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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας
AIG Europe S.A.
Υποκατάστηµα Ελλάδος
Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εφαρµοστέο Δίκαιο
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τρόπος και Χρόνος Διευθέτησης Εγγράφων Αιτηµάτων Παραπόνων του Ασφαλισµένου ή/και Λήπτη της Ασφάλισης
Η Εταιρία υποχρεούται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εισαγωγή του έγγραφου στην έδρα της Εταιρίας:
α) να επιλαµβάνεται της διευθέτησης των εγγράφων παραπόνων/
αιτηµάτων, εφόσον υπάρχει σύµπτωση βουλήσεων,
β) να απαντήσει γραπτώς στον Ασφαλιζόµενο/Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον υπάρχει σύµπτωση βουλήσεων, µε την επιφύλαξη της
δυνατότητας άσκησης ένδικου µέσου.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε κάποιο παράπονο για
τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8127600 ή στο fax στο 210 8063585 ή στο email
στην διεύθυνση: customerservice-GR@aig.com
Δεδομένου ότι η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική εταιρία με
έδρα το Λουξεμβούργο, εκτός από τη διαδικασία παραπόνων
που περιγράφεται παραπάνω, έχετε πρόσβαση στους φορείς
διαμεσολάβησης του Λουξεμβούργου για οποιαδήποτε παράπονα ενδέχεται να έχετε σχετικά με το παρόν Ασφαλιστήριο. Τα
στοιχεία επικοινωνίας των φορέων διαμεσολάβησης του Λουξεμβούργου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της AIG Europe S.A.:
http://www.aig.lu/»
Δικαιώµατα του Λήπτη της Ασφάλισης, Δικαίωµα Εναντίωσης και Δήλωση Παραλαβής
Για κάθε διάταξη του περιεχοµένου της Ασφαλιστικής Σύµβασης, όσον αφορά στις Προαιρετικές καλύψεις, που ο Λήπτης της
Ασφάλισης (αντισυµβαλλόµενος) θεωρεί παρέκκλιση από την αίτησή του για ασφάλιση, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωµα
εναντίωσης. Το δικαίωµα αυτό ασκείται µε τη συµπλήρωση και
αποστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Ασφαλιστικής Εταιρίας του
συνηµµένου εντύπου Δήλωσης Εναντίωσης Α, αποκλειστικά και
µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε ένα (1) µήνα από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. Η παραλαβή του Ασφαλιστηρίου
τεκµαίρεται από την πληρωµή του Ασφαλίστρου.
Η µη παράδοση (α) των προβλεποµένων από τον Νόµο πληροφοριακών στοιχείων κατά την υποβολή της Αίτησης Ασφάλισης, και
(β) των Γενικών ή/και Ειδικών Όρων, όλων των καλύψεών, κατά
την παράδοση του Ασφαλιστηρίου, δίνει το δικαίωµα στον Λήπτη
της Ασφάλισης της εναντίωσης στην Ασφαλιστική Σύµβαση. Το
δικαίωµα αυτό ασκείται όπως περιγράφεται παραπάνω, βάσει της
Δήλωσης Εναντίωσης Β, µέσα σε προθεσµία δεκατεσσάρων (14)
ηµερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου.
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε
από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως, αµέσως και αυτόµατα από την παράδοση
στο ταχυδροµείο του προαναφερόµενου συστηµένου Εντύπου
εναντίωσης και θεωρείται σαν να µην έχει ποτέ εκδοθεί.
Διευκρινίζεται ότι το Δικαίωµα εναντίωσης δεν µπορεί να ασκηθεί
εάν µέχρι την παράδοση της συστηµένης επιστολής στο ταχυδροµείο ή/και µετά απ’ αυτή και µέχρι την παραλαβή της από την
Ασφαλιστική Εταιρία έχει επέλθει Ασφαλιστικός Κίνδυνος µε βάση
την παρούσα Σύµβαση.
Κεφάλαιο Α – Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης
Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων
Η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις
του Ν.Δ. 400/70, του Ν. 489/76, όπως κωδικοποιήθηκε από

το Π.Δ. 237/86 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3557/2007, το Ν.
3746/2009, το άρθρο 169 του Ν. 4261/5-5-2014, καθώς και από
το Ν. 2496/97, όπου ο τελευταίος αυτός νόµος (ν. 2496/97) δεν
τροποποιείται από τους άνω ειδικούς Νόµους. Οι όροι της σύµβασης αυτής, υπερισχύουν των διατάξεων των πιο πάνω νόµων,
που δεν έχουν χαρακτήρα κανόνων δηµόσιας τάξης και είναι έτσι
δεκτικοί διαφορετικής ρύθµισης.
ΑΡΘΡΟ 1ο - Κατάρτιση της Ασφαλιστικής Σύµβασης
Το παρόν Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει µε βάση την
Πρόταση Ασφάλισης, που έχει υποβάλλει στην Εταιρία ο Λήπτης
της Ασφάλισης, συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια. Επίσης
µε βάση τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συµπληρωµατική πληροφορία έχει ζητηθεί. Τα Ασφάλιστρα έχουν υπολογιστεί βάσει
των στοιχείων που αναφέρονται στην Πρόταση Ασφάλισης και
κάθε άλλου στοιχείου που έχει δηλωθεί.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύς της Ασφάλισης
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης και του
Ασφαλιζομένου καθορίζονται από:
• το Ασφαλιστήριο
• τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, αντίγραφο των οποίων έλαβε
ο Ασφαλιζόµενος ή Λήπτης της Ασφάλισης
• την Πρόταση Ασφάλισης και τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται µε βάση τις συµφωνηθείσες και από τα δύο µέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστήριου.
Όρος που δεν περιλαµβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τµήµατά της δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των
Γενικών.
ΑΡΘΡΟ 3ο - Έναρξη της Ασφαλιστικής Κάλυψης
1) Η Ασφαλιστική Σύµβαση καταρτίζεται εγγράφως.
2) Η παρεχόµενη µε αυτή ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει µόνο µε
την καταβολή ολόκληρου του οφειλόµενου ασφαλίστρου στον
ασφαλιστή, πριν από την οποία καταβολή απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισµένο ή τον λήπτη της
ασφάλισης.
3) Έναντι των οργάνων που είναι αρµόδια για τον έλεγχο της
ασφάλισης του κυκλοφορούντος οχήµατος, η ασφαλιστική κάλυψή του, αποδεικνύεται από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το
οποίο ο ασφαλιστής αποστέλλει στον ασφαλισµένο ή τον λήπτη
της ασφάλισης εντός πέντε (5) ηµερών από την είσπραξη του
ασφαλίστρου.
4) Εάν ο έλεγχος αυτός γίνει µέσα στο πιο πάνω διάστηµα των
πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, που έχει υποχρέωση ο ασφαλιστής να έχει αποστείλει το ασφαλιστήριο στον ασφαλισµένο ή
τον λήπτη της ασφάλισης, αρκεί για την απόδειξη της ασφάλισης
του ελεγχόµενου οχήµατος, η επίδειξη της σχετικής απόδειξης
πληρωµής του ποσού που απαιτείται για την ασφάλιση του συγκεκριµένου οχήµατος.
5) Η ασφάλιση ζητείται για συγκεκριµένο όχηµα και τα στοιχεία
του θα πρέπει να συµφωνούν µε αυτά της νόµιµης άδειας κυκλοφορίας του. Διαφορετικά, αν δηλαδή έχουν δοθεί ανακριβή
στοιχεία και έτσι τα αναγραφόµενα στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο
δεν συµφωνούν µε αυτά της πραγµατικής άδειας κυκλοφορίας, η
ασφαλιστική σύµβαση θα θεωρείται άκυρη.
ΑΡΘΡΟ 4ο - Τοπικά όρια ισχύος
1) Η Ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις χώρες των
οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσµεύονται να
εφαρµόζουν το Τµήµα ΙΙΙ της ενοποιηµένης συµφωνίας, υπό την
προϋπόθεση ότι το ασφαλισµένο όχηµα θα εφοδιαστεί µε σχετικό
πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα).
2) Για τις υπόλοιπες χώρες, εκτός των παραπάνω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του Ασφαλιστή, κατόπιν προηγούµενης
έγγραφης αίτησης του Ασφαλιζόµενου, µε καταβολή πρόσθετων
Ασφαλίστρων.
3) Ο Ασφαλιστής, επεκτείνοντας σύµφωνα µε τα παραπάνω την
Ασφάλιση εκτός Ελλάδας, χορηγεί στον Ασφαλιζόµενο πιστοποι-
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ητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) σύµφωνα µε τον Ν.
489/1976.
4) Εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά, η επέκταση της Ασφαλιστικής Κάλυψης εκτός Ελλάδας, ανεξάρτητα από τη (τις) χώρα (χώρες) προορισµού, ισχύει µόνο για τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης
έναντι Τρίτων και σύµφωνα, µε τους όρους, Εξαιρέσεις και Περιορισµούς του κεφ. Β’ και Γ’ της Σύµβασης αυτής. Προαιρετικές
καλύψεις που ενδεχόµενα ίσχυαν στην Ελλάδα, τίθενται αυτόµατα
σε αναστολή µέχρι τον επαναπατρισµό του οχήµατος.

που έχουν δηλώσει και αναγραφεί στο ασφαλιστήριο, ή ακόµα
και αν -στην περίπτωση αποστολής συστηµένης επιστολής (για την
οποία, ο διανοµέας αν δεν τους βρει αφήσει ειδοποιητήριο)-, δεν
προσέλθει στο ταχυδροµείο για την παραλαβή της.
5) Εφόσον ο ειδοποιηθείς κατά τα πιο πάνω λήπτης της ασφάλισης
(ή/και ο ασφαλισµένος) δεν συµµορφωθεί µέσα στην προθεσµία
των τριάντα (30) ηµερών, τότε µε την πάροδο απράκτου της σχετικής προθεσµίας αυτής, επέρχεται η πρόωρη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο - Διάρκεια Ασφάλισης
Η Ασφάλιση διαρκεί αποκλειστικά και µόνο για το χρονικό διάστηµα το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 8ο - Καθορισµός ασφαλίστρου
1) Τα Ασφάλιστρα προσδιορίζονται µε βάση τα στοιχεία του
(των) οδηγού (οδηγών) κάθε οχήµατος, του ιδίου του οχήµατος
και άλλων, κατά την κρίση της Εταιρίας, σχετικών παραµέτρων,
όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόταση Ασφάλισης και βάσει των
εκάστοτε ισχύοντων Τιµολογίων της Εταιρίας και των νοµοθετικά
οριζοµένων ελαχίστων υποχρεωτικών ορίων Ασφάλισης.
2) Σε περίπτωση νοµοθετικής τροποποίησης των ελαχίστων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης, τα Ασφάλιστρα αναπροσαρµόζονται και κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης.
3) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει τα Ασφάλιστρα κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης και σε περίπτωση τροποποίησης του υφισταµένου Τιµολογίου. Επίσης,
διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει τους όρους Ασφάλισης
κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης.
Η Εταιρία οφείλει να γνωστοποιήσει τις τροποποιήσεις στον
Ασφαλιζόµενο αναφέροντας ότι αν δεν γίνουν δεκτές µέσα σε ένα
(1) µήνα, τούτο αποτελεί καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης.
4) Αν ο Ασφαλιζόµενος δεν αποδέχεται τη µεταβολή που επέρχεται µε τον τρόπο αυτό, το δηλώνει στην Εταιρία και λύεται αµέσως
η Σύµβαση για το υπολειπόµενο διάστηµα. Η καταβολή όµως των
Ασφαλίστρων από τον Λήπτη της Ασφάλισης µετά την πιο πάνω
αναπροσαρµογή δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου Ασφαλίστρου
και των όρων του Συµβολαίου.
5) Η καταβολή χρηµάτων, χωρίς τη χορήγηση εγγράφων, δε γεννά
υποχρέωση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρηµάτων.

