
  
 

Ασφάλιση Χερσαίων Οχημάτων 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν  
Εταιρία : WAKAM      ΑΦΜ  996817465                                                   Προϊόν : Αυτοκίνητο Basic 
Έδρα : Γαλλία 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
  
 
 

Τι ασφαλίζεται; 
 

✓ Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Σωματικές 
βλάβες) €1.300.000 

✓ Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων (Υλικές ζημιές) 
€1.300.000  

✓ Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα  
€ 100.000 

✓ Αστική Ευθύνη φυλασσομένων χώρων 
€10.000 

✓ Αστική Ευθύνη Μεταφοράς Οχήματος €10.000 
✓ Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού €10.000 
✓ Αστική Ευθύνη από μετάδοση Πυρκαϊάς 

€10.000 
✓ Αστική Ευθύνη Διαρροής Καυσίμων €10.000 
✓ Φροντίδα Ατυχήματος 
✓ Οδική Βοήθεια 
✓ Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος 
✓ Προστασία Malus 

 
Προαιρετικές καλύψεις 
 
✓ Θραύση κρυστάλλων  
✓ Ηλιοροφών, φανών & καθρεπτών  
✓ Νομική Προστασία  
✓ Νομικές Συμβουλές 
✓ Οδική Βοήθεια οχημάτων άνω των 20 ετών 
✓ Οδική Βοήθεια Εξωτερικού 
✓ Baby on Board  
✓ Αερόσακοι Ασφαλείας  
✓ Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Μηχανήματος  
✓ Κλοπή (Ολική, Μερική) 
✓ Πυρός, Στάσεις, Απεργίες, Τρομοκρατικές 
✓ Ιδίες ζημίες, Κακόβουλες βλάβες 
✓ Φυσικά φαινόμενα , χαλάζι  
✓ Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού  
 

Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

 Οχήματα των ενόπλων δυνάμεων 
 Οχήματα που κινούνται σε ράγες ή καλώδια, πλωτά 

σκάφη ή  αεροσκάφη ή hovercraft ή οποιοδήποτε άλλο 
όχημα δεν είναι σχεδιασμένο να κυκλοφορεί σε στέρεο 
έδαφος 

 Οχήματα που κινούνται εντός χώρων εργοταξίων μόνο 
και όχι σε δημόσιους δρόμους. 

 Απώλεια ή ζημιά ή ευθύνη σε μεταφερόμενα φορτία 
που έχουν σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή σε 
οποιοδήποτε όχημα ασφαλισμένο 
(συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων) , εκτός αν καλύπτονται  από 
ασφαλιστήριο του κλάδου αυτοκινήτου, όπου είναι 
απαραίτητο. 

 Η ιδιοκτησία, η λειτουργία η συντήρηση οποιουδήποτε 
οχήματος που χρησιμοποιείται εις γνώση του 
ασφαλισμένου σε εγκαταστάσεις αεροδρομίου, 
εξαιρούνται οι περιοχές στις οποίες το κοινό μπορεί να 
κινείται ελεύθερα.  

 Αγώνες (συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών) ράλι, 
αγώνες ταχύτητας, δοκιμαστικούς αγώνες και δοκιμές 
αντοχής. 

 Φορτηγά που μεταφέρουν εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά 
(π.χ. νιτρογλυκερίνη, δυναμίτη ή άλλα παρόμοια 
εκρηκτικά)  

 Μεταφορά πετροχημικών προϊόντων (π.χ. πετρέλαιο, 
κηροζίνη κ.λ.π.) ή φυσικό αέριο.  Η χρήση φορτηγού 
βυτίου που μεταφέρει βενζίνη ή καύσιμα δεν 
αποκλείεται της ασφάλισης. 

 Η μεταφορά τοξικών χημικών (στέρεα, υγρά ή αέρια) ή 
επικίνδυνα βιολογικά υλικά (π.χ. φυτοφάρμακα, 
ζιζανιοκτόνα, PCB, κ.λ.π.) ή άλλες ρυπογόνες ουσίες  
( μόλυνση υδάτων-αέρα-εδάφους) 

 Μεταφορά τοξικών αποβλήτων 
 

 
 
 
 

Η ασφάλιση διέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΜΟΝΟ. Το παρόν δεν είναι ούτε αποτελεί μέρος του 
ασφαλιστηρίου. Η περίληψη περιγράφει ενδεικτικώς τις υποχρεώσεις και τις υποχρεωτικές καλύψεις του προϊόντος. Δεν 
περιέχει λεπτομέρειες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στους γενικούς και ειδικούς όρους, στις τυχόν πρόσθετες πράξεις και σε οποιοδήποτε εν γένει 
ασφαλιστικό έγγραφο. 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου περιέχει κάλυψη για ζημιές που θα 
προκληθούν σε τρίτους από το όχημα σας ή και για ζημίες που θα προκληθούν 
στο δικό σας όχημα εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες καλύψεις. 



  
 

 
Πού είμαι καλυμμένος;  
 

✓ Εντός της Ελληνικής Επικράτειας  
✓ Εκτός Ελληνικής Επικράτειας ( σύστημα πρασίνων καρτών Π.Δ. 237/1986 ). Οι προαιρετικές καλύψεις ισχύουν μόνο 

εντός της Ελλάδας.  
 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;  
 

✓ Να ενημερώσετε άμεσα για κάθε μεταβολή των στοιχείων, της αλλαγής χρήσης, της κυριότητας ή της κατοχής του 
οχήματος, της εμπορικής αξίας του οχήματος, της διεύθυνσής σας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιστατικό που 
μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου.  

✓ Σε περίπτωση ζημιάς να ειδοποιήσετε εγγράφως την Εταιρεία εντός οκτώ ( 8 ) εργάσιμων ημερών και να δώσετε 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα.  

 
Πότε και πώς πληρώνω;  
 

✓ Η εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να γίνεται πάντοτε πριν την έναρξη της ασφάλισης.  
✓ Προκειμένου να εκδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα το αργότερο 

έως τη λήξη της προηγούμενης διάρκειας. 
✓ Η καταβολή ασφαλίστρων γίνεται :  

 Με καταβολή σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Εταιρείας  
 Τραπεζική κατάθεση μέσω τράπεζας  
 Μέσω της υπηρεσίας On line πληρωμής με κάρτα V-pos 
 Με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας 
 Με καταβολή μετρητών στο ταμείο της  Εταιρίας. 

 
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;  
 

Η διάρκεια ασφάλισης αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της 
ασφάλισης είναι η εξόφληση των ασφαλίστρων.  

 
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

Ακύρωση της σύμβασης μπορεί να γίνει με επιστολή για οποιονδήποτε λόγο ηλεκτρονικά στο info@noslg.com 
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 

✓ Η Εταιρία ευθύνεται κατ’ ατύχημα για την πέραν του ποσού της κατά περίπτωση τυχόν απαλλαγής, ζημία και μέχρι 
το ανώτατο ασφαλιστικό ποσό κάθε καλυπτόμενου κινδύνου σύμφωνα με τα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης και 
τους περιορισμούς της ισχύουσας Νομοθεσίας.  

 


