως είναι πιστωμένα. 
Εάν ο αντισυμβαλλόμενος καθυστερήσει την καταβολή μιας δόσης, ο ασφαλιστής μπορεί να απαιτήσει την καταβολή 
και των πιστωμένων δόσεων του ετήσιου ασφαλίστρου. Έτσι η πίστωση θεωρείται ότι αίρεται. 

2. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος γίνει υπερήμερος για την καταβολή οποιασδήποτε οφειλής από ασφάλιστρα, ο 
ασφαλιστής, με  

3. επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός του, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για ασφαλιστική παροχή για όλες 
εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, που επήλθαν κατά το διάστημα της υπερημερίας, ή κατά την ημέρα εξόφλησης 
της ληξιπρόθεσμης οφειλής. 

4. Ανεξάρτητα από το δικαίωμα, που προσδιορίζεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, η καθυστέρηση 
καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει την σύμβαση. Η 
καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση, στην οποία γνωστοποιείται, ότι η περαιτέρω καθυστέρηση θα επιφέρει μετά 
πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της σύμβασης. 

5. Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου καθώς και ο φόρος του Δημοσίου βαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο. 
6. Τόπος καταβολής των ασφαλίστρων, ορίζονται τα γραφεία του ασφαλιστή. Από το γεγονός, ότι πράκτορες ή 

υπάλληλοι του  
ασφαλιστή εισπράττουν τα ασφάλιστρα έξω από τα γραφεία του δεν μπορεί να συναχθεί, ότι συμφωνήθηκε ρητά, ή 
σιωπηρά αλλαγή του τόπου καταβολής. 

Άρθρο 6: Διάρκεια σύμβασης 
                                  Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται για το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Εάν το χρονικό 

αυτό διάστημα είναι τουλάχιστον ενός έτους, η σύμβαση θεωρείται, ότι ανανεώνεται εκάστοτε σιωπηρά για έναν ακόμη χρόνο, 
αν δεν καταγγελθεί τρεις μήνες πριν από τη λήξη της. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη από ένα έτος, η σύμβαση 
ακυρώνεται μετά την  πάροδο του χρόνου που συμφωνήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της. 
Άρθρο 7: Περιγραφή κινδύνου - Αύξηση και ελάττωση αυτού 

1. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης να 
απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή. 
(α) εάν τα αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικά δεν περιέλθουν σε γνώση του 
ασφαλιστή δι’ οιονδήποτε λόγο ή από αμέλεια του ασφαλισμένου, ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα ή να καταγγείλει 
την σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση της αμέλειας του  



 

 
 
 

 
ασφαλισμένου, αν στο μεταξύ επέλθει ο κίνδυνος, μειώνεται αναλογικά το ασφάλισμα προς το ασφάλιστρο, που θα 
είχε εισπραχθεί, αν ο ασφαλιστής γνώριζε την αληθινή κατάσταση των πραγμάτων. 
(β) εάν τα αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικά δεν περιέλθουν σε γνώση του 
ασφαλιστή από δόλο του ασφαλισμένου, τότε ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, όπως ορίζει ο 
νόμος. Αν στο μεταξύ επέλθει ο κίνδυνος ο ασφαλιστής απαλλάσσεται.  

2. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στον ασφαλιστή μέσα σε 14 ημέρες από 
τότε που έλαβε γνώση κάθε περιστατικό ή στοιχείο, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επέκταση του κινδύνου. 
Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης δίνει στον ασφαλιστή τα ίδια δικαιώματα, όπως στην προηγούμενη 
παράγραφο. 

3. Σε περίπτωση που επέλθει μείωση του κινδύνου ο ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη μείωση του 
ασφαλίστρου. Αν ο ασφαλιστής αρνηθεί ή δεν απαντήσει στο σχετικό αίτημα εντός μηνός από την υποβολή του, ο 
ασφαλισμένος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα. 

Άρθρο 8: Νομική θέση τρίτων 
1. Σε φυσικά πρόσωπα, που μπορούν από το Νόμο να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις αποζημίωσης λόγω 

θανάτωσης, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας του ασφαλισμένου, παρέχεται ασφαλιστική προστασία για τη 
διεκδίκηση των αξιώσεων αυτών. 

2. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων από την ασφαλιστική σύμβαση, ανήκει στον 
αντισυμβαλλόμενο. Ο ασφαλιστής όμως δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισμένους 
τρίτους, εφόσον δεν εναντιώνεται ο αντισυμβαλλόμενος. 

3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων των συνασφαλισμένων με το 
ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του αντισυμβαλλόμενου. 

4. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αντισυμβαλλόμενου από τους όρους αυτούς, ισχύουν ανάλογα υπέρ και 
κατά, των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 

Άρθρο 9: Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 
1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων, που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η 

ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται, ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο, που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω 
στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση. 

2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται 
από το χρονικό σημείο, που ο ασφαλισμένος άρχισε ή υποστηρίζεται πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη. 

3. Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο, που ο 
ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή υποστηρίζεται πως άρχισε, να αθετεί συμβατικές 
υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου. 

Άρθρο 10: Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 
1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 8 ημέρες από τότε που έλαβε 

γνώση της επέλευσης, να : 
(α) ειδοποιήσει τον ασφαλιστή παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα, που σχετίζονται 
με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου. 
(β) δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα αναλάβει σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 να παραφυλάξει τα 
συμφέροντά του και να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της υπόθεσης, να του υποδείξει 
τα αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και να του προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά. 
(γ) πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστή πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως ιδιαίτερα εγέρσεις 
αγωγών ή ενδίκων μέσων, και να αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών. 
(δ) υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στον ασφαλιστή. 
Η απαρίθμηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι ενδεικτική. 

2. Η υπαίτια παράβαση από τον ασφαλισμένο των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου παρέχει το δικαίωμα 
στον ασφαλιστή να ζητήσει αποκατάσταση κάθε ζημίας του. 

Άρθρο 11: Εκλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής 
1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να διαλέξει ελεύθερα το δικηγόρο, που θα αναλάβει την παραφύλαξη των 

έννομων συμφερόντων του. Αν ο ασφαλισμένος παραλείψει να εκλέξει δικηγόρο, ο ασφαλιστής μπορεί να ασκήσει ο 
ίδιος αυτό το δικαίωμα για τον ασφαλισμένο. 

2. Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνον από τον ασφαλιστή, «ονόματι και εντολή του ασφαλισμένου». Αν ο 
ασφαλισμένος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, ο ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει ασφαλιστική 
προστασία, εκτός αν η  
παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απ’ ευθείας από τον ασφαλισμένο, θα είχε σαν συνέπεια τον 
αναμφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, χωρίς να υπήρχε άλλος 
τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να 
γνωστοποιήσει αμέσως στον ασφαλιστή, την απευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο. 

3. Ο δικηγόρος, ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Ο ασφαλιστής δε φέρει 
καμιά ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου. 
 



 

 
 
 

 
Άρθρο 12: Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή 

1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα – κι εφόσον το ζητήσει ο ασφαλισμένος την υποχρέωση – πριν από την ανάθεση 
εντολής σε δικηγόρο, να παραφυλάξει τα συμφέροντα του ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την 
εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης. 