ΑΡΘΡΟ 6ο - Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης
1) Ανανέωση της ασφαλιστική σύµβασης επιτρέπεται και είναι
δυνατή, µόνο µετά την εµπρόθεσµη καταβολή του ασφαλίστρου
της επόµενης ασφαλιστικής περιόδου, η οποία καταβολή πρέπει
να γίνει, το αργότερο, έως τη λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής
σύµβασης. Έτσι για να ανανεωθεί η διάρκειά της, θα πρέπει πριν
τη λήξη της, το αργότερο τη τελευταία ηµέρα της αναγραφόµενης στο ασφαλιστήριο διάρκειάς της, να καταβληθεί ολόκληρο το
ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στη νέα (αµέσως επόµενη) ασφαλιστική περίοδο.
2) Για κάθε ανανέωση εκδίδεται νέο ασφαλιστήριο ή βεβαίωση για
την ανανέωση της ασφαλιστικής σύµβασης (ανανεωτήριο).
ΑΡΘΡΟ 7ο - Πρόωρη Λύση της Ασφαλιστικής Σύµβασης
Ι. Με κοινή συµφωνία των µερών
1) Τα µέρη που συµβάλλονται στην ασφαλιστική σύµβαση, µπορεί
να τη λύσουν οποτεδήποτε, µε σχετική έγγραφη συµφωνία τους.
2) Η ασφάλιση παύει να ισχύει µεταξύ ασφαλισµένου (και λήπτη
της ασφάλισης) και της ασφαλιστικής εταιρίας, από τη στιγµή της
έγγραφης κοινής συµφωνίας.
ΙΙ. Με καταγγελία της σύµβασης από τον λήπτη της
ασφάλισης / ασφαλισµένο
1) Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισµένος µπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύµβαση οποτεδήποτε, µε επιστολή
που αποστέλλεται, είτε µε µορφή τηλεοµοιοτυπίας (fax), είτε ηλεκτρονικά (µέσω e-mail), στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει
η ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσηµη ιστοσελίδα της και στα
κάθε είδους έντυπα της.
2) Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσµατα της καταγγελίας ως
προς τα συµβαλλόµενα µέρη επέρχονται άµεσα από την ηµεροµηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση και επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο
που απέµενε για την αναγραφόµενη στο ασφαλιστήριο λήξη της
ασφάλισης.
ΙΙΙ. Με καταγγελία της σύµβασης από την ασφαλιστική
επιχείρηση
1) Και η ασφαλιστική εταιρία µπορεί, µε επιστολή της, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση, αλλά µόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο.
2) Η γραπτή δήλωση καταγγελίας αυτή, απευθύνεται στο λήπτη
της ασφάλισης ή και τον ασφαλισµένο και σ’ αυτή θα πρέπει να
αναγράφονται, αφενός µεν η επικαλούµενη παράβαση του ουσιώδους όρου, αφετέρου η επισήµανση προς τον ειδοποιούµενο
λήπτη της ασφάλισης (ή και τον ασφαλισµένο), ότι αν αυτός δεν
συµµορφωθεί µε τον παραβιασθέντα απ’ αυτόν ουσιώδη όρο,
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της καταγγελίας, θα επέρχεται µε την πάροδο της προθεσµίας αυτής, η
λύση της ασφαλιστικής σύµβασης.
3) Η επιστολή που θα περιέχει την πιο πάνω καταγγελία, θα αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του λήπτη της
ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή, θεωρείται η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισµένος δήλωσε
εγγράφως στην ασφαλιστική εταιρία.
4) Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας θα επέρχονται ακόµα κι αν
ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισµένος, αρνηθεί να παραλάβει την επιστολή µε την οποία γίνεται η καταγγελία, καθώς
επίσης ακόµα κι αν αυτοί (λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισµένος) δεν βρεθούν στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαµονής
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ΑΡΘΡΟ 9ο - Ασφαλιστικά βάρη
1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος κατά την
σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον Ασφαλιστή όλα τα στοιχεία του Ασφαλιζόµενου
οχήµατος και των οδηγών του καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το
οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της Ασφάλισης και στον υπολογισµό των Ασφαλίστρων.
2) Αν, για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
του Ασφαλιστή ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλιζόµενου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Ασφαλιστή τα ανωτέρω
στοιχεία, ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή
να ζητήσει την τροποποίησή της, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα
αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή/και περιστατικών.
3) Η πρόταση του Ασφαλιστή για τροποποίηση της Σύµβασης
θεωρείται ως καταγγελία, αν µέσα σ’ ένα (1) µήνα από τη λήψη
της δεν γίνει δεκτή από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόµενο.
4) Σε περίπτωση παράβασης από αµέλεια της υποχρέωσης που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο Ασφαλιστής έχει τα
δικαιώµατα της παρ. 2 του άρθρου 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 παράγει αποτελέσµατα (όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ
ασφαλιστικής εταιρίας και λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζόµενου),
το ασφάλισµα µειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει
καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν
υπήρχε η παράβαση.
5) Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο Ασφαλιστής έχει
δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1)
µήνα από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο λήπτης
της ασφάλισης και ο ασφαλιζόµενος, υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας του Ασφαλιστή.
6) Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και
ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα
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σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση
τους, κάθε µεταβολή των στοιχείων του Ασφαλιζόµενου οχήµατος
ή/και των οδηγών καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που αν ο
Ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύµβαση ή δεν θα
την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Σε µία 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 ανάλογα οι παραπάνω παράγραφοι του παρόντος άρθρου.
7) Κατά την ανανέωση της Σύµβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης
ή/και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται να δηλώσουν στην Εταιρία
κάθε µεταβολή των στοιχείων του οχήµατος ή/και των οδηγών ή/
και των καλύψεων, ώστε να επαναπροσδιοριστεί βάσει του άρθρου 8 το απαιτούµενο Ασφάλιστρο.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Μεταβολή της κυριότητας ή της κατοχής
του οχήµατος
1) Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου
οχήµατος αιτία θανάτου, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του
κληρονοµούµενου από την Ασφάλιση, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόµο, 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 (είτε πλήρως, είτε κατά ποσοστό
της) ή η κατοχή (επίσης πλήρως ή κατά ποσοστό της) του αυτοκινήτου οχήµατος µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η ασφαλιστική
σύµβαση λύεται αυτοδικαίως µετά την παρέλευση τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης η δε 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.
AΡΘΡΟ 11ο - Γενικές υποχρεώσεις του Ασφαλιζόµενου
ή/και του Λήπτη της Ασφάλισης σε περίπτωση ζηµίας
Σε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο
Ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος να:
α) λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη µείωση και τον περιορισµό της ζηµίας, να ειδοποιήσει τις Αρχές, να κάνει κάθε ενέργεια
ή πράξη, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου σαν να µην ήταν ασφαλισµένος,
και να παρέχει στον Ασφαλιστή κάθε πληροφορία και έγγραφο
που προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο. Οµοίως, υποχρεούται να
παρέχει στον Ασφαλιστή, εφόσον του ζητηθεί, κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που είναι στη διάθεσή του και κρίνονται
αναγκαία στο πλαίσιο δίκης την οποία διεξάγει ή προτίθεται να
διεξάγει ο Ασφαλιστής
β) ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται να
δηλώνουν στον Ασφαλιστή ή στον πλησιέστερο εκπρόσωπό του
ή στον εκπρόσωπο που έχει υποδείξει ο Ασφαλιστής εφόσον η
ζηµία συµβεί εκτός Ελλάδας, κάθε ζηµία ή ατύχηµα που αφορά το
Ασφαλισµένο αυτοκίνητο όχηµα αµέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών, αφότου
έλαβαν γνώση του ατυχήµατος χρησιµοποιώντας τα έντυπα δηλώσεων ατυχηµάτων της Εταιρίας ή κάθε άλλο έγγραφο µέσο ή
προσερχόµενος ο ίδιος αυτοπροσώπως στον Ασφαλιστή
γ) διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους
εκπροσώπους ή στους πραγµατογνώµονες της Εταιρίας, για τη
διαπίστωση των αιτιών και περιστάσεων του ατυχήµατος και την
εκτίµηση των ζηµιών
δ) προωθεί, µέσα σε οκτώ (8) ηµερολογιακές ηµέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά στην επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό
ε) µην προβαίνει σε οµολογίες ευθύνης
στ) µην προβεί 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.
Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους ο Λήπτης της Ασφάλισης ή
ο Ασφαλισµένος µπορεί να υποχρεωθούν, µε απόφαση του αρµό-
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διου δικαστηρίου, να καταβάλουν στον Ασφαλιστή αποζηµίωση
µέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 12ο - Διακανονισµός ζηµιών
Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί µε έξοδα του
κάθε έρευνα σχετική µε την αξίωση της αποζηµίωσης. Ο ασφαλισµένος ή οι δικαιούχοι του έχουν υποχρέωση να επιτρέψουν
στον Ασφαλιστή κάθε έρευνα που θεωρείται αναγκαία για την
πληρωµή αποζηµίωσης.
ΑΡΘΡΟ 13ο – Πληρεξουσιότητα
1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόµενος παρέχουν µε το
Ασφαλιστήριο στον Ασφαλιστή, τόσο για του ίδιους όσο και για τα
άλλα Ασφαλιζόµενα πρόσωπα, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να τους εκπροσωπεί στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή
ή νοµικό πρόσωπο προκειµένου να αντικρούσει αξιώσεις τρίτων
κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή των Ασφαλιζόµενων προσώπων,
εφόσον ο Ασφαλιστής δεν αµφισβητεί την ευθύνη του όπως προκύπτει από τη Σύµβαση. Για το λόγο αυτό, τα παραπάνω πρόσωπα
έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στον Ασφαλιστή τα όποια γενικά ή ειδικά δικαστικά πληρεξούσια τους ζητήσει προκειµένου να
αντιµετωπίζει τις αξιώσεις των τρίτων.
2) Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωµα να προβαίνει κατά την κρίση
του και µέσα στα όρια της ευθύνης του, σε συµβιβαστικό διακανονισµό απαιτήσεων τρίτων που στρέφονται εναντίον του ή εναντίον
των Ασφαλιζόµενων.
3) Η Εταιρία δικαιούται, τέλος, να επιδιώξει στο όνοµα του Ασφαλιζόµενου, αλλά και για δικό της όφελος την αποκατάσταση
οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης, µέχρι το όριο ευθύνης της
και αφού έχει ειδοποιήσει τον Ασφαλιζόµενο σχετικά.
ΑΡΘΡΟ 14ο - Υποκατάσταση
Ο Ασφαλιστής, αφού αποκαταστήσει τη ζηµία, υποκαθίσταται για
ό,τι ποσά κατέβαλε στα δικαιώµατα του Λήπτη της Ασφάλισης και
του Ασφαλιζόµενου κατά κάθε τρίτου υπόχρεου για την αποκατάσταση της ζηµίας.
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόµενος ευθύνονται για
αποζηµίωση κάθε βλάβης των δικαιωµάτων του Ασφαλιστή που
του προξένησαν µε υπαιτιότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 15ο - Ανακοινώσεις και δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή
και του ασφαλιζοµένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή µε τον λήπτη της ασφάλισης
ή τον ασφαλισµένο ή το δικαιούχο αποζηµίωσης, η επικοινωνία
αυτή µπορεί να γίνεται, είτε µε επιστολή, είτε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία, ή τηλεµοιοτυπία ή µε αποστολή µε µηνύµατος σε
συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία που οι τελευταίοι έχουν
δηλώσει εγγράφως, ή µε νόµιµα ηχογραφηµένη συνοµιλία ότι επιθυµούν µέσω αυτών να συναλλάσσονται µε τον ασφαλιστή.
ΑΡΘΡΟ 16ο - Διεύθυνση κατοικίας Λήπτη της Ασφάλισης και Ασφαλιζοµένου
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον
Ασφαλιστή, αµελλητί, εγγράφως τη νέα τους διεύθυνση.
Ο Ασφαλιστής µπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση προς τον Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο
στη δηλούµενη, από αυτούς, τελευταία τους διεύθυνση.
ΑΡΘΡΟ 17ο - Ασφάλιση για λογαριασµό τρίτου
Ασφάλιση για λογαριασµό τρίτου, κατόχου ή κυρίου του οχήµατος, καταρτίζεται εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης προσκοµίσει
γραπτή δήλωση του τρίτου ότι γνωρίζει για την Ασφάλιση που
συνάπτεται για λογαριασµό του.
ΑΡΘΡΟ 18ο - Εκχώρηση δικαιωµάτων από την Ασφαλιστική Σύµβαση
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόµενος δεν έχουν το δικαίωµα να εκχωρήσουν τα δικαιώµατα από την Ασφαλιστική Σύµβαση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Ασφαλιστή. Εκχώρηση που
γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω είναι χωρίς αποτέλεσµα
για τον Ασφαλιστή.
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ΑΡΘΡΟ 19ο - Απόδειξη εξόφλησης Ασφαλίστρων
Καµία απόδειξη εξόφλησης Ασφαλίστρων δεν ισχύει αν δεν φέρει
τη χειρόγραφη ή µηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν
νόµιµα την Εταιρία, σύµφωνα µε το καταστατικό της ή µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της.
ΑΡΘΡΟ 20ο - Αρµοδιότητα δικαστηρίων
Συµφωνείται ρητά ότι για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν µεταξύ της Εταιρίας και των Ασφαλιζοµένων από το παρόν
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, αποκλειστικά αρµόδια ορίζονται µε
τους παρόντες όρους, τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 21ο - Παραγραφή
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο
αυτό, όσον αφορά µεν τις αξιώσεις του ζηµιωθέντος τρίτου από
την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, παραγράφεται µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών από
την ηµέρα του ατυχήµατος, όσον αφορά δε τις τυχόν εκατέρωθεν
αξιώσεις µεταξύ της εταιρίας και των ασφαλιζόµενων µε το παρόν
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, που πηγάζουν, είτε από την έναντι τρίτων κάλυψη αστικής ευθύνης, είτε και από τις λοιπές προαιρετικές
συµφωνούµενες µε το παρόν καλύψεις, παραγράφονται µετά από
τέσσερα (4) χρόνια µετά το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν, εκτός βέβαια αν έχει µεσολαβήσει νόµιµη αναστολή ή
διακοπή της παραγραφής.
Κεφάλαιο Β - Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων/
Επιβαινόντων
ΑΡΘΡΟ 22ο - Αντικείµενο Ασφάλισης
1) Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αφορά στην ικανοποίηση
νόµιµων απαιτήσεων τρίτων κατά του Ασφαλιζοµένου, από ζηµίες
που προξενούνται από την κυκλοφορία του οχήµατος όπου περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο για τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Θάνατος ή πρόκληση σωµατικών βλαβών σε πρόσωπα,
• Υλικών Ζηµιών, αλλά σε πρόσωπα που δεν αποτελούν «µέλη της
οικογένειας», του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλιζόµενου,
όπως η έννοια της «οικογένειας» καθορίζεται από τη µε αριθµό
21/2000 απόφαση της Ολοµέλειας του
Αρείου Πάγου (και περιλαµβάνει σύµφωνα µε αυτή, το ή τη σύζυγο, γονείς, τέκνα, αδελφούς -ετεροθαλείς ή αµφιθαλείς-, παππού,
γιαγιά, εγγονό ή εγγονή), καθώς επίσης αγχιστείς πρώτου βαθµού
(πεθερό, πεθερά).
• Υλικών ζηµιών σε πράγµατα που δεν µεταφέρονται µε το Ασφαλιζόµενο όχηµα.
2) Δεν θεωρούνται τρίτοι:
α) ο Ασφαλιζόµενος,
β) ο οδηγός του οχήµατος που προξένησε τη ζηµία,
γ) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται από την Ασφαλιστική Σύµβαση,
δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι Ασφαλιζόµενου νοµικού προσώπου ή
εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα, καθώς
και οι σύζυγοί τους.
3) Στις καλύψεις για σωµατικές βλάβες/θάνατο τρίτων περιλαµβάνεται και η χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική
βλάβη.
ΑΡΘΡΟ 23ο - Ασφαλιζόµενοι
Ασφαλιζόµενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος και ο κάθε
οδηγός του οχήµατος, εξαίρεση εκείνου που ανέλαβε την οδήγηση του οχήµατος ύστερα από κλοπή ή βία.
ΑΡΘΡΟ 24ο - Ανώτατα όρια ευθύνης του Ασφαλιστή
1) Το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή κατά ατύχηµα στο
οποίο συµπεριλαµβάνονται οι τόκοι, οι εύλογες δικαστικές δαπάνες καθώς και τα κάθε φύσης έξοδα και αµοιβές τρίτων δεν µπορεί
να ξεπεράσει τα ποσά που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, ανεξάρτητα από τον αριθµό των προσώπων που ζηµιώθηκαν σε κάθε ξεχωριστό ατύχηµα. Ζηµίες περισσότερες από µία σε
κάθε ατύχηµα, που προκλήθηκαν από την ίδια αιτία, θεωρούνται
ως ενιαίο ατύχηµα.
2) Σε περίπτωση που η ευθύνη του Ασφαλιζοµένου συνίσταται
στην καταβολή περιοδικών παροχών που το σύνολό τους ξεπερνά το Ασφαλιστικό ποσό, ο Ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να
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καταβάλει τις περιοδικές παροχές µέχρι που να συµπληρωθεί το
Ασφαλιστικό ποσό.
3) Σε περίπτωση που ζηµιώθηκαν περισσότερα πρόσωπα, κάθε
φορά που το σύνολο των αποζηµιώσεων που πρέπει να καταβάλει
ο υπαίτιος ξεπερνά το Ασφαλιστικό ποσό το δικαίωµα καθενός
από αυτά κατά του Ασφαλιστή περιορίζεται σύµµετρα µέχρι που
να συµπληρωθεί ολόκληρο το Ασφαλιστικό ποσό. Εάν ο Ασφαλιστής, αγνοώντας την ύπαρξη ή το µέγεθος άλλων απαιτήσεων
ή ύστερα από δικαστική απόφαση κατέβαλε σε κάποιο από τα
πρόσωπα αυτά ποσό ανώτερο από το µερίδιο που του αναλογεί, ο
Ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να καταβάλει αποζηµίωση προς
τους υπόλοιπους ζηµιωθέντες µόνο µέχρι που να συµπληρωθεί το
Ασφαλιστικό ποσό.
4) Αν ο Ασφαλιστής υποχρεωθεί να πληρώσει δικαστικώς ή εξωδίκως πέραν του Ασφαλίσµατος, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του
Ασφαλιζόµενου.
ΑΡΘΡΟ 25ο - Οχήµατα που ρυµουλκούνται
1) Σε περίπτωση Ασφάλισης µε αυτοτελή Ασφάλιση της ευθύνης
από την κυκλοφορία οχηµάτων που ρυµουλκούνται, η Ασφάλιση
του οχήµατος που ρυµουλκείται ισχύει µόνο εφόσον το όχηµα
που ρυµουλκεί είναι ανασφάλιστο ή εφόσον η Ασφάλισή του, που
είναι σε ισχύ, δεν καλύπτει την ευθύνη για ατυχήµατα που προξενούνται από το ρυµουλκούµενο.
Αν προκληθεί ατύχηµα από ρυµουλκό όχηµα που συνδέεται µε
ρυµουλκούµενο, οι Ασφαλιστές του ρυµουλκού και του ρυµουλκούµενου οχήµατος, αντίστοιχα, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι
