
Ασφάλιση Οχημάτων 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α – Minimax 
Το παρόν έχει δημιουργηθεί με βάση το Άρθρο 30 του Ν. 4583/2018. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για 
το προϊόν, παρέχονται στην αίτηση ασφάλισης, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Είναι πρόγραμμα ασφάλισης Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., και Φ.Ι.Χ. Αγροτικών oχημάτων, έναντι Υλικών Ζημιών 
και/ή Σωματικών Βλαβών τρίτων, από την κυκλοφορία τους, καθώς και έναντι προαιρετικών καλύψεων.  
 
 

 Τι ασφαλίζεται; 
Ασφαλίζεται η εκ του Νόμου υποχρεωτική ασφάλιση 
Αστικής  Ευθύνης έναντι Τρίτων, για την ικανοποίηση 

νομίμων απαιτήσεων τους, λόγω Σωματικών Βλαβών και/ή 
Υλικών Ζημιών, τις οποίες υπέστησαν από το ασφαλιζόμενο 
Όχημα.  
Βασικές καλύψεις:  

 Aστική Eυθύνη έναντι Τρίτων – Σ.Β. & Υ.Ζ. 
 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο Όχημα (50.000€)   
 Φροντίδα ατυχήματος  
 Προστασία Bonus Malus  

Προαιρετικές καλύψεις: 
 Νομική προστασία 
 Θραύση Κρυστάλλων  
 Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια 
 Ασφάλιση κατοικιδίων Ζώων 

 
  
Που είμαι καλυμμένος; 

 Η Ασφάλιση ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας. Αν έχει εκδοθεί Πράσινη Κάρτα, μόνο η 
υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ισχύει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στα κράτη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και σε όσα κράτη 
αναγράφονται στο έντυπο της Πράσινης Κάρτας. 
 
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

Κατά την σύναψη και την διάρκεια ισχύος της 
Ασφάλισης: 

 Η συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης 
ασφάλισης με ειλικρίνεια, σαφήνεια και πληρότητα 

 Η έγκαιρη εξόφληση των ασφαλίστρων, κατά τη 
σύναψη της ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 Η έγγραφη γνωστοποίηση στην εταιρεία, κάθε 
μεταβολής ή επίτασης του κινδύνου, εντός 14 ημερών 
από την ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση του 
ασφαλισμένου, η μεταβολή ή η επίταση 

 Σε περίπτωση  ζημιάς:   
Ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να: 
α. ειδοποιήσει  άμεσα  την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΕΓΑ  εντός (8) εργάσιμων ημερών από την επέλευση 
του ασφαλιστικού κινδύνου, 
β. λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου να 
αποτρέψει ή να περιορίσει  τη ζημιά, 
γ. υποβάλει  τα διαθέσιμα δικαιολογητικά έγγραφα  
δ. να συνεργασθεί με τους εκπρόσωπους της 
Εταιρίας για την εκτίμηση & τον διακανονισμό της 
ζημιάς και 
ε. Να διαφυλάξει τα δικαιώματα του κατά τυχόν τρίτου 
που ευθύνεται για τη ζημιά  
 
Πότε και πως πληρώνω; 

Τα ασφάλιστρα εξοφλούνται κατά την σύναψη της 
ασφαλιστικής σύμβασης με τους κάτωθι τρόπους: 

€ Στον εξουσιοδοτημένο Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο 
€ Ταχυπληρωμή μέσω των ΕΛΤΑ 
€ Σε εντεταλμένο από την Εταιρεία μας Πρόσωπο 

(Εισπράκτορας) 

€ Μέσω Τράπεζας (ταμεία ή Web Banking) 
€ Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (στο 

www.atlantiki.gr ή στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας) 
€  

 Τι δεν ασφαλίζεται; 
Δεν ασφαλίζονται οι αναφερόμενες στους Γενικούς & 
Ειδικούς όρους εξαιρέσεις, τόσο της, εκ του Νόμου, 

υποχρεωτικής Ασφάλισης, όσο και των προαιρετικών 
καλύψεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εν συνεχεία, 
αναφέρονται: 
 

× Ζημιές που προκλήθηκαν από Οδηγό που δεν έχει την 
προβλεπόμενη άδεια οδήγησης για την κατηγορία του 
Οχήματος που οδηγεί. 

× Ζημιές από Οδηγό που τελούσε υπό την επίδραση 
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών 

× Ζημιές από Όχημα που χρησιμοποιείται για διαφορετική  
χρήση από αυτή που καθορίζεται από την άδεια 
κυκλοφορίας του Οχήματος.  

× Ζημιές από πρόθεση του Ασφαλιζομένου ή του Οδηγού  
του Οχήματος. 

× Ζημιές από συμμετοχή σε αγώνες, επιδείξεις, δεξιοτεχνίες, 
παρελάσεις. 

× Ζημιές από ανασφάλιστο Όχημα που δεν φέρει Ελληνικές 
πινακίδες. 

× Ζημιές του Οχήματος από την κίνησή του εκτός οδών, που 
προορίζονται για την κυκλοφορία των Αυτοκινήτων ή σε 
οδούς που απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία.  

× Ζημιές από Όχημα που κινείται χωρίς Οδηγό ή 
ρυμουλκείται.   
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
Το ανώτατο όριο ευθύνης, περιορίζεται στο 
αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό ανά κάλυψη: 

! Σωματικές Βλάβες – 1.300.000 € ανά θύμα 
! Υλικές Ζημιές – 1.300.000 € ανά ατύχημα 

Δεν καλύπτονται: 
! Οι αναφερόμενες στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

πιθανές απαλλαγές. 
! Η κάλυψη Οδικής & Ταξιδιωτικής βοήθειας σε Οχήματα 

άνω των 3,5 Τ μικτού βάρους. 
 
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Στις ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης που 
αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
 
Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
Η ακύρωση πραγματοποιείται οποτεδήποτε 
προγενέστερα της λήξης της σύμβασης, με γραπτή 

δήλωση του ασφαλισμένου η οποία αποστέλλεται στην εταιρεία 
(στα στοιχεία που αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα της 
και στα κάθε είδους έντυπα της) 
 