2. Ο ασφαλιστής μπορεί να εξετάσει, αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 1. Αν ο ασφαλιστής αρνηθεί την ανάγκη 
παραφύλαξης των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, έχει την υποχρέωση να του γνωρίσει αιτιολογημένα 
την άρνησή του αυτή, το συντομότερο δυνατό. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει 
αιτιολογημένη απόφαση του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που θα διοριστεί, σχετικά με την ανάγκη 
παραφύλαξης των έννομων συμφερόντων του. Η απόφαση του δικηγόρου δεσμεύει και τους δύο, ασφαλιστή και 
ασφαλισμένο, εκτός αν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης. Αν ο 
ασφαλισμένος ή ο ασφαλιστής νομίζουν, ότι η απόφαση του δικηγόρου απομακρύνεται από τη σωστή νομική και 
πραγματική βάση της υπόθεσης, προκαλείται η τελεσίδικη απόφαση ενός διαιτητή. Αν τα μέρη δε συμφωνούν στο  
πρόσωπο του διαιτητή, μπορεί καθένα απ’ αυτά να ζητήσει το διορισμό διαιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 878 Κ. Πολ. 
Δ. Αν από την απόφαση του δικηγόρου ή του διαιτητή προκύπτει ότι, η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου είναι αναγκαία, οι δαπάνες για τις αποφάσεις αυτές βαρύνουν τον ασφαλιστή αλλιώς κατανέμονται 
κατ’ ισομοιρία στον ασφαλιστή και τον ασφαλισμένο. Η διαδικασία της διαιτησίας εφαρμόζεται και κάθε φορά που 
ήθελε προκύψει σύγκρουση συμφερόντων και δεν αποκλείει το δικαίωμα του ασφαλισμένου προσφυγής του στα 
δικαστήρια. 

Άρθρο 13: Καταγγελία μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης 
Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωση της ασφαλιστικής του παροχής για μια ασφαλιστική περίπτωση, 
μπορεί μέσα σ’ ένα μήνα μετά την αναγνώριση της υποχρέωσής του, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση με 
προθεσμία ενός μηνός. Στην περίπτωση αυτή τα «μη δεδουλευμένα» ασφάλιστρα από την εκπνοή της παραπάνω 
προθεσμίας ανήκουν στον ασφαλισμένο. 

Άρθρο 14: Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή 
1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών, που προκατέβαλε αντ’ αυτού ο 

ασφαλιστής, μεταβιβάζονται στον ασφαλιστή μόλις γεννηθούν. Χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον 
ασφαλισμένο, αποδίδονται στον ασφαλιστή. 

2. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τον ασφαλιστή κατά την άσκηση αξιώσεων 
έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών, που του έχουν μεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένος να 
παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα, που αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό 
αποδεικτικό υλικό. 

3. Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης του ασφαλισμένου συνεπάγεται ευθύνη αυτού προς αποκατάσταση κάθε 
ζημίας του ασφαλιστή. 

Άρθρο 15: Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων 
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις, δεν μπορούν να εκχωρηθούν, ούτε να ενεχυριασθούν, πριν προσδιοριστεί οριστικά το 
ύψος και η αιτία τους, εκτός αν ο ασφαλιστής συμφωνήσει εγγράφως. 

Άρθρο 16: Συμψηφισμός 
Δε χωρεί συμψηφισμός με απαιτήσεις του ασφαλιστή. 

Άρθρο 17: Παραγραφή 
Οι αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα χρόνια από το τέλος του 
έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 

Άρθρο 18: Ανακοινώσεις, δηλώσεις. 
1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του αντισυμβαλλόμενου πρέπει να είναι έγγραφες και να απευθύνονται στα 

κεντρικά γραφεία του ασφαλιστή στην Αθήνα. 
2. Συμφωνίες μεταξύ του αντισυμβαλλόμενου από τη μία μεριά και πρακτόρων, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων του 

ασφαλιστή από την άλλη, ισχύουν μόνον αν επικυρωθούν εγγράφως από τον ασφαλιστή. 
Άρθρο 19: Αρμοδιότητα δικαστηρίων 

Συμφωνείται ρητά ότι, αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου από ασφαλιστήρια, 
σύμφωνα με τους όρους αυτούς, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Από 01.01.2018 με κοινή συμφωνία των μερών 
πριν το δικαστήριο θα ακολουθείται η διαδικασία της δια- μεσολάβησης (ν.3898/2010). 

Άρθρο 20: Χρήση προσωπικών δεδομένων 
Ο ασφαλισμένος συμφωνεί να επεξεργάζεται η εταιρία τα προσωπικά του δεδομένα αλλά μόνο για την εξυπηρέτησή 
των ασφαλιστικών του περιπτώσεων και προς ενημέρωσή του. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να το δηλώσει 
εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την ασφάλισή του. 

 

 

 



 

 
 
 

Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ΟΑ 1035  

 Ενημερωτικό Έντυπο Ασφαλισμένων  
 

Το παρόν έντυπο σας παραδίδεται στα πλαίσια της συμμετοχής σας στο υπ΄ αριθμόν 1035 Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που 
έχει συναφθεί μεταξύ της Ασφαλιστικής Επιχείρησης «CNP ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.» και της «EUROPROTECTION BROKERS S.A.», 
προκειμένου να σας χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 152 του Νόμου 4364/2016, καθώς επίσης 
και να σας γνωστοποιηθούν οι ουσιώδεις όροι ασφάλισης και διατάξεις του ανωτέρω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
1. Ασφάλιση Ζωής 
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Κυρίως Ασφαλισμένου από Ατύχημα ή Ασθένεια, θα καταβάλλεται στους Δικαιούχους του το ποσό 

των πέντε Ευρώ . 

Η παρούσα ασφαλιστική παροχή δεν παρέχεται στους τυχόν λοιπούς συνιδιοκτήτες του οχήματος. 
Ασφάλιση Θανάτου από Οδικό Τροχαίο Ατύχημα 
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Κυρίως Ασφαλισμένου συνεπεία Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος, θα καταβάλλεται στους Δικαιούχους του, το 
ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ. 
Σε συνδυασμό με την ασφάλιση Ζωής θα καταβάλλεται στους Δικαιούχους του, το ποσό των τριών χιλιάδων πέντε Ευρώ. 
Η παρούσα ασφαλιστική παροχή δεν παρέχεται στους τυχόν λοιπούς συνιδιοκτήτες του οχήματος. 
3.  Αιματολογικό Check-up 
Παρέχεται σε κάθε Κυρίως Ασφαλισμένο και στους τυχόν λοιπούς συνιδιοκτήτες του οχήματος, εφόσον γνωστοποιηθούν στην 
Εταιρεία από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά τη σύναψη της ασφάλισης η δυνατότητα διενέργειας αιματολογικού Check-up, μία φορά 
για κάθε καταβολή ασφαλίστρου, σε Πανελλαδικό (πρωτεύουσες νομών της Ελλάδας) Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων και 
Πολϋιατρείων.   
Δικαίωμα χρήσης της προβλεπόμενης παροχής αποκτάται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την έναρξη ασφάλισης κάθε 
Ασφαλισμένου. 
Οι εξετάσεις του αιματολογικού check-up διενεργούνται όλες μαζί, μόνο σε συμβεβλημένα με την Εταιρεία Διαγνωστικά Κέντρα και 
Πολϋιατρεία και είναι οι ακόλουθες:        