των ζηµιωθέντων τρίτων (προϋπόθεση όµως γι’ αυτό, θα είναι να
υπάρχει, έστω και σε ελάχιστο βαθµό εµπλοκή στο ατύχηµα, τόσο
του ρυµουλκού, όσο και του ρυµουλκούµενου και όχι µόνο του
ενός απ’ αυτού). Η ευθύνη των Ασφαλιστών αυτών περιορίζεται
µέχρι του Ασφαλιστικού ποσού των σχετικών συµβάσεων, επιφυλασσοµένου σε αυτούς του δικαιώµατος της εκατέρωθεν αναγωγής για την κατανοµή της ζηµίας. Αν η Ασφάλιση για το ρυµουλκό
αφορά και το ρυµουλκούµενο, η Ασφάλιση του ρυµουλκούµενου ισχύει µόνο κατά το ποσοστό που τα Ασφαλιστικά ποσά της
Ασφάλισης του ξεπερνούν τα ποσά της Ασφάλισης του ρυµουλκού οχήµατος.
2) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, δεν
καλύπτεται η αστική ευθύνη για ζηµίες που προκαλούνται από
ρυµουλκούµενα οχήµατα κατά τη διάρκεια που χρησιµοποιούνται
ή λειτουργούν ως εργαλεία.
Καλύπτεται µόνο η ευθύνη τους για ζηµίες που προκαλούνται κατά
την κυκλοφορία τους.
3) Εφόσον η αστική ευθύνη για το ρυµουλκό και το ρυµουλκούµενο καλύπτεται µε ένα Ασφαλιστήριο, αυτά θεωρούνται για κάλυψη
κινδύνου αστικής ευθύνης σαν ένα ενιαίο όχηµα, ανώτατο δε όριο
ευθύνης του Ασφαλιστή είναι το Ασφαλιστικό ποσό που συµφωνήθηκε για το ρυµουλκό.
ΑΡΘΡΟ 26ο - Διαδοχική ασφάλιση
Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει µόνο η τελευταία και
αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζηµίωσης στο
ζηµιωθέντα τρίτο, είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να απαιτείται
γνωστοποίηση ή καταγγελία. Η τελευταία ασφάλιση, ακυρώνει τις
προγενέστερες, όχι µόνο ως προς την έναντι τρίτων υποχρεωτική
κάλυψη αστικής ευθύνης, αλλά και ως προς τους τυχόν προαιρετικούς κινδύνους κάλυψης που περιείχαν αυτές (προγενέστερες),
ακόµα δηλαδή κι αν η τελευταία ασφάλιση, δεν περιλαµβάνει τις
ίδιες προαιρετικές καλύψεις.
Κεφάλαιο Γ - Περιορισµοί και Εξαιρέσεις
ΑΡΘΡΟ 27ο Εξαιρέσεις
Δεν καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την
Ασφάλιση ζηµίες που προξενήθηκαν:
1) Από πρόθεση του Ασφαλιζοµένου, του Λήπτη της Ασφάλισης
και του οδηγού του οχήµατος είτε των προστηθέντων υπ’ αυτών
προσώπων στην οδήγηση του οχήµατος.
2) Από τη συµµετοχή του Ασφαλιζόµενου οχήµατος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσηµους ή όχι αγώνες ή σε
σχετικές δοκιµαστικές διαδροµές (προπονήσεις), εκτός αν ειδικά
συµφωνήθηκε στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο η κάλυψη των πε-
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ριπτώσεων αυτών.
3) 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.
4) Άµεσα ή έµµεσα, είτε αποκλειστικά είτε µε τη συνδροµή και
άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό µόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα (κατάλοιπο), η από
την καύση πυρηνικού καυσίµου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναµη εξέλιξη (process) πυρηνικής σχάσης. Επίσης, οποιαδήποτε ζηµία που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα, είτε αποκλειστικά είτε
µε τη συνδροµή και άλλων αιτιών, από υλικά πυρηνικών όπλων.
5) Άµεσα ή έµµεσα από πληµµύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεµοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισµό ή από άλλο φυσικό φαινόµενο,
εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο Ασφάλιστρο.
6) Από οδηγό ο οποίος στερείται κατά τη χρονική στιγµή του
ατυχήµατος για οποιοδήποτε λόγο (ακόµα κι αν αυτή κατά τη χρονική στιγµή του ατυχήµατος, είχε λήξει χωρίς να έχει έγκαιρα ανανεωθεί, ανεξάρτητα αν αυτό έγινε µεταγενέστερα) της ισχύουσας
άδειας οδήγησης που προβλέπεται από τον ελληνικό νόµο για την
κατηγορία του αυτοκινήτου οχήµατος που οδηγεί. Η άδεια αυτή,
πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνη, µε βάση όσα ορίζονται σήµερα στο άρθρο 94 του ισχύοντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας -ή
όπως αυτό τυχόν τροποποιηθεί στο µέλλον.
7) 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.
8) 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.
9) Από το µεταφερόµενο ή στο µεταφερόµενο µε το όχηµα φορτίο, εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο Ασφάλιστρο.
10) 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.
11) Άµεσα ή έµµεσα από έκρηξη ή φλόγα του οχήµατος ή από
φωτιά που µεταδόθηκε από αυτό καθώς και για ζηµίες από τη
διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσης που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία του, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά και έχει εισπραχθεί πρόσθετο Ασφάλιστρο.
12) 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 και εισπραχθεί ειδικό πρόσθετο Ασφάλιστρο.
13) Μέσα σε συνεργεία επισκευής οχηµάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων.
14) Από ή σε αυτοκίνητα οχήµατα που δεν έχουν αριθµό κυκλοφορίας και που ασφαλίζονται για ατυχήµατα που µπορεί να
συµβούν σε συγκεκριµένους χώρους, εφόσον τα ατυχήµατα αυτά
προξενηθούν έξω από τους χώρους αυτούς.
15) 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.
16) Από όχηµα µη εφοδιασµένο µε το προβλεπόµενο από το νόµο
Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, στην περίπτωση που προκύψει από την
τυχόν ελλιπή συντήρηση του οχήµατος αποδεδειγµένη αιτιώδης
συνάφεια στην πρόκληση του ατυχήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά ζηµίες τρίτων, η εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωµάτων, της διεκδίκησης του καταβαλλόµενου ασφαλίσµατος
σε τρίτους ενώ, όσον αφορά τις ζηµίες του ιδίου οχήµατος, δεν θα
καταβάλλεται αποζηµίωση.
17) Εξαιρείται η αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία ή και µετά από αυτογνώµονα
αφαίρεση και αυτών που προκάλεσαν το ατύχηµα από πρόθεση.
18) Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων
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τα οποία συγκατατέθηκαν να µεταφερθούν µε αυτοκίνητο, ενώ
γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόµιµο κάτοχό του
µε αθέµιτα µέσα ή χρησιµοποιείται προς εκτέλεση εγκληµατικής
πράξης.
ΑΡΘΡΟ 28ο - Ειδικές εξαιρέσεις
Δεν καλύπτεται η ευθύνη από ζηµίες που:
1) Προέρχονται από επιβολή προστίµων ή από εξαγορά ποινών
που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνοµικές ή δικαστικές αρχές λόγω παράβασης νόµων ή αστυνοµικών διατάξεων από τον
Ασφαλιζόµενο ή Λήπτη της Ασφάλισης, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα που προέρχονται από αποφάσεις των παραπάνω
αρχών.
2) Προκαλούνται λόγω φωτιάς σε θηµωνιές και σε γεωργικά προϊόντα γενικά, από αλωνιστικά ή θεριστικά ή θεριζοαλωνιστικά ή
χορτοκοπτικά οχήµατα-µηχανές.
3) Προκαλούνται από το βάρος του Ασφαλιζόµενου οχήµατος σε
γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγεια και γενικά σε
εγκαταστάσεις οργανισµών κοινής ωφέλειας και σε βόθρους.
4) Προξενούνται από το Ασφαλιζόµενο όχηµα όταν αυτό κινείται επί πεζοδροµίου ή πεζόδροµου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις,
αν ο Ασφαλιστής 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
Ασφαλιζόµενου και του Λήπτη της Ασφάλισης.
5) Προξενούνται στην ενδυµασία των προσώπων που επιβαίνουν
στο Ασφαλιζόµενο όχηµα εφόσον οφείλονται στην κακή συντήρηση του οχήµατος, καθώς και οι ζηµίες ή η απώλεια τιµαλφών ή
χρηµάτων που µεταφέρονται από τους επιβάτες.
Κεφάλαιο Δ – Γενικοί Όροι Ασφάλισης Λοιπών Καλύψεων Κλάδου Αυτοκινήτου (Κ.Λ.Σ. 12)
Οι Ασφαλίσεις που αναφέρονται στη συνέχεια ισχύουν µόνο
υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο ίδιο Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο που καλύπτει την αστική ευθύνη του Ασφαλιζόµενου
έναντι τρίτων που προέρχεται από ατυχήµατα αυτοκινήτων. Στις
Ασφαλίσεις αυτές ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται παρακάτω, οι Γενικές Διατάξεις του Κεφαλαίου Α.
Επισηµαίνεται, ότι για όλες τις προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο (δηλαδή τις πέραν
της υποχρεωτικής ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης
από την κυκλοφορία του οχήµατος αυτοκινήτου), ισχύουν ΟΛΕΣ
οι εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη που αναγράφονται στο
παρόν, ακόµη και αν κάποιες απ’ αυτές δεν τυγχάνουν εφαρµογής
από το νόµο στην υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλιζόµενου οχήµατος.
Επιπλέον , οι εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη όλων των
προαιρετικών καλύψεων που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο
ισχύουν οπωσδήποτε, χωρίς να έχει σηµασία και χωρίς να εξετάζεται, το αν οι παραβάσεις αυτές τελούν σε αιτιώδη συνάφεια µε
την πρόκληση του ατυχήµατος και γενικότερα αν τελούν σε αιτιώδη συνδροµή στην πρόκληση και επέλευση του ασφαλιστικού
κινδύνου.
Ακόµα, για οποιαδήποτε από τις προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις που περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο, σηµειώνεται, ότι σε
περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και λόγω τυχόν
διαφωνίας, είτε ως προς την υπαγωγή του ή µη στην ασφαλιστική
κάλυψη, είτε ως προς την έκταση της συγκεκριµένης αποζηµιώσεως, προσφύγει ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόµενος, στο
Δικαστήριο, τότε, θα οφείλονται τόκοι υπερηµερίας (επιδικίας),
µόνο από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 1ο - Έκταση Ασφάλισης
1) Η Ασφάλιση µπορεί να περιλαµβάνει, εφόσον προβλέπεται από
τη Σύµβαση, τις εξής Καλύψεις:
α) ζηµίες του ιδίου του οχήµατος από πυρκαγιά (Ασφάλιση Πυρός),
β) ζηµίες του ιδίου του οχήµατος από πυρκαγιά συνεπεία τροµοκρατικών ενεργειών (Ασφάλιση Τροµοκρατικών ενεργειών),
γ) ζηµίες του ιδίου του οχήµατος από πολιτικές ταραχές (Ασφάλιση
Πολιτικών Ταραχών),
δ) ολική κλοπή του οχήµατος (Ασφάλιση Ολικής Κλοπής),
ε) ζηµίες του ιδίου του οχήµατος κατά τη διάρκεια της κλοπής
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(Ασφάλιση Μερικής Κλοπής),
στ) ζηµίες του ιδίου του οχήµατος από φυσικά φαινόµενα (Ασφάλιση Φυσικών Φαινοµένων),
ζ) ζηµίες του ιδίου του οχήµατος (Ασφάλιση Ιδίων Ζηµιών),
η) ζηµίες του ιδίου οχήµατος από κακόβουλες πράξεις (Ασφάλιση
Ιδίων Ζηµιών από Κακόβουλες Πράξεις),
θ) ολική καταστροφή από ζηµίες του ιδίου του οχήµατος (ολική
καταστροφή από ίδιες ζηµίες).
ι) ζηµίες στα κρύσταλλα του οχήµατος (Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων),
ια) αστική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόµενου από πυρκαγιά του ιδίου του οχήµατος (Αστική Ευθύνη
Πυρός),
ιβ) ζηµίες του ιδίου οχήµατος από ανασφάλιστο όχηµα,
ιγ) ζηµίες στους αερόσακους του οχήµατος συνεπεία ατυχήµατος
(Ασφάλιση Ζηµιών Αερόσακων συνεπεία Ατυχήµατος),
ιδ) επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία
Πυρός, Κλοπής),
Η Ασφάλιση των παραπάνω κινδύνων τεκµαίρεται από την αναφορά στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου των Ασφαλιζόµενων Ποσών,
σε αντιστοιχία µε τον Ασφαλιζόµενο Κίνδυνο.
2) Η Ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης, µείωση απόδοσης, µείωση εµπορικής αξίας, µεταφορά του οχήµατος, απώλειες από τη στέρηση της χρήσης του οχήµατος καθώς και άλλες
αποθετικές ζηµίες.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά
(Ασφάλιση Πυρός)
Η ασφάλιση Πυρός περιλαµβάνει τις υλικές ζηµιές του Ασφαλιζόµενου οχήµατος από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και εµπρησµό. Επίσης, περιλαµβάνει τις ζηµίες του οχήµατος από έκρηξη
του ιδίου και από πυρκαγιά που µεταδίδεται σε αυτό.
Ρητά εξαιρούνται οι ζηµίες που προέρχονται από τις περιπτώσεις
(β) και (γ) που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 1. του Ασφαλιζόµενου οχήµατος πριν τη ζηµία.
ΑΡΘΡΟ 3ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά
συνεπεία τροµοκρατικών ενεργειών (Ασφάλιση Τροµοκρατικών Ενεργειών)
1) Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάλυψη για ζηµίες από πυρκαγιά (άρθρο 2) η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτονται οι ζηµίες από πυρκαγιά ή/και έκρηξη (εφόσον επακολούθησε πυρκαγιά)
που προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από τροµοκρατικές ενέργειες
µεµονωµένες ή µη. Τροµοκρατική ενέργεια στοιχειοθετείται εφόσον υπάρχει χρήση βίας µε πολιτικά κίνητρα και περιλαµβάνει
χρήση βίας για εκφοβισµό του κοινού ή τµηµάτων αυτού.
2) Η πιο πάνω κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση πως έχει
συναφθεί πρώτα κάλυψη Ζηµιών από Πυρκαγιά σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του Συµβολαίου αυτού.
3) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της κάλυψης αυτής
είναι ότι υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση Αστυνοµικής ή άλλης
αντίστοιχης Αρχής ότι πρόκειται περί τροµοκρατικής ενέργειας.
ΑΡΘΡΟ 4ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος από πολιτικές ταραχές (Ασφάλιση Πολιτικών Ταραχών)
1) Καλύπτονται οι υλικές ζηµίες που µπορεί να προκληθούν από
πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες αιτίες σαν συνέπεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων και πολιτικών ταραχών από
πρόσωπα που δρουν κατ’ επιταγή ή έµπνευση οποιασδήποτε πολιτικής οργάνωσης, ή πράξεων νόµιµα εγκατεστηµένης Αρχής, µε
σκοπό την καταστολή ή την πρόληψη των παραπάνω.
2) Η πιο πάνω κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση πως έχει συναφθεί πρώτα κάλυψη Ζηµιών από Πυρκαγιά και Τροµοκρατικές
Ενέργειες σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του Συµβολαίου αυτού.
3) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της κάλυψης αυτής
είναι ότι υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση Αστυνοµικής ή άλλης αντίστοιχης αρχής ότι πρόκειται περί τέτοιας ενέργειας.
ΑΡΘΡΟ 5ο - Ολική κλοπή του οχήµατος (Ασφάλιση Ολικής Κλοπής)
1) Η Ασφάλιση Κλοπής καλύπτει την τρέχουσα εµπορική αξία του
Ασφαλιζόµενου οχήµατος κατά την ηµέρα κατά την οποία εξαφανίζεται.
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2) Η υποχρέωση του Ασφαλιστή υφίσταται µε την προϋπόθεση
ότι η απώλεια δηλώθηκε στην Αστυνοµική Αρχή αµέσως και εκτελείται µόνο µετά από παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την
υποβολή σχετικής µήνυσης ή δήλωσης και εφόσον προσκοµισθεί
βεβαίωση ότι η µήνυση εκκρεµεί ακόµη και δεν προκύπτει µε
άλλο τρόπο ότι το όχηµα βρέθηκε µέσα στην προθεσµία αυτή. Ο
µηνυτής δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει τη µήνυση ούτε µετά την
καταβολή του Ασφαλίσµατος, αλλιώς υποχρεώνεται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία του Ασφαλιστή που θα προέκυπτε στο εξής.
3) Δεν καλύπτονται οποιεσδήποτε ζηµίες ή απώλειες τµηµάτων ή
εξαρτηµάτων του οχήµατος που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια
της κλοπής του εφόσον το όχηµα βρέθηκε πριν από την προθεσµία που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος.
4) Για την πληρωµή της αποζηµίωσης, ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει στον Ασφαλιστή:
α) έγγραφη εντολή από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος και πληρεξουσιότητα που δεν ανακαλείται, µε την οποία θα δίνεται στον
Ασφαλιστή το δικαίωµα να πωλήσει το όχηµα όταν βρεθεί και να
κρατήσει γι’ αυτόν το τίµηµα
β) υπογεγραµµένο συµβολαιογραφικό προσύµφωνο, που θα
προσφέρει στον Ασφαλιστή την ευχέρεια να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συµβολαίου µεταβίβασης της κυριότητας του
οχήµατος όταν βρεθεί είτε σ’ αυτόν, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο
που θα υποδείξει ο Ασφαλιστής
γ) απαραίτητη προϋπόθεση για τη καταβολή της αποζηµίωσης
από ολική κλοπή, είναι να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας
του έτους κατά το οποίο ενεργοποιείται ο ασφαλιστικός κίνδυνος
της ολικής κλοπής.
δ) οποιοδήποτε έγγραφο θεωρεί η εταιρία σκόπιμο για την διεκπεραίωση του φακέλου.
5) Εάν το όχηµα βρεθεί µετά την καταβολή του Ασφαλίσµατος, ο
Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόµενος κύριος του οχήµατος
έχουν υποχρέωση να ειδοποιήσουν τον Ασφαλιστή αµέσως µόλις
λάβουν γνώση γι’ αυτό. Ο Ασφαλιστής εξάλλου, µόλις λάβει γνώση για την ανεύρεση του οχήµατος, είναι υποχρεωµένος να καλέσει µε έγγραφο τον Ασφαλιζόµενο στη διεύθυνση που είχε δηλώσει, να γνωρίσει γραπτά στον Ασφαλιστή µέσα σ’ ένα (1) µήνα
εάν επιθυµεί να κρατήσει το όχηµα επιστρέφοντας συγχρόνως το
Ασφάλισµα που έχει πάρει και επιπλέον τους τόκους και τα έξοδα.
Σε περίπτωση που δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός (1)
µήνα από την έγγραφη ενηµέρωση, ο Ασφαλιζόµενος χάνει αυτό
το δικαίωµα.
6) Ρητά συµφωνείται ότι η Ολική Κλοπή δεν καλύπτει την περίπτωση υπεξαίρεσης καθώς και την περίπτωση υφαίρεσης ή κλοπής
από συγγενείς µέχρι 3ου βαθµού.
7) Ακόµα η ασφάλιση ολικής κλοπής δεν καλύπτει τις περιπτώσεις
όπου η κλοπή οφείλεται σε αµέλεια του ίδιου του Ασφαλισµένου.
(π.χ. ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση που το όχηµα εκλάπη
επειδή ο οδηγός είχε αφήσει τα κλειδιά του οχήµατος µέσα σε
αυτό και µάλιστα σε οποιοδήποτε σηµείο µέσα σ’ αυτό (π.χ. µέσα
στο ντουλαπάκι ή κάτω από κάθισµα κλπ).
8) Στην εφαρµογή της κάλυψης αυτής, ειδικά για τις µοτοσικλέτες
και για τα οχήµατα τύπου (cabrio) τα οποία διαθέτουν «µαλακή»/
υφασµάτινη οροφή (soft top) ισχύει απαλλαγή η οποία αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
ΑΡΘΡΟ 6ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος κατά τη διάρκεια
της κλοπής (Ασφάλιση Μερικής Κλοπής)
1) Η ασφάλιση μερικής κλοπής καλύπτει αποκλειστκά και μόνο:
α) τις ζημιές του οχήματος που προκλήθηκαν από τη διάρρηξη του
και την αφαίρεση μερών ή εξαρτημάτων του τα οποία είναι στέρεα
προσδεδεμένα, ακόμα και αν έχει αφαιρεθεί από τον νόμιμο κάτοχο του χωρίς τη συγκατάθεσή του.
β) στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η αξία του Ράδιο-CD ή του
Ραδιοκασετοφώνου με όριο αποζημίωσης μέχρι του ποσού των
400 ΕΥΡΩ κατ’ έτος
2) Ρητά εξαιρούνται:
i. τα κλιματιστικά μηχανήματα, τηλέφωνα και εγκαταστάσεις τηλεφώνων, οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως συστήματα πλοήγησης, GPS και γενικότερα οποιεσδήποτε άλλες ειδικές
εγκαταστάσεις ή συσκευές.
ii. ζημίες που θα προκληθούν σε όχημα ανοικτού τύπου (cabrio),
εφόσον δεν έχει δηλωθεί εξ αρχής στην Αίτηση Ασφάλισης.
3) Η πιο πάνω κάλυψη παρέχεται με την προϋπόθεση πως έχει

Ασφάλεια Οχήματος

συναφθεί πρώτα Ασφάλιση Ολικής Κλοπής σύμφωνα με το άρθρο
5 του Συμβολαίου αυτού.
4) Στην εφαρμογή της κάλυψης αυτής ισχύει απαλλαγή η οποία
αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Ειδικά για τα οχήματα
ανοικτού τύπου (cabrio) τα οποία διαθέτουν «μαλακή»/υφασμάτινη οροφή (soft top) η απαλλαγή αποκλειστικά και μόνο για την
οροφή θα είναι το 10% της τρέχουσας εμπορικής αξίας του Ασφαλιζόμενου οχήματος πριν τη ζημία.
5) Δεν καλύπτονται οι ίδιες ζημιές του οχήματος που προξενήθησαν όσο το όχημα είχε αυθαίρετα αφαιρεθεί από τον νόμιμο
κάτοχο του χωρίς την συγκατάθεσή του.
6) Ορισμοί
Διάρρηξη οχήματος νοείται η αποδεδειγμένη παραβίαση του με
σκοπό την κλοπή.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Ζηµίες του ιδίου του οχήµατος από φυσικά
φαινόµενα (Ασφάλιση Φυσικών Φαινοµένων)
Με την Ασφάλιση ζηµιών του ιδίου οχήµατος καλύπτονται (περιοριστικά) ζηµίες που µπορεί να προκληθούν άμεσα και κατά τη
διάρκεια: καταιγίδας, θύελλας, ανεµοθύελλας, πληµµύρας, χαλαζόπτωσης και έκρηξης ηφαιστείου. Ειδικά ορίζεται ότι δεν καλύπτονται ζηµίες από σεισµό και µηχανικές βλάβες που έχουν σαν
αιτία παγετό. Η πιο πάνω κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση
πως έχει συναφθεί πρώτα κάλυψη Ζηµιών από Πυρκαγιά σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Συµβολαίου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 8ο - Ζηµίες του ιδίου του οχήµατος (Ασφάλιση
Ιδίων Ζηµιών)
1) Η Ασφάλιση Ιδίων Ζηµιών καλύπτει τις υλικές ζηµίες του Ασφαλιζόµενου οχήµατος που προκαλούνται αποκλειστικά και µόνο
από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, και πτώση
του. Ρητά εξαιρούνται οι µηχανικές βλάβες.
2) Εάν η Ασφάλιση Ιδίων Ζηµιών συµφωνήθηκε µε απαλλαγή
του Ασφαλιστή για ορισµένο ποσό ή ποσοστό επί της αξίας του
οχήµατος ή και τα δύο, κατά ατύχηµα, ο Ασφαλιστής ευθύνεται
µόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής ζηµία.
3) Η Ασφάλιση από τους παραπάνω κινδύνους δεν καλύπτει
ζηµίες σε εξαρτήµατα και εξοπλισµό του οχήµατος εκτός από τα
παγίως προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή στη µαζική παραγωγή του εκάστοτε τύπου του οχήµατος. Για την κάλυψη µη παγίως
προβλεποµένων µερών απαιτείται ιδιαίτερη συµφωνία.
4) Η πιο πάνω κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση πως έχει
συναφθεί πρώτα κάλυψη Ζηµιών από Πυρκαγιά σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του Συµβολαίου αυτού.
5) Δεν καλύπτονται οι ίδιες ζηµίες που προξενήθηκαν όσο το
όχηµα είχε αυθαίρετα αφαιρεθεί από το νόµιµο κάτοχο του εκτός
εάν υπήρχε σε ισχύ κάλυψη Ολικής και Μερικής κλοπής του
Ασφαλιζόµενου οχήµατος.
ΑΡΘΡΟ 9ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος από κακόβουλες
πράξεις
(Ασφάλιση Ιδίων Ζηµιών από Κακόβουλες Πράξεις)
1) Η Ασφάλιση ζηµιών του ιδίου οχήµατος από κακόβουλες πράξεις καλύπτει τις υλικές ζηµίες του Ασφαλιζόµενου οχήµατος που
προκαλούνται αποκλειστικά και µόνο από κακόβουλες πράξεις
τρίτων.
2) Εάν η Ασφάλιση ζηµιών του ιδίου οχήµατος από κακόβουλες
πράξεις συµφωνήθηκε µε απαλλαγή του Ασφαλιστή για ορισµένο
ποσό ή ποσοστό επί της αξίας του οχήµατος ή και τα δύο, κατά
ατύχηµα, ο Ασφαλιστής ευθύνεται µόνο για την τυχόν πέραν του
ποσού της απαλλαγής ζηµία.
3) Η Ασφάλιση από τους παραπάνω κινδύνους δεν καλύπτει
ζηµίες σε εξαρτήµατα και εξοπλισµό του οχήµατος εκτός από τα
παγίως προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή στη µαζική παραγωγή του εκάστοτε τύπου του οχήµατος. Για την κάλυψη µη παγίως
προβλεπόµενων µερών απαιτείται ιδιαίτερη συµφωνία.
4) Η πιο πάνω κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση πως έχει
συναφθεί πρώτα κάλυψη Ιδίων Ζηµιών σύµφωνα µε το άρθρο 8
του Συµβολαίου αυτού.
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ΑΡΘΡΟ 10ο - Ολική καταστροφή από ζηµίες του ιδίου
του οχήµατος (ολική καταστροφή από ίδιες ζηµίες)
1) Παρεχόµενη κάλυψη
Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που το Ασφαλιζόµενο όχηµα υποστεί ολική καταστροφή αποκλειστικά και µόνο από
σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και πτώση του. Η
πιο πάνω κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση πως έχει συναφθεί πρώτα κάλυψη Ζηµιών από Πυρκαγιά σύµφωνα µε το άρθρο
2 του Συµβολαίου αυτού.
Εάν η Ασφάλιση ολικής καταστροφής λόγω Ιδίων Ζηµιών συµφωνήθηκε µε απαλλαγή του Ασφαλιστή για ορισµένο ποσό ή ποσοστό επί της αξίας του οχήµατος ή και τα δύο, κατά ατύχηµα, ο
Ασφαλιστής ευθύνεται µόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της
απαλλαγής ζηµία.
Η ασφάλιση καλύπτει την πραγµατική τρέχουσα εµπορική αξία
του οχήµατος κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου. Εξαρτήµατα και εξοπλισµός µη παγίως προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή κατά τη µαζική παραγωγή του οχήµατος δεν αυξάνουν την
τρέχουσα αξία του.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αφαιρέσει την κάλυψη από το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο, όταν η τρέχουσα εµπορική αξία του
οχήµατος πέσει κάτω από το ποσό των € 3.000.
Το Ασφαλιστικό ποσό που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 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.
Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα και τέλη της αποζηµίωσης βαρύνουν
τον Ασφαλισµένο.
2) Ορισµοί
Ολική απώλεια υφίσταται όταν η υπολειπόµενη αξία του οχήµατος
µετά τη ζηµία είναι χαµηλότερη από το 30% της αξίας του πριν
τη ζηµία.
Όχηµα είναι το ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ιδιοκτησίας του Ασφαλιζόµενου, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται
στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Ζηµίες στα κρύσταλλα του οχήµατος
(Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων)
Καλύπτονται οι ζηµίες στα κρύσταλλα (τζάµια) του οχήµατος, περιλαµβανοµένων των κρυστάλλινων ηλιοροφών, συνεπεία θραύσης
από οποιαδήποτε εξωτερικά αίτια, συµπεριλαµβανοµένων των
εξόδων τοποθέτησης των νέων κρυστάλλων σε αντικατάσταση
αυτών που έχουν υποστεί ζηµία. Η Εταιρία δικαιούται αντί της
καταβολής της αξίας αυτής, είτε να αντικαταστήσει το θραυσµένο
κρύσταλλο µε άλλο ιδίων τεχνικών προδιαγραφών είτε, σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό, να το επισκευάσει.
Ρητά εξαιρούνται:
i.θραύση στα φανάρια, στους καθρέπτες και στα φλας
ii. η επισκευή ή αντικατάσταση µηχανισµών παραθύρων, θυρών
ή ηλιοροφών
iii. τυχόν επακόλουθες ζηµίες του αυτοκινήτου κατά τη θραύση
ή µέχρι την επανατοποθέτηση των κρυστάλλων
iv. ζηµίες σε οποιοδήποτε παράθυρο, ανεµοθώρακα ή οροφή
οχήµατος που δεν είναι κατασκευασµένα από κρύσταλλο (π.χ.
διαφανή πλαστικά, κλπ).
Ως ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ορίζεται το αναγραφόµενο
στον πίνακα καλύψεων Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο. Σε περίπτωση
που η αξία του οχήματος κατά την ημέρα της ζημιάς είναι χαμηλότερη από το όριο του πίνακα, τότε η αποζημιώση δεν μπορεί να
υπερβεί την αξία του οχήματος.
Στην εφαρμογή της κάλυψης αυτής ισχύει απαλλαγή που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο η οποία αίρεται σε περίπτωση
χρήσης του συμβεβλημένου δικτύου επισκευής της εταιρίας.
Σε περίπτωση θραύσης ενός ή περισσοτέρων από τα ασφαλιζόµενα κρύσταλλα και αντικατάσταση τους από την Εταιρία ή καταβολής του αντιτίµου τους, η Ασφάλιση θα παύει πλέον να ισχύει
για τα αποζηµιωθέντα κρύσταλλα, εκτός αν ο Ασφαλιζόµενος
καταβάλει συµπληρωµατικά Ασφάλιστρα για την επαναφορά του
Ασφαλιζόµενου Κεφαλαίου στο αρχικό ποσό, από την ηµεροµηνία της ζηµίας έως τη λήξη του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Η Εταιρία αποζηµιώνοντας τον Ασφαλιζόµενο αποκτά όλα τα δικαιώµατα τα όποια αυτός έχει κατά οποιουδήποτε τρίτου και υπαίτιου του ατυχήµατος, σύµφωνα µε το νόµο.
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ΑΡΘΡΟ 12ο - Αστική ευθύνη πυρός οχήµατος
Η Εταιρία θα αποζηµιώνει τον Ασφαλιζόµενο ή/και Λήπτη της
Ασφάλισης για το ποσό που αυτός έχει την υποχρέωση από το
νόµο να καταβάλει ως αποζηµίωση σε τρίτο για υλικές ζηµίες (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων άµυνας του Ασφαλιζόµενου ή/και
Λήπτη της Ασφάλισης και των δικαστικών εξόδων) που θα υποστεί
ο τρίτος, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής περιόδου, σαν συνέπεια καλυπτόµενης πυρκαγιάς του Ασφαλιζόµενου οχήµατος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Συµβολαίου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 13ο - Υλικές ζηµίες του ιδίου οχήµατος από ανασφάλιστο όχηµα
Καλύπτονται οι υλικές ζηµίες που προκαλούνται στο Ασφαλισµένο
αυτοκίνητο από σύγκρουσή του µε άλλο, ανασφάλιστο, όχηµα.
Βασική προϋπόθεση αποζηµίωσης του Ασφαλιζοµένου αποτελεί
η διαπίστωση της αποκλειστικής ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου αυτοκινήτου, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από
ικανά -κατά την κρίση της Ασφαλιστικής Εταιρίας– αποδεικτικά
µέσα και υποχρεωτικά από Δηµόσια έγγραφα (αντίγραφο Δελτίου Συµβάντος, Ποινική Δικογραφία, Ποινική Απόφαση, κλπ).
Επίσης, βασική προϋπόθεση αποζηµίωσης του Ασφαλιζοµένου
αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωµάτων του κατά το Νόµο εναντίον του υπεύθυνου ή/και οποιουδήποτε τρίτου προκειµένου να
είναι δυνατή η διεκδίκηση και επανείσπραξη της ζηµίας από την
Ασφαλιστική Εταιρία (π.χ. να µην έχει προβεί ο ασφαλιζόµενος σε
οποιασδήποτε µορφής άφεση χρέους, ή σε παραίτηση, ολική ή
µερική της αξιώσεώς του από τη συγκεκριµένη ζηµία).
1. Όρια Αποζηµίωσης
Στην αποζηµίωση από την Εταιρία περιλαµβάνονται αποκλειστικά
και µόνο οι υλικές ζηµίες συνεπεία σύγκρουσης µε άλλο όχηµα,
ως ορίζονται και στα σχετικά άρθρα της Αστικής Ευθύνης. Η συνολική καταβολή προς τον Ασφαλιζόµενο δεν µπορεί να υπερβεί το
Ασφαλιστικό Ποσό υλικών ζηµιών που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο
για την κάλυψη από ανασφάλιστο όχηµα, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και τόκοι και έξοδα πάσης φύσεως.
2. Ειδικές Διατάξεις
Η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποζηµιώσει στα όρια
του αµέσως προηγούµενου όρου, αποκλειστικά και µόνο τις υλικές ζηµίες που προκλήθηκαν στο Ασφαλισµένο αυτοκίνητο από
τη σύγκρουσή του µε άλλο ανασφάλιστο όχηµα, ο οδηγός του
οποίου είναι υπαίτιος της συγκρούσεως. Δεν ευθύνεται για καµία
άλλη θετική η αποθετική ζηµία οποιασδήποτε φύσεως (όπως
εντελώς ενδεικτικά, για µείωση της αγοραστικής του αξίας ή για
στέρηση της χρήσης του ή για εµπορική ζηµία του ασφαλιζοµένου
ή για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του και γενικώς
για οποιαδήποτε έµµεση ζηµία). Η Εταιρία αποζηµιώνοντας τον
Ασφαλιζόµενο, αποκτά όλα τα δικαιώµατα, τα οποία έχει αυτός
εναντίον οιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και
του υπαιτίου του ατυχήµατος, σύµφωνα µε το Νόµο.
Ανεξάρτητα απ’ αυτό, ο Ασφαλιζόµενος εκχωρεί από τώρα στην
Εταιρία κάθε παρόµοιο δικαίωµά του και δίνει σ’ αυτήν το δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά,
στο όνοµά της ή και στο όνοµά του, για αποζηµίωσή της από τον
τρίτο, σε περίπτωση δε που απαιτείται, υποχρεούται να επαναλάβει αυτή τη δήλωση εκχώρησης ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής
ή και µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Επίσης υποχρεούται να
παράσχει στην Εταιρία όσες πληροφορίες είναι αναγκαίες για την
ενάσκηση της απαίτησης και να της παραδώσει όλα τα αποδεικτικά της απαίτησης έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του,
ενώ συγχρόνως εξουσιοδοτεί µε το παρόν την Εταιρία να ζητά στο
όνοµά του και να παραλαµβάνει από οποιαδήποτε αρχή, οποιαδήποτε έγγραφα είναι σχετικά µε το ατύχηµα και τον αφορούν και
τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεκδίκηση της εκχωρούµενης
απαίτησής του.
ΑΡΘΡΟ 14ο - Ζηµίες στους αερόσακους του οχήµατος
συνεπεία ατυχήµατος
Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης τόσο των αερόσακων όσο
και των ζωνών ασφαλείας του Ασφαλιζόµενου οχήµατος, σε περίπτωση καταστροφής τους µετά από ατύχηµα, και συγκεκριµένα
συνεπεία σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή
κατακρήµνισης.
Εξαιρούνται της κάλυψης η συµπτωµατική λειτουργία του συστήµατος είτε από ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές παρεµβολές είτε όχι.
Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση που το όχηµα
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δεν επισκευασθεί.
ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή
του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία Πυρός, Κλοπής)
1) Παρεχόµενη κάλυψη
Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που:
• Το Ασφαλιζόµενο όχηµα υποστεί ολική απώλεια από πυρκαγιά.
• Το Ασφαλιζόµενο όχηµα απωλεσθεί συνεπεία ολικής κλοπής.
2) Παρεχόµενο επίδοµα
Σε περίπτωση καλυπτόµενης ζηµίας η Εταιρία θα καταβάλει στον
Ασφαλιζόµενο το επίδοµα το οποίο παρέχεται µε σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα µετακίνησής του µέχρι να αντικαταστήσει το
απολεσθέν όχηµά του.
Σε καµία περίπτωση δεν δύναται το επίδοµα να ξεπεράσει το ποσό
που αναφέρεται στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ή
την εµπορική αξία του οχήµατος. 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.
3) Ορισµοί
Ολική απώλεια υφίσταται όταν η υπολειπόµενη αξία του
οχήµατος µετά τη ζηµία είναι χαµηλότερη από το 30% 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 του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
4) Ειδικοί οροί
• Για την περίπτωση κλοπής υπάρχει µία περίοδος αναµονής 5
ηµερών, πριν δοθεί το συµφωνηµένο από το παρόν Ασφαλιστήριο
επίδοµα. Σε περίπτωση που το όχηµα βρεθεί µέσα στο χρονικό
διάστηµα των 5 ηµερών το επίδοµα δεν καταβάλλεται.
• Για την περίπτωση πυρκαγιάς το επίδοµα παρέχεται αφού
πιστοποιηθεί από ειδικό πραγµατογνώµονα ότι το Ασφαλιζόµενο
όχηµα έχει υποστεί ολική καταστροφή (µε την οποία ισοδυναµεί
και η οικονοµικά ασύµφορη επισκευή του).
5) Εξαιρέσεις
Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο «Παρεχόµενη κάλυψη».
6) Υποχρεώσεις µετά από απώλεια ή ζηµία
Σε περίπτωση κλοπής θα πρέπει άµεσα να ενηµερωθεί η αρµόδια
Αστυνοµική Αρχή και να προσκοµιστεί το δελτίο συµβάντων της
Αστυνοµίας.
ΑΡΘΡΟ 16ο - Ασφαλιστικό ποσό και Ασφάλισµα
1) Οι Ασφαλίσεις των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η), θ)
και ιβ) στο άρθρο 1 καλύπτουν ποσό µέχρι την τρέχουσα εµπορική αξία του οχήµατος ή των Ασφαλιζόµενων κατεστραµµένων ή
κλεµµένων τµηµάτων και εξαρτηµάτων του, σύµφωνα και µε την
πραγµατική κατάστασή του κατά την συγκεκριµένη χρονική στιγµή επέλευσης του κινδύνου.