 Γενική αίματος  HDL - High Density Lipoprotein 
 Γενική ούρων  LDL - Low Density Lipoprotein 
 Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών - ΤΚΕ           SGOT - Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase  
 Σάκχαρο αίματος  SGPT - Serum Glutamic Pyruvic Transaminase 
 Ολική Χοληστερόλη  γGT – γάμμα Glutamyl Transpeptidase 

 

Για τον συντονισμό και κλείσιμο ραντεβού για την διενέργεια του αιματολογικού Check-up λειτουργεί Τηλεφωνικό Συντονιστικό 

Κέντρο (24ώρες / 365 ημέρες) με Τηλέφωνο κλήσης: 211 1000 360 
 

II. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η πλήρης επωνυμία της Ασφαλιστικής 
Επιχείρησης είναι: CNP ΖΩΗΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία. Σκοπός της Επιχείρησης είναι η διενέργεια ασφαλίσεων ζωής, η διενέργεια 
αντασφαλίσεων στις ασφαλίσεις ζωής και η εκχώρησή τους και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών επιχειρήσεων ασφαλίσεων ζωής.  
2. ΚΡΑΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Ελλάδα. 
3.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  Λ. Α. Συγγρού 162-166 (κτίριο 1) 17671 Καλλιθέα, τηλ: 210 3279420, 
 fax: 210 3279414, e-mail: cnpzois@cnpgreece.com 
4. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Η ετήσια έκθεση φερεγγυότητας και οικονομικής 
κατάστασης της Εταιρείας αναρτάται στην ιστοσελίδα της www.cnpzois.com.  
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οποίες προσφέρονται με 
υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων από τον Συμβαλλόμενο – Λήπτη της Ασφάλισης, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 των Ειδικών 
Όρων και Διατάξεων (Μέρος Δεύτερο) του παρόντος.  
6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ή 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: Για τη διατύπωση τυχόν παραπόνων του, 
ο Συμβαλλόμενος μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στην Εταιρεία στη διεύθυνση της έδρας της η οποία αναφέρεται ανωτέρω  ή 
αυτοπροσώπως ή υποβάλλοντας γραπτώς παράπονο μέσω της ιστοσελίδας www.cnpzois.com ή τηλεφωνικώς στο 210 3279420 
κατά τις εκάστοτε εργάσιμες ώρες της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα απαντά εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 
παραπόνου όπου αυτό είναι εφικτό, είτε θα ακολουθείται η διαδικασία χειρισμού παραπόνων της Εταιρείας όπως αυτή περιγράφεται 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnpzois.com. Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί 
ο Συμβαλλόμενος από την απάντησή της Εταιρείας, μπορεί να απευθυνθεί για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός του σε 
μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και στην δικαιοσύνη.  
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ : Δεν προβλέπεται.  
8. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ : Δεν προβλέπεται. 
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ: Ο τρόπος υπολογισμού των Ασφαλίστρων κάθε ασφαλιστικής κάλυψης, αναγράφεται στα 
αντίστοιχα τεχνικά σημειώματα, όπως αυτά τηρούνται στο βιβλίο τεχνικών σημειωμάτων και γενικών και ειδικών όρων που είναι 
υποχρεωμένη να τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία. Τα Ασφάλιστρα αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο στην ασφαλιστική περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου οχήματος που έχει συναφθεί μέσω του Αντισυμβαλλομένου και 

καθορίζονται από την Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες παροχές, τις αμοιβές προς τους παροχείς υπηρεσιών 
υγείας για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες, καθώς και τα λοιπά έξοδα του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  
 

mailto:cnpzois@cnpgreece.com
http://www.cnpzois.com/
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
H CNP ΖΩΗΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία (Εταιρεία), συμφωνεί με την EUROPROTECTION INSURANCE BROKERS 
S.A. (Αντισυμβαλλόμενος), μέσω του υπ’ αριθμόν 1035 Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ότι μετά την υποβολή σχετικής 
δήλωσης προς την Εταιρεία και με την προϋπόθεση της καταβολής από το Συμβαλλόμενο – Λήπτη της Ασφάλισης των 
συμφωνηθέντων ασφαλίστρων και της ένταξης των Ασφαλισμένων στο ανωτέρω Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, να 
παρέχει στους Ασφαλισμένους τα προβλεπόμενα με βάση τον πίνακα παροχών, τους γενικούς και ειδικούς όρους και 
διατάξεις, τα προσαρτήματα και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΪΟΝ 

Το προϊόν προσφέρεται μέσω της συμμετοχής των Ασφαλισμένων στο υπ’ αριθ. 1035 Ομαδικό Ασφαλιστήριο 

Συμβόλαιο, οι κυριότεροι όροι του οποίου περιγράφονται κατωτέρω.  

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οπουδήποτε στο παρόν χρησιμοποιούνται οι όροι που ακολουθούν, εννοούν και δηλώνουν τις έννοιες που παρατίθενται αντίστοιχα:  
1. «Εταιρεία»: H Ασφαλιστική Εταιρεία  CNP ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.. 
2. «Αντισυμβαλλόμενος»: Η Εταιρεία EUROPROTECTION INSURANCE BROKERS S.A.. 
3. «Συμβόλαιο»: Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με τους γενικούς και ειδικούς του όρους και διατάξεις, τα συνημμένα σε αυτό 
προσαρτήματα και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις.  
4. «Συμβαλλόμενος – Λήπτης της Ασφάλισης»: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, που έχει όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το  Συμβόλαιο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον 
Ασφαλισμένο ή τον Αντισυμβαλλόμενο και το οποίο φέρει την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων.    
5. «Κυρίως Ασφαλισμένος»: Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία του οποίου συνομολογείται η 

ασφάλιση, σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες του Συμβολαίου, έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Συμβόλαιο, 

εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Αντισυμβαλλόμενο. Ρητά συμφωνείται ότι: (i) στην 

περίπτωση που για ένα ασφαλισμένο όχημα, υπάρχουν περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες, τότε θα ορίζεται με 

ευθύνη και μέριμνα του Αντισυμβαλλόμενου ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο (Κυρίως Ασφαλισμένος) το οποίο θα καλύπτεται με το 

σύνολο των παροχών του Συμβολαίου. Οι λοιποί συνιδιοκτήτες, εφόσον γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία από τον Αντισυμβαλλόμενο 

κατά τη σύναψη της ασφάλισης, θα καλύπτονται μόνο με όποια παροχή γίνεται σχετική αναφορά (περί κάλυψης του συνόλου των 

ιδιοκτητών) στον πίνακα παροχών του Συμβολαίου, (ii) στην περίπτωση που για ένα ασφαλισμένο όχημα, ο ιδιοκτήτης είναι νομικό 

πρόσωπο, τότε θα ορίζεται με ευθύνη και μέριμνα του Αντισυμβαλλόμενου ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο (Κυρίως Ασφαλισμένος) 

μεταξύ των οδηγών του ασφαλισμένου οχήματος το οποίο θα καλύπτεται με το σύνολο των παροχών του Συμβολαίου, διαφορετικά 

(εάν δηλαδή δεν οριστεί φυσικό πρόσωπο) ένας και μόνο από τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου, θα δικαιούται 

κάλυψη αποκλειστικά και μόνο για την παροχή υπ΄αριθ. 3. «Αιματολογικό  Check-up», του πίνακα παροχών του Συμβολαίου.  