Ως τρέχουσα εµπορική αξία ορίζεται η αξία µεταπώλησης του
ασφαλισµένου οχήµατος την ηµέρα της ζηµίας, αλλά πριν αυτή
συµβεί, ως µεταχειρισµένου (δηλαδή αφού ληφθούν υπόψη η
µείωση της αξίας του λόγω φθοράς και παλαιότητας, τυχόν ελαττώµατα καθώς και οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αυτοκίνητου).
2) Αναφορικά με την επέλευση ασφαλιζόμενου κινδύνου για τις
καλύψεις α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η), θ) & ιβ) και όταν η υπολειπόμενη αξία του οχήματος μετά την ζημιά είναι χαμηλότερη από το
30% της εμπορικής αξίας του πριν την ζημιά, η εταιρία δύναται να
θεωρήσει ότι το όχημα έχει υποστεί ολική καταστροφή.
Η εταιρία σε κάθε επέτειο (δηλαδή λήξης και ανανέωσης) του
ασφαλιστηρίου προβαίνει σε επικαιροποίηση του ασφαλιστικού
ποσού της κάλυψης και έτσι σε αντίστοιχη µείωση της ασφαλιζόµενης αξίας του οχήµατος. Σε κάθε περίπτωση όµως η αναπροσαρµογή αυτή δεν είναι δεσµευτική, αλλά εντελώς ενδεικτική, αφού η ασφαλιζόµενη αξία που αναγράφεται στον πίνακα
ασφάλισης δεν είναι συµφωνηµένη και ρητά διευκρινίζεται ότι
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την ευθύνη της αναπροσαρµογής της στα επίπεδα της τρέχουσας
εµπορικής αξίας την έχει ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόµενος.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η ασφαλιζόµενη αξία του
οχήµατος είναι µεγαλύτερη από την τρέχουσα εµπορική, η Εταιρία οφείλει να επιστρέψει τα πέραν της αξίας αυτής αναλογούντα
ασφάλιστρα.
Σε περίπτωση αποζηµίωσης που αφορά ζηµίες ιδίου οχήµατος
η ασφαλιζόµενη αξία µειώνεται κατά το ποσό της αποζηµίωσης.
Ο ασφαλιζόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την επαναφορά
της ασφαλιζόµενης αξίας στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
το σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της
αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της
ασφάλισης.
3) Στην περίπτωση Ασφάλισης των α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η), θ),
ι), ια), ιβ), ιγ) και ιδ) στο άρθρο 1 το Ασφαλιστικό ποσό που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αποτελεί το ανώτατο όριο
της ευθύνης της Εταιρίας αθροιστικά για ένα ή περισσότερα ατυχήµατα (συµπεριλαµβανοµένων και των εργατικών εξόδων), για
όλη την Ασφαλιστική περίοδο, για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις χωριστά. Η Εταιρία ευθύνεται κατ’ ανώτατο όριο µέχρι
το Ασφαλιστικό ποσό ακόµη και αν από το ίδιο ατύχηµα επήλθαν
πολλοί Ασφαλισµένοι κίνδυνοι.
4) Αν το Ασφαλιστικό ποσό στις περιπτώσεις α), β), γ), δ), ε), στ), ζ),
η) και θ) στο άρθρο 1 καλύπτει µέρος µόνο της αξίας του οχήµατος
κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, ο Ασφαλιζόµενος βαρύνεται µε ανάλογο µέρος των ζηµιών ή απωλειών.
5) Επίσης, στις α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) περιπτώσεις, εφόσον το ποσό της αποζηµίωσης ανέρχεται µέχρι την πραγµατική
τρέχουσα αξία του Ασφαλιζόµενου οχήµατος, εφαρµόζονται κατ’
αναλογία όσα ορίζονται από την παρ. 4 του άρθρου 4 και των
όρων αυτών.
6) Στην περίπτωση Ασφάλισης ια), η ευθύνη της Εταιρίας να
πληρώσει αποζηµίωση ή/και έξοδα άµυνας του Ασφαλιζόµενου
(ή/και Λήπτη της Ασφάλισης) ή/και δικαστικά έξοδα για αξίωση
τρίτου από το ζηµιογόνο γεγονός δεν µπορεί να υπερβαίνει κατ’
ατύχηµα και αθροιστικά για όλη την Ασφαλιστική διάρκεια το
Ασφαλιστικό ποσό που καθορίζεται σαν ποσό αποζηµίωσης στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
7) Στις περιπτώσεις Ασφάλισης α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η), θ), ι),
ιβ) και ιγ) στο άρθρο 1 η Εταιρία δικαιούται, αντί να καταβάλει
χρηµατική αποζηµίωση, να αναλάβει την επισκευή του οχήµατος/
των κατεστραµµένων µερών του ή να αντικαταστήσει αυτό µε άλλο
όχηµα ιδίας µάρκας, τύπου και έτους κατασκευής, ωφελούµενη
της τυχόν προκύπτουσας υπολειµµατικής αξίας του ζηµιωθέντος
οχήµατος.
8) Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα και τέλη της αποζηµίωσης βαρύνουν τον Ασφαλισµένο
.
ΑΡΘΡΟ 17ο - Υποχρεώσεις Ασφαλιστή και Ασφαλισµένων
1) Για τις περιπτώσεις Ασφάλισης α) έως ιδ) ο Ασφαλιζόµενος πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, να δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα για να αποφύγει την επέλευση ή τη χειροτέρευση
των Ασφαλισµένων κινδύνων και να συµπεριφέρεται γενικά σα
συνετός ιδιοκτήτης οχήµατος. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης, ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωµα να συµψηφίσει στην αποζηµίωση που οφείλει κάθε ζηµία που προξενήθηκε
λόγω της παράβασης αυτής.
2) O Ασφαλιζόµενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει εντός οκτώ
(8) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης της
ζηµίας, απ’ ευθείας στην Εταιρία, ή στον πλησιέστερο εκπρόσωπο της, τη ζηµία και όλα τα παραστατικά που σχετίζονται µ’ αυτή,
χρησιµοποιώντας τα έντυπα δηλώσεων ατυχηµάτων της Εταιρίας
ή κάθε άλλο έγγραφο µέσο ή προσερχόµενος ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Εταιρία.
Η παράβαση της υποχρέωσης για γνωστοποίηση της ζηµίας στην
Εταιρία µέσα στο διάστηµα αυτό συνεπάγεται την απαλλαγή του
Ασφαλιστή από την υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζηµίας.
3) Ειδικά για την περίπτωση ζ), η υποβολή των δικαιολογητικών
από τον Ασφαλιζόµενο ή/και Λήπτη της Ασφάλισης για απαίτησή
του για Ίδιες Ζηµίες, εφόσον η δήλωση της ζηµίας θα γίνεται στα
χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού
, θα γίνεται το αργότερο σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από
την επέλευση της ζηµίας. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) µηνών, η
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Εταιρία απαλλάσσεται αυτοµάτως από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση του Ασφαλιζόµενου ή/και Λήπτη της Ασφάλισης.
ΑΡΘΡΟ 18ο - Υπολογισµός Αποζηµίωσης
1) Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης παίρνεται σαν βάση η αξία
του οχήµατος (όπως ορίζεται πιο πάνω) ή των βλαβέντων ανταλλακτικών του τον χρόνο που συνέβη η Ασφαλιστική περίπτωση, σε
συνάρτηση µε τη φθορά και την παλαιότητά τους.
2) Δασµοί, εισφορές και άλλες υποχρεώσεις σε τρίτους, που
αναφέρονται στην αγορά του οχήµατος και των ανταλλακτικών,
δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της αποζηµίωσης που πρέπει
να καταβληθεί, εφόσον ο δικαιούχος της αποζηµίωσης και κύριος του οχήµατος, απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής.
Σε περίπτωση µερικής ζηµίας, εφόσον η Ασφαλιζόµενη αξία του
οχήµατος έχει υπολογισθεί χωρίς δασµούς, ο Ασφαλιστής δικαιούται να αφαιρεί από την αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή, το ποσό που αναλογεί στους δασµούς που
τα επιβαρύνουν.
3) Ο Ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος να θέσει, το γρηγορότερο, στην διάθεσή του Ασφαλιστή το όχηµα για τη διενέργεια της
πραγµατογνωµοσύνης. Ο Ασφαλιστής είναι υποχρεωµένος να την
πραγµατοποιήσει σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών αφότου το όχηµα
είναι στη διάθεσή του.
Πριν την προθεσµία αυτή, ο Ασφαλιζόµενος δεν δικαιούται να
προχωρήσει στην αποκατάσταση της ζηµίας.
4) Ισχύουν τέλος, τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του Κεφαλαίου
Γ
ΑΡΘΡΟ 19ο - Διαιτησία για τον προσδιορισµό της έκτασης της ζηµίας
Σε περίπτωση που επέλθει ο Ασφαλιστικός κίνδυνος για τις καλύψεις α) έως ιδ) και εφόσον δεν υπάρχει αµφισβήτηση της ευθύνης
του Ασφαλιστή για αποζηµίωση, διαφορές ως προς τον προσδιορισµό της έκτασης της ζηµίας και το ύψος της αποζηµίωσης λύνονται µόνο διαιτητικά, σύµφωνα µε τους πιο κάτω όρους:
1) Σε περίπτωση διαιτησίας καθένας από τους συµβαλλόµενους
δικαιούται να απευθύνει στον άλλον, συστηµένη επιστολή, ζητώντας τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς προτείνοντας έναν διαιτητή. Ο αποδέκτης της επιστολής οφείλει να γνωστοποιήσει, σε
διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών, τον δικό του διαιτητή στον άλλο
συµβαλλόµενο καθώς και στο διαιτητή του τελευταίου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο άλλος διαιτητής διορίζεται από το Πρωτοδικείο
του τόπου της διαιτησίας, ύστερα από αίτηση του επισπεύδοντος.
Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεώνεται να διορίζει διαιτητή εφόσον
µέσα σ’ αυτήν την προθεσµία γνωστοποιήσει µε έγγραφο στον
Ασφαλιζόµενο ότι δεν αποδέχεται την ύπαρξη ευθύνης του για
αποζηµίωση σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τον διορισµό
των διαιτητών, σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι επιβάλουν την, για κάποιο διάστηµα, παράταση της
προθεσµίας εφόσον συµφωνούν και οι δύο διαιτητές.
2) Η διαιτησία διεξάγεται στον τόπο της έδρας του Ασφαλιστή.
Ύστερα από γραπτή αίτηση του Ασφαλιζόµενου η διαιτησία µπορεί να διεξαχθεί σε υποκατάστηµα ή πρακτορείο του Ασφαλιστή
που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του Ασφαλιζοµένου.
3) Εφόσον οι διαιτητές δεν συµφωνήσουν, οφείλουν, σε διάστηµα
δέκα (10) ηµερών από τη διαφωνία, να ορίζουν έναν επιδιαιτητή.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας για το διορισµό του επιδιαιτητή µέσα
στην προθεσµία αυτή, τον επιδιαιτητή ορίζει το Πρωτοδικείο του
τόπου διεξαγωγής της διαιτησίας, ύστερα από αίτηση ενός διαιτητή ή ενός από τους συµβαλλόµενους σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 878 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Σε περίπτωση
ασυµφωνίας των διαιτητών, υπερισχύει η γνώµη του επιδιαιτητή.
4) Εάν ο διορισµένος διαιτητής δεν αναλάβει αµέσως το έργο της
διαιτησίας ή απουσιάζει δυο (2) φορές συνεχόµενα από την προσδιορισθείσα συνεδρίαση ή από άλλες αιτίες εµποδίζεται το έργο
του, ο άλλος διαιτητής οφείλει να το γνωρίσει αµέσως στους ενδιαφερόµενους, προκειµένου αυτός να αντικατασταθεί µε πρωτοβουλία του µέρους που επισπεύδει τη διαιτησία. Η αντικατάσταση
γίνεται µε την ίδια διαδικασία του διορισµού. Η αντικατάσταση
είναι αναγκαία ακόµα και αν έχει διορισθεί επιδιαιτητής.
5) Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται αµέσως µετά την έκδοσή
της στα µέρη. Αυτή είναι αµετάκλητη, υποχρεωτική και δεσµευτική
και για τα δύο µέρη.
6) Η διαιτητική απόφαση αναφέρει υποχρεωτικά ποιος επιβαρύνεται µε την αµοιβή των διαιτητών, του επιδιαιτητή καθώς και για
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όλα τα τέλη και τα έξοδα της διαιτησίας, µε βάση την αρχή της
ήττας.
ΑΡΘΡΟ 20ο - Περιορισµοί και εξαιρέσεις
1) Σε περίπτωση Ασφάλισης Ιδίων Ζηµιών από σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή και πτώση ισχύουν οι γενικές εξαιρέσεις του
άρθρου 27 του κεφαλαίου Γ. Επίσης, εξαιρούνται:
α) Το αρχικό ποσό κάθε απαίτησης προς αποζηµίωση µέχρι το
ποσό που καθορίζεται ως «απαλλαγή» και αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης του Συµβολαίου. Η απαλλαγή µπορεί να ορίζεται
ως ορισµένο ποσό ή ως ποσοστό επί της Ασφαλιζόµενης αξίας του
οχήµατος ή και τα δύο
β) Φθορές λόγω χρήσης, µείωση απόδοσης, µείωση εµπορικής
αξίας και σταδιακές επιδράσεις του φωτός ή/και ατµοσφαιρικών
και κλιµατολογικών συνθηκών, µηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες καθώς και αποθετικές ζηµίες από τη στέρηση χρήσης του οχήµατος.
Επίσης, ζηµίες που προξενούνται στο Ασφαλιζόµενο όχηµα λόγω
κακής συντήρησής του
γ) Ζηµίες που προκαλούνται στα ελαστικά του οχήµατος,
εφόσον αυτές δεν συντρέχουν µε άλλες ζηµίες που καλύπτονται
µε την ίδια ασφάλιση
δ) Οποιεσδήποτε ζηµίες ή απώλειες τµηµάτων ή εξαρτηµάτων
του Ασφαλιζόµενου οχήµατος που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής του, εφόσον το όχηµα βρεθεί πριν από την πάροδο της προθεσµίας που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4,
εκτός αν έχει συναφθεί και Ασφάλιση Μερικής Κλοπής
ε) Ζηµίες σε µη παγίως προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή
κατά τη µαζική παραγωγή του οχήµατος εξαρτήµατα και εξοπλισµό, εκτός εάν έχει συγκεκριµένα συµφωνηθεί διαφορετικά και
το κόστος τους έχει συµπεριληφθεί στην Ασφαλιζόµενη αξία του
οχήµατος
στ) Ζηµίες που γίνονται στην περίπτωση που το όχηµα κινείται σε
δρόµους που δεν προορίζονται για την κυκλοφορία αυτοκινήτων
ή όπου η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις Αρχές
ζ) Ζηµίες που προξενούνται άµεσα ή έµµεσα σαν συνέπεια δολιοφθοράς.
η) Στην περίπτωση Ασφάλισης αυτοκινήτων ψυγείων ή θερµοθαλάµων, οι ζηµίες των ψυκτικών ή θερµαντικών µηχανηµάτων και,
γενικά, εγκαταστάσεων από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αντίθετης
συµφωνίας
θ) Επίσης, δεν καλύπτονται ζηµίες που προξενούνται από επιδροµές, εχθροπραξία ή πολεµική επιχείρηση, είτε πριν είτε µετά
την κήρυξη κάθε µορφής επίταξης.
2) Δεν καλύπτονται, ακόµη, ζηµίες από σεισµό.
3) Σε περίπτωση ζηµιών από Πυρκαγιά, ισχύουν οι γενικές εξαιρέσεις του άρθρου 27 του κεφαλαόυ Γ εκτός από τις παρ. 11-15.
Επίσης ισχύουν οι εξαιρέσεις ζ), η) και θ) της παρ. 1 του άρθρου
αυτού.
Ρητά δηλώνεται πως δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόµενου συνέπεια πυρκαγιάς του Ασφαλιζόµενου οχήµατος,
καθώς επίσης και ζηµίες που προκαλούνται εξαιτίας κάθε είδους
µηχανικών µετατροπών.
4) Στην περίπτωση Ασφάλισης του οχήµατος από Ολική Κλοπή,
ισχύουν οι εξαιρέσεις 1 και 3 του άρθρου 27 του κεφαλαίου Γ και
οι εξαιρέσεις δ), ε), ζ), και θ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
5) Στην περίπτωση Ασφάλισης του οχήµατος από Μερική Κλοπή,
ισχύουν οι εξαιρέσεις 1 έως 3 του άρθρου 28 των Γενικών Όρων
και οι εξαιρέσεις α), ε), ζ), η) και θ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Ρητά εξαιρείται η περίπτωση υφαίρεσης ή κλοπής από συγγενείς
µέχρι 3ου βαθµού.
6) Στην περίπτωση Ασφάλισης του οχήµατος από Τροµοκρατικές
Ενέργειες, εξαιρούνται οι ζηµίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολέµου, εµφυλίου πολέµου, επανάστασης, πραξικοπήµατος, στάσεων, απεργιών, πολιτικών ταραχών και λοιπών ανώµαλων συνθηκών.
7) Στην περίπτωση Ασφάλισης του οχήµατος από Πολιτικές Ταραχές, εξαιρούνται οι ζηµίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια
πολέµου, εµφυλίου πολέµου, επανάστασης και πραξικοπήµατος.
8) Στην περίπτωση Ασφάλισης ζηµιών του ίδιου του οχήµατος από
Φυσικά Φαινόµενα, καλύπτονται περιοριστικά οι ζηµίες που µπορεί να προκληθούν άµεσα από: καταιγίδα, θύελλα, ανεµοθύελλα,
πληµµύρα, χαλαζόπτωση και έκρηξη ηφαιστείου. Ειδικά ορίζεται
ότι δεν καλύπτονται ζηµίες από σεισµό και µηχανικές βλάβες που
έχουν σαν αιτία τον παγετό. Επίσης, ισχύουν οι εξαιρέσεις 1, 4, 8,
9, 10, 12, 14 και 15 του άρθρου 27 του κεφαλαίου Γ.
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9) Στην κάλυψη ζηµιών στα κρύσταλλα του οχήµατος δεν περιλαµβάνονται ζηµίες στα φανάρια, στους καθρέπτες και στα φλας.
Επίσης, ισχύουν οι εξαιρέσεις 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14
του άρθρου 27 του κεφαλαίου Γ.
Επίσης, εξαιρούνται:
i. η επισκευή και/ή αντικατάσταση µηχανισµών παραθύρων και/ή θυρών και/ή ηλιοροφών.
ii. τυχόν επακόλουθες ζηµίες του αυτοκινήτου κατά τη θραύση ή
µέχρι την επανατοποθέτηση των κρυστάλλων.
iii. ζηµίες σε οποιοδήποτε παράθυρο, ανεµοθώρακα ή οροφή
οχήµατος που δεν είναι κατασκευασµένα από κρύσταλλο (π.χ. διαφανή πλαστικά, κλπ).
10) Στην περίπτωση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Πυρός του
οχήµατος, ισχύουν οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρ. 3
του άρθρου αυτού.
11) Στην περίπτωση Ασφάλισης ζηµιών του ιδίου οχήµατος από
ανασφάλιστο όχηµα ισχύουν οι γενικές εξαιρέσεις του άρθρου 27
του κεφαλαίου Γ.
Επίσης, εξαιρούνται:
α) Φθορές λόγω χρήσης, µείωση απόδοσης, µείωση εµπορικής
αξίας και σταδιακές επιδράσεις του φωτός ή/και ατµοσφαιρικών
και κλιµατολογικών συνθηκών, µηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες καθώς και αποθετικές ζηµίες από τη στέρηση χρήσης του οχήµατος.
Επίσης, ζηµίες που προξενούνται στο Ασφαλιζόµενο όχηµα λόγω
κακής συντήρησής του.
β) Ζηµίες σε µη παγίως προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή
κατά τη µαζική παραγωγή του οχήµατος εξαρτήµατα και εξοπλισµό.
γ) Ζηµίες που γίνονται στην περίπτωση που το όχηµα κινείται σε
δρόµους που δεν προορίζονται για την κυκλοφορία αυτοκινήτων
ή όπου η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις Αρχές.
12) Στην κάλυψη ζηµιών στους αερόσακους του οχήµατος συνεπεία ατυχήµατος ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 27 του κεφαλαίου Γ. Επίσης, εξαιρείται η συµπτωµατική λειτουργία του συστήµατος είτε από ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές παρεµβολές είτε όχι.
Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση που το όχηµα
δεν επισκευασθεί.
13) Στην περίπτωση ασφάλισης ζηµιών του ιδίου οχήµατος από
κακόβουλες πράξεις ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 27 του
κεφαλαίου Γ.
Επίσης, εξαιρούνται:
α) Το αρχικό ποσό κάθε απαίτησης προς αποζηµίωση µέχρι το
ποσό που καθορίζεται ως «απαλλαγή» και αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης του Συµβολαίου. Η απαλλαγή µπορεί να ορίζεται
ως ορισµένο ποσό ή ως ποσοστό επί της Ασφαλιζόµενης αξίας του
οχήµατος ή και τα δύο.
β) Φθορές λόγω χρήσης, µείωση απόδοσης, µείωση εµπορικής
αξίας και σταδιακές επιδράσεις του φωτός ή/και ατµοσφαιρικών
και κλιµατολογικών συνθηκών, µηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες καθώς και αποθετικές ζηµίες από τη στέρηση χρήσης του οχήµατος.
Επίσης, ζηµίες που προξενούνται στο Ασφαλιζόµενο όχηµα λόγω
κακής συντήρησής του.
γ) Ζηµίες που προκαλούνται στα ελαστικά του οχήµατος, εφόσον αυτές δεν συντρέχουν µε άλλες ζηµίες που καλύπτονται µε
την ίδια ασφάλιση.
δ) Οποιεσδήποτε ζηµίες ή απώλειες τµηµάτων ή εξαρτηµάτων
του Ασφαλιζόµενου οχήµατος που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής του.
ε) Ζηµίες σε µη παγίως προβλεπόµενα από τον κατασκευαστή
κατά τη µαζική παραγωγή του οχήµατος εξαρτήµατα και εξοπλισµό, εκτός εάν έχει συγκεκριµένα συµφωνηθεί διαφορετικά και
το κόστος τους έχει συµπεριληφθεί στην Ασφαλιζόµενη αξία του
οχήµατος.
στ) Στην περίπτωση Ασφάλισης αυτοκινήτων ψυγείων ή θερµοθαλάµων, οι ζηµίες των ψυκτικών ή θερµαντικών µηχανηµάτων
και, γενικά, εγκαταστάσεων από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αντίθετης συµφωνίας.
ζ) Επίσης, δεν καλύπτονται ζηµίες που προξενούνται από επιδροµές, εχθροπραξία ή πολεµική επιχείρηση, είτε πριν είτε µετά
την κήρυξη κάθε µορφής επίταξης.
14) Στην κάλυψη επιδόµατος σε περίπτωση ολικής καταστροφής
του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος
ισχύουν οι εξαιρέσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου
27 του κεφαλαίου Γ.
15) Σε περίπτωση Ασφάλισης ολικής καταστροφής λόγω Ιδίων
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Ζηµιών από σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή και πτώση
ισχύουν οι γενικές εξαιρέσεις του άρθρου 27 του κεφαλαίου Γ.
Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο «Παρεχόµενη κάλυψη».
Επίσης, εξαιρούνται:
α) Το ποσό που καθορίζεται ως «απαλλαγή» και αναφέρεται
στον Πίνακα Ασφάλισης του Συµβολαίου. Η απαλλαγή µπορεί να
ορίζεται ως ορισµένο ποσό ή ως ποσοστό επί της Ασφαλιζόµενης
αξίας του οχήµατος ή και τα δύο.
β) Ζηµίες που γίνονται στην περίπτωση που το όχηµα κινείται σε
δρόµους που δεν προορίζονται για την κυκλοφορία αυτοκινήτων
ή όπου η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις Αρχές.
γ) Ζηµίες που προξενούνται άµεσα ή έµµεσα ως συνέπεια δολιοφθοράς.
δ) Επίσης, δεν καλύπτονται ζηµίες που προξενούνται από επιδροµές, εχθροπραξία ή πολεµική επιχείρηση, είτε πριν είτε µετά
την κήρυξη κάθε µορφής επίταξης.
ε) Δεν καλύπτονται ζηµίες από σεισµό.
στ) Δεν καλύπτεται ολική καταστροφή του οχήµατος που προξενήθηκε όσο το όχηµα είχε αυθαίρετα αφαιρεθεί από το νόµιµο
κάτοχο του εκτός εάν υπήρχε σε ισχύ κάλυψη Ολικής και Μερικής
κλοπής του Ασφαλιζόµενου οχήµατος.
ΑΡΘΡΟ 21ο - Τοπικά όρια ισχύος
Η Ασφάλιση προαιρετικών καλύψεων ισχύει αποκλειστικά και
µόνον για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας. Εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά, όλες οι παραπάνω αναφερόµενες Προαιρετικές Καλύψεις α) έως ιδ) τίθενται αυτόµατα σε αναστολή για
όσο διάστηµα το Ασφαλιζόµενο όχηµα βρίσκεται εκτός Ελλάδος,
ανεξάρτητα από τη (τις) χώρα (χώρες) προορισµού και µέχρι τον
επαναπατρισµό του οχήµατος.
Κεφάλαιο Ε - Ειδικοί Όροι
Εκπτώσεις Λόγω µη Ζηµίας και Επιβαρύνσεις Λόγω Ζηµιών
Τα Ασφάλιστρα θα αναπροσαρµόζονται µετά από κάθε λήξη
αδιαίρετης και συνεχούς δωδεκάµηνης περιόδου ασφάλισης, µε
βάση το εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο της εταιρίας, ανάλογα µε την
έλλειψη ζηµίας κατά τη διάρκεια της δωδεκάµηνης αυτής περιόδου ή ανάλογα µε τον αριθµό των ζηµιών που έγιναν σ’ αυτήν
την περίοδο.
Ηλικία Οδηγού/Διπλώµατος
Άρθρο 1ο - Οδηγοί κάτω των 25 ετών
Ειδικά ορίζονται και συµφωνούνται µε το παρόν, για τις περιπτώσεις που το όχηµα που αναφέρεται στο παρόν, οδηγείται από
οδηγό ηλικίας µικρότερης των 25 ετών, χωρίς κατά την κατάρτιση
της Ασφαλιστικής Σύµβαση να έχει δηλωθεί αυτή η ηλικία και να
καταβληθεί το σχετικό Ασφάλιστρο (εφόσον αφορά στον βασικό
οδηγό) ή/και Επασφάλιστρο (εφόσον αφορά στον συµπληρωµατικό οδηγό) που προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο
Ασφαλίστρων Κλάδου Αυτοκινήτων της Εταιρίας, τα παρακάτω:
α) σε περίπτωση ατυχήµατος που συνεπάγεται αστική ευθύνη η
Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη αποζηµίωσης, εκτός αν ο Ασφαλιζόµενος καταβάλει αµέσως, µε Πρόσθετη Πράξη στη δήλωση του
ατυχήµατός του, τόσο το πρόστιµο ύψους 60% επί των καθαρών
Ασφαλίστρων όσο και το σχετικό επιπλέον Ασφάλιστρο ή/και Επασφάλιστρο. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται µε βάση τα Ασφάλιστρα που προβλέπονται κάθε φορά από το ισχύον Τιµολόγιο για
τους κινδύνους που καλύπτουν και για ολόκληρη τη διάρκεια της
ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου του
β) σε περίπτωση ατυχήµατος που συνεπάγεται Ίδιες Ζηµίες ή/
και ολική καταστροφή λόγω ιδίων ζηµιών ή/και Πυρκαγιά του
ιδίου του Ασφαλιζόµενου οχήµατος, η Εταιρία θα καταβάλει το
µισό µόνο της ζηµίας από πρόσκρουση, σύγκρουση, εκτροπή,
ανατροπή, πτώση ή πυρκαγιά ή από οποιεσδήποτε άλλες ζηµίες
του Ασφαλιζόµενου οχήµατος, µε την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόµενος θα καταβάλει το σχετικό επιπλέον Ασφάλιστρο ή/και
Επασφάλιστρο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο
9 των Γενικών Διατάξεων της Σύµβασης αυτής.
Άρθρο 2ο - Νέοι οδηγοί
Ειδικά ορίζονται και συµφωνούνται µε το παρόν, για τις περιπτώ-
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σεις που το όχηµα που αναφέρεται στο παρόν, οδηγείται από
οδηγό που έχει πάρει για πρώτη φορά άδεια ικανότητας η οποία
έχει εκδοθεί στη διάρκεια του τελευταίου 24µήνου πριν από την
ηµεροµηνία του ατυχήµατος, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά την
κατάρτιση της Ασφαλιστικής Σύµβασης το σχετικό Επασφάλιστρο
που προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο Ασφαλίστρων
Κλάδου αυτοκινήτων της Εταιρίας, τα παρακάτω:
α) σε περίπτωση ατυχήµατος που συνεπάγεται αστική ευθύνη,
η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη για αποζηµίωση, εκτός αν ο
Ασφαλιζόµενος καταβάλει αµέσως, µε Πρόσθετη Πράξη στη δήλωση του ατυχήµατός του, τόσο το πρόστιµο ύψους 60% επί των
καθαρών Ασφαλίστρων όσο και το σχετικό Επασφάλιστρο. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται µε βάση τα Ασφάλιστρα που προβλέπονται κάθε φορά από το ισχύον Τιµολόγιο για τους κινδύνους που
καλύπτουν και για ολόκληρη τη διάρκεια της ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου του
β) σε περίπτωση ατυχήµατος που συνεπάγεται Ίδιες Ζηµίες ή/
και ολική καταστροφή λόγω ιδίων ζηµιών ή/και Πυρκαγιά του
ιδίου του Ασφαλιζόµενου οχήµατος, η Εταιρία θα καταβάλει το
µισό µόνο της ζηµίας από πρόσκρουση, σύγκρουση, εκτροπή,
ανατροπή, πτώση ή πυρκαγιά ή από οποιεσδήποτε άλλες ζηµίες
του Ασφαλιζόµενου οχήµατος, µε την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόµενος θα καταβάλει το σχετικό επιπλέον Επασφάλιστρο. Κατά τα
λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 9 των Γενικών Διατάξεων
της Σύµβασης αυτής
Άρθρο 3ο - Απαγόρευση παράνοµων οικονοµικών συναλλαγών
Συµφωνείται ότι η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει
αποζηµίωση ή άλλο χρηµατικό ποσό που προκύπτει από οποιαδήποτε κάλυψη ή επέκταση κάλυψης της παρούσας σύµβασης,
για οποιαδήποτε ζηµία που λαµβάνει χώρα σε κράτος, ή/και ο
ασφαλισµένος ή οποιοσδήποτε δικαιούχος µε βάση την παρούσα
είναι πολίτης ή αξιωµατούχος της κυβέρνησης κράτους, εφόσον
στο κράτος αυτό έχει επιβληθεί από το ισχύον δίκαιο που διέπει
την παρούσα σύµβαση, ή τη λειτουργία της Εταιρίας, περιλαµβανοµένου του δικαίου των ΗΠΑ, εµπάργκο ή άλλη µορφή οικονοµικών κυρώσεων που απαγορεύουν στην Εταιρία να προσφέρει
ασφαλιστική κάλυψη, να έχει συναλλαγές ή να παρέχει οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό ωφέληµα στον ασφαλισµένο ή σε άλλο
δικαιούχο µε βάση την παρούσα. Συµφωνείται επίσης ότι καµία
αποζηµίωση ή πληρωµή ή άλλη µορφή οικονοµικού ωφελήµατος
δε θα καταβληθεί από τη Εταιρία σε πρόσωπο το οποίο το δίκαιο
που διέπει την παρούσα σύµβαση ή τη λειτουργία της Εταιρίας,
περιλαµβανοµένου του δικαίου των ΗΠΑ, έχει υποδείξει ως µη
νόµιµο αποδέκτη οικονοµικών ωφεληµάτων.
Άρθρο 4ο - Ειδικός Όρος «Φροντίδα Αποζηµίωσης»
Ειδικός Όρος Αποκατάστασης Ζηµιών σε Περίπτωση
Υλικών Ζηµιών του Ασφαλισµένου Οχήµατος & Σωµατικών Βλαβών, µε Υπαιτιότητα Τρίτου
Καλύπτονται αποκλειστικά και µόνο οι υλικές ζηµίες του Ασφαλισµένου οχήµατος και οι ιατροφαρµακευτικές δαπάνες και νοσήλια που αφορούν σε σωµατικές βλάβες των επιβαινόντων,
συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού και ιδιοκτήτη του Ασφαλισµένου οχήµατος, που προκαλούνται µε υπαιτιότητα τρίτου, από
σύγκρουση του Ασφαλισµένου οχήµατος µε άλλο όχηµα, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Οι υλικές ζηµίες του Ασφαλισµένου οχήµατος και οι ιατροφαρµακευτικές δαπάνες και νοσήλια που αφορούν σε σωµατικές
βλάβες να µην εντάσσονται και κατά συνέπεια να µην µπορούν να
αποζηµιωθούν από τη συµφωνία Φιλικού Διακανονισµού.
• Οι υλικές ζηµίες του Ασφαλισµένου αυτοκινήτου να µην υπερβαίνουν συνολικά και ανά ατύχηµα το ποσό των 15.000,00 ΕΥΡΩ
(κόστος ανταλλακτικών και κόστος εργατικών, συµπεριλαµβανοµένου και Φ.Π.Α.).
• Οι προαναφερόµενες ιατροφαρµακευτικές δαπάνες και νοσήλια (βάσει νόµιµων παραστατικών) να µην υπερβαίνουν συνολικά
και ανά ατύχηµα το ποσό των 15.000,00 ΕΥΡΩ.
• Να διαπιστώνεται η ευθύνη του τρίτου οχήµατος, η οποία θα
πρέπει να προκύπτει από ικανά -κατά την κρίση της Ασφαλιστικής
Εταιρίας – αποδεικτικά µέσα και υποχρεωτικά από δηµόσια έγγραφα (αντίγραφο Δελτίο Συµβάντος ή Ποινική Δικογραφία κ.α.).
• Να εξασφαλίζεται η διαφύλαξη των δικαιωµάτων του Ασφαλι-
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σµένου κατά του υπευθύνου ή/και οποιουδήποτε τρίτου για την
αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζηµίας από την Ασφαλιστική
Εταιρία του.
• Να βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστική σύµβαση του τρίτου οχήµατος κατά τη στιγµή του ατυχήµατος.
Άρθρο 5ο - Ειδικές Διατάξεις
• Η Εταιρία καλύπτει αποκλειστικά και µόνο τις υλικές ζηµίες του
Ασφαλισµένου αυτοκινήτου, τις ιατροφαρµακευτικές δαπάνες και
νοσήλια που αφορούν σε σωµατικές βλάβες των επιβαινόντων,
αποκλείοντας κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζηµία οποιασδήποτε
φύσης (ενδεικτικά: µείωση της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου, στέρηση της χρήσης του, εµπορική ζηµία του Ασφαλιζόµενου, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη ή οποιαδήποτε έµµεση ζηµία).
• Η κάλυψη αυτή σε καµία περίπτωση δεν θα ενεργοποιείται όταν
το ατύχηµα έχει συµβεί εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
• Η Εταιρία, αποζηµιώνοντας των Ασφαλιζόµενο, αποκτά όλα τα
δικαιώµατα, τα οποία έχει αυτός εναντίον οποιουδήποτε τρίτου
(φυσικού ή νοµικού προσώπου) και του υπαιτίου του ατυχήµατος,
σύµφωνα µε τον Νόµο. Ανεξάρτητα απ’ αυτό, ο Ασφαλιζόµενος
εκχωρεί από την ηµεροµηνία καταβολής της αποζηµίωσης στην
Εταιρία κάθε παρόµοιο δικαίωµά του και δίνει σ’ αυτήν το δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά,
στο όνοµά του, για την αποζηµίωσή της από τον τρίτο ή την Ασφαλιστική Εταιρία του, σε περίπτωση δε που απαιτείται, υποχρεούται
να επαναλάβει αυτή τη δήλωση εκχώρησης ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής ή/και µε συµβολαιογραφικό έγγραφο.
Άρθρο 6ο - Πίνακας Παλαιότητας Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
Σε περίπτωση ζηµίας, και εφόσον υπάρχουν καλύψεις Ιδίων
Ζηµιών ή/και Πυρός ή/και Μερικής Κλοπής, ή/και Τροµοκρατικών Ενεργειών ή/και Κακόβουλων Βλαβών ή/και Φυσικών Φαινοµένων ή/και Αερόσακων ή/και φροντίδας αποζημίωσης, αν
τα ανταλλακτικά του οχήµατος αντικατασταθούν µε καινούργια,
ισχύει ο παρακάτω πίνακας παλαιότητας για την αξία των ανταλλακτικών. Ειδικά για ανταλλακτικά ή/και εξαρτήµατα µε περιορισµένη διάρκεια ζωής (ενδεικτικά: µπαταρία, ελαστικά, καταλύτης,
εξάτµιση, αµορτισέρ κ.α.), η παλαιότητα υπολογίζεται στο 50%
της αξίας του καινούργιου ανταλλακτικού, ανεξάρτητα από το
έτος κατασκευής.
Με την συμπλήρωση του 3ου χρόνου