6. «Ασφαλισμένη Ομάδα»: Το σύνολο των ιδιοκτητών οχημάτων  που συνάπτουν το ασφαλιστήριο του οχήματός τους μέσω του 

Αντισυμβαλλομένου και για τους οποίους έχει υποβληθεί μέσω του Αντισυμβαλλομένου, δήλωση  για την ένταξή τους στο Ομαδικό 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και η ασφάλισή τους έχει γίνει αποδεκτή.  

7. «Ασφαλιστικό Έτος»: Το χρονικό διάστημα δώδεκα πλήρων και συναπτών μηνών, που αρχίζει, για το μεν πρώτο Ασφαλιστικό 
Έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης του Κυρίως Ασφαλισμένου, για δε τα επόμενα Ασφαλιστικά Έτη από την 
ημερομηνία κάθε επετείου ασφάλισης και λήγει την αμέσως προηγούμενη ημέρα της επόμενης επετείου ασφάλισης.   
8. «Ημερολογιακό Έτος»: Το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου. 
9. «Ασφαλισμένο Κεφάλαιο» ή «Ασφάλισμα» ή «Ποσό» ή «Παροχή»: Το ποσό που κατά περίπτωση υποχρεούται να καταβάλλει η 
Εταιρεία, σύμφωνα με τον πίνακα παροχών, τους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις, τα προσαρτήματα και τις τυχόν πρόσθετες 
πράξεις του Συμβολαίου, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση. 
10. «Ατύχημα»: Κάθε γεγονός βίαιο, εξωτερικό, ορατό, τυχαίο, αιφνίδιο και απόλυτα ανεξάρτητο από τη θέληση του Ασφαλισμένου, 
που συνέβη κατά το χρονικό διάστημα που ο Ασφαλισμένος καλύπτεται από το Συμβόλαιο. 
11. «Οδικό Τροχαίο Ατύχημα»: Το Ατύχημα, το οποίο ως συμβάν λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο εντός οδικού δικτύου, με συμμετοχή σε 

αυτό ενός ή περισσοτέρων οχημάτων, από τα οποία ένα τουλάχιστον βρισκόταν σε κίνηση κατά τη στιγμή του Ατυχήματος και είχε ως αποτέλεσμα 

τον Θάνατο προσώπου το οποίο καλύπτεται από τους όρους και τις παροχές του Συμβολαίου.  

12. «Ασθένεια»: Κάθε πάθηση ή ανωμαλία της λειτουργίας των οργάνων του σώματος που δεν οφείλεται σε Ατύχημα, είναι αντικειμενικά 

διαγνώσιμη, απαιτεί ιατρική περίθαλψη και θεραπεία και εκδηλώνεται για πρώτη φορά τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της ασφάλισης του Ασφαλισμένου ή την επαναφορά της σε ισχύ. 

13. «Δικαιούχος»: Δικαιούχος των παροχών που προβλέπονται από το Συμβόλαιο είναι ο ίδιος ο Ασφαλισμένος. Σε περίπτωση όμως Θανάτου 

του Κυρίως Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, Δικαιούχοι του Ασφαλίσματος είναι οι εκ διαθήκης ή εξ΄ αδιαθέτου κληρονόμοι του.  

14. «Πλήρης ικανοποίηση»: Θεωρείται η καταβολή των παροχών που προβλέπονται από το Συμβόλαιο, χωρίς δικαίωμα του 

Ασφαλισμένου για άλλη αξίωση κατά της Εταιρείας ή του Αντισυμβαλλομένου. 

15. «Ηλικία»: Η πραγματική ηλικία (σε έτη, μήνες, ημέρες) που έχει ο Ασφαλισμένος, όταν αυτή απαιτείται να υπολογιστεί. 
16. «Ώρα»: Όπου αναφέρεται σε έναρξη ή λήξη χρονικής περιόδου, θεωρείται η ώρα 00.01’ της ημερομηνίας αυτής.   

Όπου στο παρόν χρησιμοποιείται γένος αρσενικό και η περίπτωση απαιτεί, υπονοείται και το θηλυκό γένος. Επίσης, όπου 
χρησιμοποιείται ο ενικός αριθμός και η περίπτωση απαιτεί, υπονοείται και ο πληθυντικός αριθμός. 
 



 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Κάθε φυσικό πρόσωπο είναι δυνατόν να συμμετάσχει ως Ασφαλισμένος στο Συμβόλαιο αν πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α) Έχει συνάψει το ασφαλιστήριο του οχήματός του μέσω του Αντισυμβαλλομένου. 

β) Διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Για τους σκοπούς της παρούσης ασφάλισης, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, θεωρείται το πρόσωπο το 

οποίο διαμένει εντός Ελλάδος και στη διεύθυνση κατοικίας που έχει γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενο, για διάστημα 

μεγαλύτερο από έξι (6) συνεχόμενους μήνες κατ΄ έτος.    

γ) Έχει υποβληθεί στην Εταιρεία για λογαριασμό του, δήλωση για την ένταξή του στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μέσω του 

Αντισυμβαλλομένου, έχει εξοφληθεί το ασφάλιστρο που του αναλογεί και η ασφάλισή του έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία. 

δ) Είναι ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, εκτός και εάν έχει αποδεδειγμένα και εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά.  

Σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις πάντως και εφόσον δεν έχει αποδεδειγμένα και εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά 

αποκλείονται της ασφάλισης πρόσωπα με μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα ή που πάσχουν από επιληψία, ψυχικές και διανοητικές 

παθήσεις και νευρικές διαταραχές, που οφείλονται είτε σε οργανική νευρική βλάβη, είτε σε λειτουργική διαταραχή και πρόσωπα που 

ρέπουν στον αλκοολισμό, την λήψη ναρκωτικών, βαρβιτουρικών και γενικά ουσιών ή σκευασμάτων που επηρεάζουν άμεσα ή 

έμμεσα, στιγμιαία ή χρόνια, είτε τις ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού τους είτε την ικανότητα αντίδρασής τους. 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Σαν ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης για κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4 των 

Γενικών Όρων (Μέρος Πρώτο) του παρόντος, θεωρείται η μεταγενέστερη από τις παρακάτω ημερομηνίες: 

α. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 

β. Η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης του οχήματός του σύμφωνα με τις εγγραφές του ηλεκτρονικού αρχείου με το οποίο ο 

Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει στην Εταιρεία την ένταξη του φυσικού προσώπου στο Συμβόλαιο και η ασφάλισή του έχει γίνει 

αποδεκτή.  

γ. Η ημερομηνία εξόφλησης των ασφαλίστρων.   

Για την επιβεβαίωση της έναρξης της ασφάλισης κάθε Ασφαλισμένου, η Εταιρεία θα εκδίδει και θα αποστέλλει στον 

Αντισυμβαλλόμενο, πρόσθετη πράξη και ηλεκτρονικό αρχείο με τους Ασφαλισμένους. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, εκ παραδρομής και χωρίς δόλο, λάθος δηλώσεις ή υπολογισμοί τότε, α) εάν μεν κακώς 
ασφαλίστηκε κάποιος η ασφάλισή του θεωρείται ως ουδέποτε ισχύουσα και η Εταιρεία θα επιστρέψει το εισπραχθέν ασφάλιστρο, β) 
εάν δε κακώς δεν ασφαλίστηκε, τότε η ασφάλισή του θα ισχύσει αναδρομικά και θα πληρωθεί το αναλογούν ασφάλιστρο. Ευθύς δε 
ως τα στοιχεία περιέλθουν στην Εταιρεία αυτή θα γνωστοποιεί εγγράφως στον Αντισυμβαλλόμενο την σχετική μεταβολή.   

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
Η καταβολή των ασφαλίστρων, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος και χρήσης των παροχών, γίνεται εφάπαξ 

και αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ασφαλιστική περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου οχήματος που έχει συναφθεί μέσω του 

Αντισυμβαλλομένου. Τα ασφάλιστρα βαρύνουν στο σύνολό τους, τους Συμβαλλομένους και μόνον αυτούς. Τα συνολικά μικτά ασφάλιστρα, 

αναγράφονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης που παραδίδει ο Αντισυμβαλλόμενος στον Συμβαλλόμενο. Ο Συμβαλλόμενος με την 

επιφύλαξη των όσων αναφέρονται ακολούθως για την περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων εναντίωσης ή υπαναχώρησης, δεν δικαιούται 

επιστροφής ασφαλίστρων τα οποία έχουν καταβληθεί στην Εταιρεία. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συμβαλλόμενος δεν παρέλαβε το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών σε σχέση με την 
ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή και εντός δέκα τεσσάρων (14) 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτόν του πιστοποιητικού ασφάλισης που του παραδίδει ο Αντισυμβαλλόμενος, στα 
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας το υπόδειγμα Β, που επισυνάπτεται στο παρόν. 
Παρέχεται στον Συμβαλλόμενο και το δικαίωμα εναντίωσης για τυχόν παρέκκλιση του πιστοποιητικού ασφάλισης που του παραδίδει ο 
Αντισυμβαλλόμενος από τη δήλωση συμμετοχής στο Συμβόλαιο. Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος ο Συμβαλλόμενος πρέπει να 
συμπληρώσει και να αποστείλει με συστημένη επιστολή και εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής από αυτόν του 
πιστοποιητικού ασφάλισης, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας το υπόδειγμα Α, που επισυνάπτεται στο παρόν. 
Σε περίπτωση εναντίωσης του Ασφαλισμένου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγουμένως κάνει χρήση των παροχών του 

Ομαδικού Συμβολαίου, η Εταιρεία θα του επιστρέφει το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στους καλυπτομένους κινδύνους του Συμβολαίου 

και η ασφάλιση θα θεωρείται σαν να μην έγινε ποτέ. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
Παρέχεται στον Συμβαλλόμενο το δικαίωμα υπαναχώρησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή  του 

πιστοποιητικού ασφάλισης που του παραδίδει ο Αντισυμβαλλόμενος και με το οποίο επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του στο 

Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγουμένως κάνει χρήση των παροχών του 

Ομαδικού Συμβολαίου. Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος ο Συμβαλλόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει 

με συστημένη επιστολή, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας το υπόδειγμα Γ, που επισυνάπτεται στο παρόν. Η υπαναχώρηση 

του Συμβαλλομένου επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το  Συμβόλαιο. Σε περίπτωση 

υπαναχώρησης του Συμβαλλομένου, η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει ένα μηνιαίο ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στους 

καλυπτομένους κινδύνους του Συμβολαίου και η ένταξη του Ασφαλισμένου σε αυτό θα θεωρείται σαν να μην έγινε ποτέ. 

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις με διάρκεια ίση ή μικρότερη των έξι (6) 

μηνών.  

 



 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   
Σαν ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης ασφαλισμένου προσώπου, θα θεωρείται όποια ημερομηνία από τις παρακάτω είναι 
προγενέστερη: 
α. Η ημερομηνία που θα τερματιστεί, η ισχύς του ασφαλιστήριου οχήματος που συνάπτει ο Συμβαλλόμενος με τον Αντισυμβαλλόμενο για 

οποιοδήποτε λόγο.  
β. Η ημερομηνία Θανάτου του  Ασφαλισμένου. 
γ. Η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λόγω μη πληρωμής των ασφαλίστρων από τον Αντισυμβαλλόμενο. 
δ. Η ημερομηνία κατά την οποία παρέρχεται το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταβληθεί ασφάλιστρο.  
ε. Η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης κατόπιν αιτήσεως του Συμβαλλομένου ή του Αντισυμβαλλόμενου. 
στ. Η ημερομηνία λήξης για οποιοδήποτε λόγο του Συμβολαίου. 
Ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν μετά τη διακοπή της ασφάλισης για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους, δεν δημιουργούν καμία 
 απολύτως υποχρέωση για την Εταιρείαπαρά μόνο για την άτοκη επιστροφή τους.   
 

Λόγο διακοπής της ασφάλισης αποτελούν επιπλέον και οι ακόλουθες περιπτώσεις: i.) Εφόσον η επέλευση του κινδύνου σχετίζεται με 
διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης με δόλο πλημμελήματος ή κακουργήματος από τον Ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία 
απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για καταβολή του Ασφαλίσματος ii.) Η δόλια ή κακόπιστη συμπεριφορά του Ασφαλισμένου ή του 
Αντισυμβαλλομένου, έναντι της Εταιρείας, καθώς και η απόπειρα εξαπάτησης ή παραπλάνησής της προς λήψη παράνομης αξίωσης ή 
παροχής από το Συμβόλαιο iii.) Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλισμένος διατηρεί το ίδιο 

δικαίωμα (άρθρο 8 παρ.5 ν. 2496/97). 

Η διακοπή της ασφάλισης για τις επιπλέον αυτές περιπτώσεις, γίνεται πάντοτε εγγράφως, τα δε αποτελέσματα αυτής επέρχονται μετά την 
πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα γνωστοποιηθεί στον Αντισυμβαλλόμενο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στην 
ασφαλιστική νομοθεσία. 
ΑΡΘΡΟ 10.  ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΔΙΑΜΟΝΗ 
Διεύθυνση κατοικίας του Συμβαλλόμενου θεωρείται αυτή που έχει δηλώσει στον Αντισυμβαλλόμενο. Για κάθε περαιτέρω μεταβολή 
της διεύθυνσής του, ο Συμβαλλόμενος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον Αντισυμβαλλόμενο. Έγγραφα της Εταιρείας για τον 
Συμβαλλόμενο στέλνονται στον Αντισυμβαλλόμενο και αυτός υποχρεούται να τα στείλει στη διεύθυνση που του έχει δηλωθεί. Αν 
αποδεδειγμένα έχουν σταλεί από τον Αντισυμβαλλόμενο στην διεύθυνση που του έχει δηλωθεί, θεωρούνται ότι περιήλθαν στην 
κατοχή του Συμβαλλόμενου.  