μείωση 10%

Με την συμπλήρωση του 4ου χρόνου

μείωση 15%

Με την συμπλήρωση του 5ου χρόνου

μείωση 20%

Με την συμπλήρωση του 6ου χρόνου

μείωση 25%

Με την συμπλήρωση του 7ου χρόνου

μείωση 30%

Με την συμπλήρωση του 8ου χρόνου

μείωση 35%

Με την συμπλήρωση του 9ου χρόνου

μείωση 40%

Με την συμπλήρωση του 10ου χρόνου

μείωση 45%

Με την συμπλήρωση άνω των 10 χρόνων

μείωση 50%

Κεφάλαιο ΣΤ - Ειδικές Καλύψεις
Άρθρο 1ο - Ασφάλιση Απώλειας Εγγράφων
Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης τεκµαίρεται από την αναφορά
στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου, των Ασφαλιζόµενων ποσών, σε
αντιστοιχία µε τον Ασφαλιζόµενο κίνδυνο.
Ι. Παρεχόµενη Κάλυψη
Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των πιο κάτω αναφερόµενων,
προσωπικών, εγγράφων του ασφαλιζόµενου, αστυνοµικής ταυτότητας, διαβατηρίου, διπλώµατος οδήγησης καθώς και της άδειας
κυκλοφορίας του ασφαλιζόµενου οχήµατος, καλύπτουµε το κόστος επανέκδοσης τους, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους των
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απαιτούµενων παραβόλων.
IΙ. Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Για την κάλυψη αυτή θα καταβάλλουµε, το πραγµατικό ποσό δαπανών και µέχρι το µέγιστο ποσό για όλη τη διάρκεια ισχύος του
ετήσιου Ασφαλιστηρίου, όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα του
Ασφαλιστήριου Συµβολαίου.
ΙII. Υποχρεώσεις µετά από Απώλεια ή Ζηµιά
Σε περίπτωση καλυπτόµενης ζηµίας, καλέσετε στο τηλέφωνο 2108127600 (Τµήµα Αποζηµιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτων) δηλώστε
την ζηµία και ενηµερωθείτε για τον τρόπο αποζηµίωσης σας.
Δηλώστε την απώλεια ή κλοπή, στην αρµόδια Ελληνική Αρχή
(Αστυνοµική ή Προξενική) και προµηθευθείτε σχετική βεβαίωση
της δήλωσης σας.
Υποβάλλετε, το αργότερο µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών από την
διαπίστωση της απώλειας ή κλοπής, την δήλωση ζηµίας.
IV. Εξαιρέσεις
Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ «Περιοριορισµοί και Εξαιρέσεις» του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, εµείς
δεν καλύπτουµε:
1. Χρήµατα, επιταγές, κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές, εκπτωτικές, κλπ), εισιτήρια ή άλλα αντικείµενα ή έγγραφα, πλην αυτών
που αναφέρονται στην παράγραφο «Παρεχόµενη κάλυψη».
2. Ζηµίες οφειλόµενες σε αιτία άλλη από κλοπή ή απώλεια,
όπως π.χ. πυρκαγιά, νερό, ατύχηµα, φυσιολογική φθορά, κατασκευαστικά ελαττώµατα, σκόρο, έντοµα, καθαρισµό ή επισκευή ή
άλλα παρόµοια γεγονότα.
3. Κλοπή ταυτότητας/προσωπικότητας που οφείλεται στα απολεσθέντα ή κλαπέντα προσωπικά έγγραφα καθώς και επακόλουθες ζηµίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζηµία).
4. Απώλειες ή ζηµίες που προκύπτουν από τις άµεσες πράξεις
ενός συγγενή ή πράξεις για τις οποίες ο συγγενής ήταν ήδη ενήµερος ή τις οποίες είχε σχεδιάσει.
V. Ορισµοί
1. Απώλεια ή κλοπή σύµφωνα µε την παρούσα κάλυψη θεωρείται όταν κάποιο αντικείµενο το οποίο είτε έχει ακούσια χαθεί
είτε έχει κλαπεί από τρίτο χωρίς την βοήθειά σας, την συγκατάθεσή σας ή τη συνεργασία σας.
2. Όχηµα είναι αποκλειστικά και µόνο το δικό σας ΙΧΕ επιβατικό
αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ή µοτοσικλέτα, τα στοιχεία του οποίου
αναφέρονται στη πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
3. Έγγραφα θεωρούνται αποκλειστικά και µόνο τα εξής επίσηµα
έγγραφα του ασφαλιζόµενου: αστυνοµική ταυτότητα, δίπλωµα
οδήγησης, διαβατήριο και η άδεια κυκλοφορίας του Ασφαλιζόµενου οχήµατος.
4. 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 πρώτου βαθµού.
Άρθρο 2ο - Ασφάλιση Αντικατάστασης Κλειδιών
Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης τεκµαίρεται από την αναφορά,
στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου, του Ασφαλιζόµενου ποσού σε
αντιστοιχία µε τον Ασφαλιζόµενο κίνδυνο.
Ι. Παρεχόµενες Καλύψεις
1. Αντικατάσταση κλειδιών:
Θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών του οχήµατος σας, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Το
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 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 ενοικίασης οχήµατος:
Καλύπτουµε το κόστος ενοικίασης οχήµατος σε περίπτωση απώ-