ΑΡΘΡΟ 11.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ    
Σε καιρό πολέμου επίσημα κηρυγμένου ή όχι, αν Ασφαλισμένος υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις ή στρατευθεί ή συμμετέχει σε 
πολεμικές πράξεις, η ισχύς της Ασφάλισης διακόπτεται. Η ασφάλιση μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τους εκάστοτε 
όρους του Συμβολαίου, ύστερα από την απόλυση του Ασφαλισμένου ή τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης και εφόσον αυτός πληροί 
τους όρους ασφάλισης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 των Γενικών Όρων (Μέρος Πρώτο) του παρόντος και το 
Συμβόλαιο βρίσκεται σε ισχύ. 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Κάθε ψευδής δήλωση του Ασφαλισμένου και κάθε αποσιώπηση γνωστών σε αυτόν περιστατικών, από αμέλεια ή δόλο, είναι λόγος 
ακυρότητας της ασφάλισης, όταν η δήλωση ή η αποσιώπηση είναι τέτοια, ώστε να εικάζεται ότι η Εταιρεία δεν θα συμφωνούσε για 
την ασφάλιση ή δεν θα τη δεχόταν με τους ίδιους όρους αν γνώριζε την αλήθεια. Η ασφάλιση είναι άκυρη ακόμα και αν η δήλωση ή η 
αποσιώπηση αφορά περιστατικά που δεν επέδρασαν στον κίνδυνο. Η Εταιρεία δικαιούται παρά ταύτα να εισπράξει το ασφάλιστρο 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 Ν. 2496/1997. 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Κάθε διαφορά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από το Συμβόλαιο και τα συνημμένα αυτού προσαρτήματα ή σε σχέση με αυτά, θα 
υπάγεται στη συντρέχουσα αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, χωρίς να αποκλείεται η υπαγωγή της στην αρμοδιότητα άλλων 
κατά νόμο δικαστηρίων. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
Κάθε αξίωση και αγωγή που πηγάζει από το Συμβόλαιο, παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, από το τέλος του έτους μέσα 
στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΦΟΡΟΙ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Οι φόροι που επιβάλλονται από το Νόμο, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτόν που καταβάλλει τα ασφάλιστρα. Οι λοιποί φόροι 
και τα τέλη για εξόφληση αποζημιώσεων, βαρύνουν αυτούς που τις εισπράττουν, όπως επίσης και όλα τα έξοδα στα οποία τυχόν 
υποβάλλεται η Εταιρεία, από κατασχέσεις που της επιβάλλονται σαν τρίτης. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν στο 
μέλλον φορολογικές μεταρρυθμίσεις, οι όποιες τροποποιήσεις δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ, εκτός και αν έτσι ορίζει ο νόμος.   

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Η Εταιρεία δεσμεύεται μόνο από έγγραφα που φέρουν την υπογραφή των ειδικά από αυτήν εξουσιοδοτημένων προσώπων. 

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα οριστικής αποδοχής ή απόρριψης οποιουδήποτε αιτήματος συμμετοχής στο Συμβόλαιο, καθώς και το 

δικαίωμα έκδοσης και υπογραφής των σχετικών με την ασφάλιση εγγράφων, τα οποία δεσμεύουν ή δημιουργούν υποχρεώσεις στην 

Εταιρεία ανήκει αποκλειστικά σε αυτήν.   

 

 

 



 

 
 
 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 

Σε περίπτωση απώλειας ζωής από Ατύχημα ή Ασθένεια του Κυρίως Ασφαλισμένου που πληροί τους όρους της ασφάλισης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 των Γενικών Όρων (Μέρος Πρώτο) του παρόντος, καταβάλλεται στους Δικαιούχους του το 
ποσό των πέντε Ευρώ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι, η ασφάλιση του Ασφαλισμένου να βρίσκεται σε ισχύ, κατά την 
ημερομηνία Θανάτου του. 
Η παρούσα ασφαλιστική παροχή δεν παρέχεται στους τυχόν λοιπούς συνιδιοκτήτες του οχήματος.  

Α1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  -  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 
Δεν καλύπτεται ο κίνδυνος Θανάτου του Ασφαλισμένου που προέρχεται άμεσα: 
1. Από αυτόνομες καταδύσεις ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές. 
2. Από τη χρήση εκρηκτικών υλών κατά οποιοδήποτε τρόπο. 
3. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή πρόκληση εκούσιων σωματικών βλαβών, με επίγνωση ή χωρίς επίγνωση της πράξης του 

από τον Ασφαλισμένο, ανεξάρτητα από την διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική του κατάσταση. 
4. Από συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, συναγωνισμούς, διαγωνισμούς, στοιχήματα με οποιοδήποτε μέσο εκτός από τα πόδια, 

ακροβασίες, πυγμαχία ή πάλη. 
5. Από την πτώση με αλεξίπτωτο. 
6. Τραυματισμό του Ασφαλισμένου από ατυχήματα ή κάθε ασθένεια άμεσα αποδιδόμενη σε πόλεμο, εξωτερικό ή εμφύλιο, επιδρομές, 

εχθρικές ενέργειες, εχθροπραξίες ή πολεμοχαρείς λειτουργίες, ανεξάρτητα από το αν ο πόλεμος έχει κηρυχθεί ή όχι, επαναστάσεις, 
στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, πολιτικές ταραχές και οχλαγωγίες, τρομοκρατικές ενέργειες, οπουδήποτε και αν λαμβάνουν χώρα 
και κάτω από τις διαταγές οποιασδήποτε κυβέρνησης ή τοπικής αρχής ή εξουσίας. 

7. Ακούσια ή εκούσια έκθεση του Ασφαλισμένου σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ατομική ή πυρηνική ενέργεια ή ραδιενέργεια κατά τη 
διάρκεια πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και δηλητηριάσεις από αέρια ή τοξικές ουσίες. 

8. Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε αεροπορικά ταξίδια, εξαιρουμένων των πτήσεων με αναγνωρισμένη αεροπορική εταιρεία, που 
εκτελεί καθορισμένη πορεία και των πτήσεων οποιονδήποτε ναυλωμένων αεροσκαφών που φέρουν την άδεια αναγνωρισμένων 
μέσων μεταφοράς και πετούν υπό πληρώματα επαγγελματιών μεταξύ αναγνωριζομένων αεροδρομίων.  

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
Σε περίπτωση απώλειας ζωής από Οδικό Τροχαίο Ατύχημα του Κυρίως Ασφαλισμένου που πληροί τους όρους της ασφάλισης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 των Γενικών Όρων (Μέρος Πρώτο) του παρόντος και που επέρχεται αμέσως ή το 
αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία του Ατυχήματος και η αιτία Θανάτου προέρχεται άμεσα, αποκλειστικά και 
αποδεδειγμένα από το συγκεκριμένο Οδικό Τροχαίο Ατύχημα, καταβάλλεται στους Δικαιούχους του, το ποσό των τριών χιλιάδων 
Ευρώ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι, η ασφάλιση του Ασφαλισμένου να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία Θανάτου του. 
Η παρούσα ασφαλιστική παροχή δεν παρέχεται στους τυχόν λοιπούς συνιδιοκτήτες του οχήματος. 

Β1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  -  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 
Η ασφάλιση Θανάτου από  Οδικό Τροχαίο Ατύχημα, δεν ισχύει όταν η επέλευση του κινδύνου οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή 
έμμεσα σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: 
1. Ασθένειες και σωματικές ή πνευματικές ή χρόνιες ή κληρονομικές ή συγγενείς παθήσεις ή αναπηρίες προγενέστερες της ενάρξεως ασφάλισης καθώς 

και τα επακόλουθα και οι επιπλοκές τους.  
2. Κάθε λογής νόσους ή ασθένειες ή παθήσεις, έστω και εάν αυτές έχουν χαρακτηριστεί με δικαστική απόφαση ως ατυχήματα.  
3. Επιληψία, νευρικές, ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές. 
4. Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, αλκοολισμό ή μέθη. 
5. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή πρόκληση εκούσιων σωματικών βλαβών, με επίγνωση ή χωρίς επίγνωση της πράξης του 

από τον Ασφαλισμένο, ανεξάρτητα από την διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική του κατάσταση. 
6. Διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης παράνομης ή εγκληματικής ενέργειας ή άδικης επίθεσης από τον Ασφαλισμένο. 
7. Τραυματισμό του Ασφαλισμένου από ατυχήματα ή κάθε ασθένεια άμεσα αποδιδόμενη σε πόλεμο, εξωτερικό ή εμφύλιο, 

επιδρομές, εχθρικές ενέργειες, εχθροπραξίες ή πολεμοχαρείς λειτουργίες, ανεξάρτητα από το αν ο πόλεμος έχει κηρυχθεί ή όχι, 
επαναστάσεις, στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, πολιτικές ταραχές και οχλαγωγίες, τρομοκρατικές ενέργειες, οπουδήποτε και αν 
λαμβάνουν χώρα και κάτω από τις διαταγές οποιασδήποτε κυβέρνησης ή τοπικής αρχής ή εξουσίας. 

8. Όταν ο Ασφαλισμένος υπηρετεί την θητεία του ή συμμετέχει στις ένοπλες δυνάμεις οιασδήποτε χώρας ή οργανισμού.  
9. Δολίων, άμεσων ή έμμεσων ενεργειών των Δικαιούχων, που συντελούν στη συντόμευση της ζωής του Ασφαλισμένου. 
10. Χρήση εκρηκτικών υλών κατά οποιοδήποτε τρόπο. 
11. Ακούσια ή εκούσια έκθεση του Ασφαλισμένου σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ατομική ή πυρηνική ενέργεια ή ραδιενέργεια κατά τη 

διάρκεια πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και δηλητηριάσεις από αέρια ή τοξικές ουσίες . 
12. Οδήγηση τροχοφόρου χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης, ακόμα και στην περίπτωση που αυτό αποτελεί μέσο 

επαγγελματικής μετακίνησης. 



 

 
 
 

13. Συμμετοχή ή ενασχόληση του Ασφαλισμένου με οποιαδήποτε ιδιότητα σε αθλήματα ή αγωνίσματα που απαιτούν μηχανοκίνητα 
μέσα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως παρελάσεις, αγώνες/διαγωνισμούς ταχύτητας, δεξιοτεχνίας, επίσημους ή 
ανεπίσημους. 

14. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα κ.λ.π.). 
15. Διαφορετική χρήση από τον Ασφαλισμένο του οχήματος από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο οχήματος που έχει 

συναφθεί μέσω του Αντισυμβαλλόμενου και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή συνδέεται με την αιτία που 
προκάλεσε το ατύχημα. 

16. Όταν στο όχημα για το οποίο έχει συναφθεί ασφαλιστήριο μέσω του Αντισυμβαλλομένου, επιβαίνουν περισσότερα άτομα από όσα 
προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας ή το όχημα μεταφέρει φορτίο πάνω από το όριο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας ή 
από τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών.  

17. Όταν ο Ασφαλισμένος δεν επιβαίνει για οποιοδήποτε λόγο στο όχημα για το οποίο έχει συναφθεί το ασφαλιστήριο οχήματος 
π.χ. έξω από την καμπίνα επιβατών αυτοκινήτου.  

Γ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP 
Παρέχεται σε κάθε Κυρίως Ασφαλισμένο και στους τυχόν λοιπούς συνιδιοκτήτες του οχήματος, εφόσον γνωστοποιηθούν στην 
Εταιρεία από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά τη σύναψη της ασφάλισης, η δυνατότητα διενέργειας αιματολογικού Check-up, μία φορά 
εντός της ασφαλιστικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε ασφάλιστρο, σε Πανελλαδικό (πρωτεύουσες νομών της Ελλάδας) 
Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων και Πολϋιατρείων.   
Δικαίωμα χρήσης της προβλεπόμενης παροχής αποκτάται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την έναρξη ασφάλισης κάθε Ασφαλισμένου. 
Για τον συντονισμό και κλείσιμο ραντεβού για την διενέργεια του αιματολογικού Check-up λειτουργεί επί 24ώρου Τηλεφωνικό 
Συντονιστικό Κέντρο.  
Οι εξετάσεις του αιματολογικού check-up διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο ως ενιαίο πακέτο (όλες μαζί) και είναι οι ακόλουθες:    

         Γενική αίματος  HDL - High Density Lipoprotein 
 Γενική ούρων  LDL - Low Density Lipoprotein 
 Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών - ΤΚΕ           SGOT - Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase  
 Σάκχαρο αίματος  SGPT - Serum Glutamic Pyruvic Transaminase 
 Ολική Χοληστερόλη  γGT – γάμμα Glutamyl Transpeptidase 
 

Διευκρινίζεται ότι ο  Κυρίως Ασφαλισμένος και τυχόν συνιδιοκτήτες του οχήματος  δεν μπορούν  να αξιώσουν την καταβολή αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε ποσό καταβάλουν για την παροχή ίδιων ή παρόμοιων υπηρεσιών.  

Γ1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος επιθυμεί να κάνει χρήση της αναφερόμενης ασφαλιστικής παροχής (Αιματολογικό Check up), 
υποχρεούται: 
(α) Να επικοινωνεί με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο μέσω του οποίου θα λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την παροχή.  
(β) Να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως, ενδεικτικά αναφερόμενα, το  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, 
Διαβατήριο σε ισχύ κ.α., να διευκολύνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του όταν αυτό ζητείται στα πλαίσια χρήσης της παροχής 
του προγράμματος από μέλος του Συμβεβλημένου Δικτύου.  

Γ2. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
1. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε μπορεί να κριθεί υπεύθυνη αστικά ή ποινικά, για την ποιότητα και την ορθότητα, σύμφωνα 
με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και επιστήμης, των υπηρεσιών που θα παρέχονται προς τον Ασφαλισμένο για την 
αναφερόμενη ασφαλιστική παροχή (Αιματολογικό Check up) από το Συμβεβλημένο Δίκτυο, καθώς και το πάσης φύσης προσωπικό 
του, όπως επίσης για τις πράξεις ή τις τυχόν παραλείψεις τους ή την τυχόν αδυναμία τους για παροχή υπηρεσιών. 
2. Η οποιαδήποτε διενέργεια διαγνωστικών ή / και ιατρικών εξετάσεων δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη δέσμευση της Εταιρείας για 
την καταβολή ασφαλίσματος, που αφορά σε τυχόν άλλες ασφαλιστικές παροχές του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 
3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην επιστροφή καταβληθέντος ασφαλίστρου για οποιοδήποτε λόγο, στην περίπτωση που έχει προηγηθεί 

χρήση της παροχής του προγράμματος. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Στα πλαίσια της ένταξης σας στο πιο πάνω Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο  η CNP ΖΩΗΣ ΑΑΕ 

(«Εταιρεία») προτίθεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

σας αφορούν. 

Η  Εταιρεία ζητά όσα δεδομένα είναι απαραίτητα και συναφή με τους σκοπούς  της ασφάλισης σας.  

Η Εταιρεία όταν συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διασφαλίζει ότι αυτό 

γίνεται νόμιμα και ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια τους. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα της Εταιρείας η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας,  www.cnpzois.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

http://www.cnpzois.com/
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α) 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής 

Προς τη  

CNP ΖΩΗΣ ΑΑΕ 

Λ. Α. Συγγρού 162-166 (κτίριο 1) 17671 Καλλιθέα Α.Φ.Μ. : 999838780, Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 4629401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51157/05/Β/02/3) 
ΤΗΛ. : 210 3279420, FAX: 210 3279414, e-mail: cnpzois@cnpgreece.com 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παραγ. 5 του Ν. 2496/97) 

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη συμμετοχή μου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 1035 διότι το περιεχόμενο του 

πιστοποιητικού ασφάλισης που μου παραδόθηκε από τον Αντισυμβαλλόμενο, παρεκκλίνει από τη δήλωση Συμμετοχής μου σε 

αυτό, στα εξής σημεία: 

1. ................................................................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................................................. 

Κατόπιν τούτου, η συμμετοχή μου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 1035 θεωρείται ως ουδέποτε γενομένη και ως εκ τούτου η 

ασφάλισή μου εξαρχής, ουδεμία ισχύ έχει. 

Ημερομηνία , ........ /....... / ......... 

Υπογραφή Λήπτη της ασφάλισης 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής 

Προς τη  

CNP ΖΩΗΣ ΑΑΕ 

Λ. Α. Συγγρού 162-166 (κτίριο 1) 17671 Καλλιθέα Α.Φ.Μ. : 999838780, Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 4629401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51157/05/Β/02/3) 
ΤΗΛ. : 210 3279420, FAX: 210 3279414, e-mail: cnpzois@cnpgreece.com 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παραγ. 6 του Ν. 2496/97) 

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη συμμετοχή μου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 1035 διότι: 

 Δεν παρέλαβα έγγραφη ενημέρωση με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 152 του Νόμου 4364/2016.  

 Το πιστοποιητικό ασφάλισης που παρέλαβα, μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις. 

Κατόπιν τούτου, η συμμετοχή μου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 1035 θεωρείται ως ουδέποτε γενομένη και ως εκ τούτου 

η ασφάλισή μου εξαρχής, ουδεμία ισχύ έχει.  

Ημερομηνία , ........ /....... / ......... 
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Υπογραφή Λήπτη της ασφάλισης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ) 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής 

Προς τη  

CNP ΖΩΗΣ ΑΑΕ 

Λ. Α. Συγγρού 162-166 (κτίριο 1) 17671 Καλλιθέα Α.Φ.Μ. : 999838780, Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 4629401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51157/05/Β/02/3) 

ΤΗΛ. : 210 3279420, FAX: 210 3279414, e-mail: cnpzois@cnpgreece.com 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (άρθρο 153 του Ν. 4364/2016) 

Σας δηλώνω την υπαναχώρησή μου, ως προς τη συμμετοχή μου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 1035, διότι : 

1. .................................................................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................................................. 

Κατόπιν τούτου, η συμμετοχή μου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 1035 θεωρείται ως ουδέποτε γενομένη και ως εκ τούτου η 

ασφάλισή μου εξαρχής, ουδεμία ισχύ έχει.  

Ημερομηνία , ........ /....... / ......... 

Υπογραφή Λήπτη της ασφάλισης        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α) 

Προς την Εταιρεία 

......................................................................... 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παραγ. 5 του Ν. 2496/97) 
 

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη συμμετοχή μου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 1035 διότι το περιεχόμενο του 

πιστοποιητικού ασφάλισης που μου παραδόθηκε από τον Αντισυμβαλλόμενο, παρεκκλίνει από τη δήλωση Συμμετοχής μου σε 

αυτό, στα εξής σημεία: 

 

1. .................................................................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................................................................................... 

 

Κατόπιν τούτου, η συμμετοχή μου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 1035 θεωρείται ως ουδέποτε γενομένη και ως εκ τούτου η 

ασφάλισή μου εξαρχής, ουδεμία ισχύ έχει.  

 

Ημερομηνία , ........ /....... / ......... 

Υπογραφή Λήπτη της ασφάλισης 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) 
Προς την Εταιρεία 
................................................... 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ( Άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2496/1997 ) 

Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς το περιεχόμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου που μου παραδώσατε, 

για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες : 

Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η΄ του Ν.Δ. 400/70. 

Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους. 
Κατόπιν τούτων σας επιστρέφω το Ειδικό Σήμα και την Βεβαίωση Ασφάλισης που μου χορηγήσατε και η μεταξύ μας 
σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου 
παραδώσατε. 
 

__/__/__ 

 Ο/Η δηλ 

               (Υπογραφή) 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ) 
Προς την Εταιρεία 

......................................................................... 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ( Άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2496/1997 ) 

 
Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που μου 
παραδώσατε, γιατί το περιεχόμενο του συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης που σας 
υπέβαλα στα εξής σημεία: 
 

1.    
2.    
3.    
4.    

 

Κατόπιν τούτων σας επιστρέφω το Ειδικό Σήμα και την Βεβαίωση Ασφάλισης που μου χορηγήσατε και η 
μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο 
πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε. 

 

__/__/__ 

 Ο/Η δηλ 

 

                 (Υπογραφή) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Προς την Εταιρεία 

................................................ 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

             Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………………………………..δηλώνω ότι παρέλαβα το υπ’ 
αριθμ.………………………….Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, τους Γενικούς και Ειδικούς Ασφαλιστικούς όρους 
και τα Υποδείγματα Δηλώσεων Εναντίωσης που αναφέρονται σ’ αυτό, ενώ δηλώνω ότι, μου 
παρεδόθησαν οι πληροφορίες του άρθρου 150 ν.4364/2016, των οποίων έλαβα γνώση και 
ανεπιφυλάκτως αποδέχομαι. 
          Ταυτόχρονα δηλώνω ότι το ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδόθηκε ακριβώς σύμφωνα 
με την αίτηση ασφάλισης που υπέβαλλα, δεν παρεκκλίνει από αυτήν, οι δε αναφερόμενες σε αυτό 
ασφαλιστικές καλύψεις είναι αυτές ακριβώς που αιτήθηκα και δεν επιθυμώ άλλες, στην 
περίπτωση δε όπου στο μέλλον απαιτηθεί κάποια επιπλέον κάλυψη θα υποβάλλω αυτοτελή 
αίτηση πρόσθετης ασφάλισης. 

 

__/__/__ 

Ο/Η δηλ                                                                                                 

(Υπογραφή) 