Ασφάλεια Οχήματος

λειας ή κλοπής κλειδιών του οχήµατος σας µε την προϋπόθεση ότι
χρειάζεται περισσότερο από 24 ώρες για την αντικατάστασή τους
και µέχρι το όριο ευθύνης.
II. Όριο Ευθύνης
Για την κάλυψη αυτή θα καταβάλλουµε, το πραγµατικό ποσό δαπανών και µέχρι το µέγιστο ποσό για όλη τη διάρκεια ισχύος του
ετήσιου Ασφαλιστηρίου, όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα του
Ασφαλιστήριου Συµβολαίου.
III. Υποχρεώσεις µετά από Απώλεια ή Ζηµιά
Σε περίπτωση καλυπτόµενης ζηµίας:
• Πρέπει να µας καλέσετε στο τηλέφωνο 210-8127600 (Τµήµα
Αποζηµιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτων) για να δηλώσετε την ζηµία
και να ενηµερωθείτε για τον τρόπο αποζηµίωσης σας, το αργότερο µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών από την διαπίστωση του καλυπτόµενου περιστατικού.
• Θα πρέπει να συµπληρώσετε, µε όλα τα στοιχεία, δήλωση
ζηµίας και να την καταθέσετε µαζί µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένου και του δελτίου συµβάντων της αστυνοµίας (στις περιπτώσεις κλοπής ή/και διάρρηξης),
της απόδειξης για την αντικατάσταση κλειδαριών και/ή κλειδιών
καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σας ζητήσουµε να προσκοµίσετε.
• Η δήλωση ζηµίας και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα
πρέπει να κατατεθούν εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της
αρχικής δήλωσης της ζηµίας.
• Για ζηµίες προερχόµενες από διάρρηξη, θα πρέπει µας προσκοµίσετε το δελτίο συµβάντων της αστυνοµίας που αποδεικνύει ότι το περιστατικό συνέβη εντός της καλυπτόµενης διάρκειας
Ασφάλισης έτσι ώστε να µπορέσουµε να σας καταβάλλουµε την
αποζηµίωση, σε διαφορετική περίπτωση δεν µπορείτε νοµικά να
διεκδικήσετε αποζηµίωση.
IV. Εξαιρέσεις
Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ «Περιορισµοί και Εξαιρέσεις» του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, επιπλέον
δεν καλύπτονται:
1.περιπτώσεις οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στο τµήµα του
Ασφαλιστηρίου «Τι εµείς καλύπτουµε».
2.απώλειες ή ζηµίες που προκύπτουν από παράνοµες πράξεις.
3.απώλειες ή ζηµίες που προκύπτουν από τις άµεσες πράξεις
ενός συγγενή ή πράξεις για τις οποίες ο συγγενής ήταν ήδη ενήµερος ή τις οποίες είχε σχεδιάσει.
4. επακόλουθες ζηµίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζηµία).
V. Ορισµοί
Οι ορισµοί αυτοί ισχύουν για όλα τα τµήµατα του Ασφαλιστηρίου
Συµβολαίου.
1. Η λέξη σας, είσαστε, εσείς, αναφέρεται στον Ασφαλιζόµενο
όπως αυτός αναφέρεται στη πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου
συµβολαίου.
2. Η λέξη µας, εµείς, εµάς αναφέρεται στην Ασφαλιστική Εταιρία η οποία παρέχει αυτή την Ασφάλιση, δηλαδή την AIG Europe
S.A.
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 πρώτου βαθµού.
4. 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.
5. Ζηµία σηµαίνει µία απρόβλεπτη και ξαφνική υλική περιουσιακή ζηµία που οφείλεται σε γεγονός τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο
της θέλησης του Ασφαλιζόµενου. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται επακόλουθες ζηµίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυγόν κέρδος ή
αποθετική ζηµία).
6. 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.
7. Κλειδί είναι το µέσο που παρέχει ο κατασκευαστής του
οχήµατος για το κλείδωµα/ξεκλείδωµα και την εκκίνηση του
οχήµατος. Στην έννοια των κλειδιών δεν περιλαµβάνονται τα µέσα
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης των µηχανισµών προστασίας
που δεν έχουν τοποθετηθεί από το εργοστάσιο παραγωγής.
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8. Όχηµα είναι αποκλειστικά και µόνο το δικό σας ΙΧΕ επιβατικό
αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ή µοτοσικλέτα, τα στοιχεία του οποίου
αναφέρονται στη πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
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 στον πίνακα του Ασφαλιστήριου Συµβολαίου.
Άρθρο 3ο - Προστασία από Ακατάλληλο Καύσιµο
Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης προϋποθέτει την αναφορά, στον
πίνακα του Ασφαλιστηρίου, του Ασφαλιζόµενου ποσού σε αντιστοιχία µε τον Ασφαλιζόµενο κίνδυνο.
I. Παρεχόµενες Καλύψεις
Θα σας αποζηµιώσουµε για τα ακόλουθα έξοδα που προκλήθηκαν ως άµεσο αποτέλεσµα τροφοδοσίας του οχήµατός σας, µε:
Α. Ακατάλληλο καύσιµο, αποκλειστικά και µόνο από υπαιτιότητα του υπαλλήλου πρατηρίου υγρών καυσίµων.
Β. Με νοθευμένο καύσιμο
1. Έξοδα Αποστράγγισης & Καθαρισµού της δεξαµενής
καυσίµου
Θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος καθαρισµού και αποστράγγισης του ακατάλληλου καυσίµου από τη δεξαµενή καυσίµου του οχήµατός σας, εφόσον η διαδικασία τελεσθεί από συνεργείο οχηµάτων.
2. Έξοδα Ρυµούλκησης
Θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος ρυµούλκησης του οχήµατός σας από το σηµείο που συνέβη το περιστατικό τροφοδότησης
ακατάλληλου καυσίµου έως το συνεργείο αυτοκινήτων, επιλογής
του ασφαλιζόµενου, όπου θα πραγµατοποιηθεί ο καθαρισµός/
επισκευή, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 50 χιλιοµέτρων.
3. Κόµιστρα Ταξί
Θα σας αποζηµιώσουµε για το ποσό του κοµίστρου ταξί που θα
κληθείτε να καταβάλετε για τη µεταφορά σας από το συνεργείο
αυτοκινήτων που βρίσκεται το όχηµά σας, ως αποτέλεσµα της τροφοδοσίας ακατάλληλου καυσίµου, προς το τόπο κατοικίας σας ή
στο τόπο του αρχικού προορισµού σας.
4. Έξοδα επισκευής µηχανικών βλαβών
Θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής των µηχανικών
βλαβών που θα προκύψουν ως άµεσο αποτέλεσµα περιστατικού
τροφοδότησης ακατάλληλου καυσίµου στο όχηµά σας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση
ανταλλακτικών µε καινούργια, ισχύει ο πίνακας παλαιότητας
ανταλλακτικών αυτοκινήτων που αναγράφεται στις ειδικές διατάξεις των ειδικών όρων και ειδικών καλύψεων
5. Έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου αντικατάστασης
Θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος ενοικίασης οχήµατος για
το διάστηµα που το όχηµά σας θα βρίσκεται στο συνεργείο ως
αποτέλεσµα ζηµίας από τροφοδότηση ακατάλληλου καυσίµου.
II. Ανώτατο Όριο Ευθύνης:
Για την κάλυψη αυτή θα καταβάλλουµε, το πραγµατικό ποσό δαπανών και µέχρι το µέγιστο ποσό για όλη τη διάρκεια ισχύος του
ετήσιου Ασφαλιστηρίου, όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα του
Ασφαλιστήριου Συµβολαίου.
II.α. Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά παρεχόµενη κάλυψη
• Έως € 250,00 ανά περιστατικό και συνολικά για τη διάρκεια
ισχύος του ετήσιου ασφαλιστηρίου, για έξοδα αποστράγγισης και
καθαρισµού της δεξαµενής καυσίµου.
• Έως € 250,00, ανά περιστατικό και συνολικά για τη διάρκεια
ισχύος του ετήσιου ασφαλιστηρίου, για έξοδα ρυµούλκησης,
κόµιστρα ταξί και για έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου αντικατάστασης. Το ηµερήσιο κόστος για ενοικίαση αυτοκινήτου αντικατάστασης περιορίζεται στα € 50,00 ανά ηµέρα και µε µέγιστη διάρκεια
τις τρεις (3) ηµέρες.
• Έως € 500,00, ανά περιστατικό και συνολικά για τη διάρκεια
ισχύος του ετήσιου ασφαλιστηρίου, για έξοδα επισκευής µηχανικών βλαβών που θα προκύψουν στο όχηµά σας ως άµεσο αποτέλεσµα τροφοδοσίας ακατάλληλου καυσίµου.
III. Γεωγραφικά Όρια
Η παρούσα κάλυψη έχει παγκόσμια ισχύ για Ζηµιογόνα Γεγονότα
IV. Ορισµοί
1. Η λέξη µας, εµείς, εµάς αναφέρεται στην Ασφαλιστική Εταιρία η οποία παρέχει αυτή την Ασφάλιση, δηλαδή την AIG Europe
S.A.
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2. Ως Μέλη Οικογένειας θεωρούνται οι συγγενείς πρώτου
βαθµού.
3. Όχηµα είναι αποκλειστικά και µόνο το δικό σας ΙΧΕ επιβατικό
αυτοκίνητο τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στον πίνακα του
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
4. Πρατήριο Υγρών Καυσίµων νοείται η εγκατάσταση
στην οποία ανεφοδιάζονται µε υγρά καύσιµα οδικά οχήµατα
(αυτοκίνητα, δίκυκλα, αγροτικά µηχανήµατα κ.α.) Το Πρατήριο
πρέπει να φέρει νόµιµη άδεια λειτουργίας, εµπορίας και διάθεσης
υγρών καυσίµων.
5. Η λέξη σας, είσαστε, εσείς, αναφέρεται στον Ασφαλιζόµενο
όπως αυτός αναφέρεται στη πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου
συµβολαίου.
6. Συνεργείο οχηµάτων νοείται το κατάλληλα εξοπλισµένο
κέντρο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών
και µοτοποδηλάτων, το οποίο διαθέτει την προβλεπόµενη εκ του
νόµου άδεια λειτουργίας συνεργείου καθώς και την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του υπεύθυνου τεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων.
7. Ως Τροφοδοσία Ακατάλληλου Καυσίµου νοείται το
περιστατικό τροφοδοσίας είδους καυσίµου άλλου από αυτό που
προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήµατος, όπως και η τροφοδοσία με καύσιμο που έχει νοθευτεί Νοθευμένο καύσιμο νοείται η
ποιοτική αλλοίωση του καυσίμου ώστε να αποκλίνει από τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο αρμόδιος κρατικός φορέας.
8. Υπάλληλος νοείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, βρίσκεται στη συνήθη και τακτική υπηρεσία του Πρατηρίου Υγρών
Καυσίµων, συνδεόµενος µε αυτό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
ή µε νόµιµη σύµβαση µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών και
ο οποίος αµείβεται µε µισθό, ηµεροµίσθιο ή προµήθειες.
V. Εξαιρέσεις:
Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ «Περιορισµοί και Εξαιρέσεις» του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, επιπλέον
δεν θα καλύπτονται:
1. ζηµίες οι οποίες δεν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης.
2. οικονοµικές απώλειες άλλες από αυτές που περιγράφονται στην
παράγραφο «Παρεχόµενες Καλύψεις».
3. το κόστος αντικατάστασης του καυσίµου.
4. επακόλουθη απώλεια ή επακόλουθη ζηµία οποιασδήποτε µορφής.
5. ανέντιµες ή δόλιες πράξεις και πράξεις απάτης του Ασφαλιζόµενου και των µελών της οικογένειάς του.
6. ζηµίες που θα προκύψουν σε ενοικιαζόµενα οχήµατα.
7. ζηµία σε οχήµατα που δεν είναι Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα.
8. ζηµία σε οχήµατα τα οποία έχουν υποστεί µετατροπές στον
κινητήρα.
9. ζηµίες συνεπεία µόλυνσης ή/και ρύπανσης του περιβάλλοντος.
10. ζηµία συνεπεία µόνιµης ή προσωρινής στέρησης της νοµής
και/ή κυριότητας του οχήµατος ως αποτέλεσµα κατάσχεσης,
κρατικοποίησης, επίταξης ή κατάληψης από οιαδήποτε νόµιµα
συσταθείσα αρχή.
VI. Υποχρεώσεις µετά από Ζηµία:
Σε περίπτωση καλυπτόµενης ζηµίας:
• Πρέπει να µας καλέσετε στο τηλέφωνο 210-8127600 (Τµήµα
Αποζηµιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτων) για να δηλώσετε την ζηµία
και να ενηµερωθείτε για τον τρόπο αποζηµίωσης σας, το αργότερο µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών από την διαπίστωση του καλυπτόµενου περιστατικού.
• Θα πρέπει να συµπληρώσετε, µε όλα τα στοιχεία, δήλωση ζηµίας και να την καταθέσετε µαζί µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά
έγγραφα καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σας ζητήσουµε
να προσκοµίσετε.
• Η δήλωση ζηµίας και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα
πρέπει να κατατεθούν εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της
αρχικής δήλωσης της ζηµίας.
• Να διευκολύνετε και να δίνετε κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια
στους εκπροσώπους ή στους πραγµατογνώµονες της Εταιρίας, για
τη διαπίστωση του Ατυχήµατος και την εκτίµηση των ζηµιών, ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Άρθρο 4ο – Ασφάλιση Αντικατάστασης Ελαστικών
Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης τεκμαίρεται από την αναφορά
στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου, των Ασφαλιζομένων ποσών, σε
αντιστοιχία με τον Ασφαλιζόμενο κίνδυνο.
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I. Παρεχόµενη Κάλυψη
Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος αντικατάστασης ενός ελαστικού ανά τρίμηνο, σε περίπτωση που το ελαστικό υποστεί συνολική ή μερική ζημία, η οποία δεν είναι επισκευάσιμη και επηρεάζει
την ασφαλή λειτουργία και χρήση του και προέκυψε συνεπεία:
1.βανδαλισμού,
2.ζημιάς από αιχμηρό αντικείμενο,
3.πρόσκρουσης σε πεζοδρόμιο ή άλλου εμποδίου όπως π.χ
πέτρα ή σαμαράκι.
Η αντικατάσταση του ελαστικού θα γίνεται μέσω του δικτύου
συνεργαζόμενων συνεργείων της Ασφαλιστικής Εταιρίας, δηλαδή
της AIG Europe S.A., εφόσον υπάρχει συνεργαζόμενο συνεργείο
πλησίον του τόπου συμβάντος.
Προϋποθέσεις ισχύος της κάλυψης:
•Να έχει γίνει σωστή εγκατάσταση / τοποθέτηση του ελαστικού,
•Τα ελαστικά θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για χρήση σε δημόσιο δρόμο.
ΙΙ. Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Το καλυπτόμενο ποσό περιορίζεται στο χρηματικό ποσό που εσείς
πληρώσατε για την αντικατάσταση του ελαστικού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με ανώτατο όριο ευθύνης € 50,00.- ανά
ελαστικό, ανά τρίμηνο και για όλη την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις μετά από Ζημιά
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας:
- Πρέπει να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 210-8127600 (Τμήμα
Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτων) εντός 8 ημερών από την
διαπίστωση του περιστατικού, για να δηλώσετε την ζημία και να
ενημερωθείτε για τον τρόπο αποζημίωσης σας.
- Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία στη δήλωση ζημίας
και να την καταθέσετε στον Κλάδο Αποζημιώσεων της Εταιρίας ή
να την αποστείλετε στο claims-gr@aig.com
- Θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σας ζητηθούν εντός
15 ημερών από την ημερομηνία αρχικής δήλωσης της ζημίας.
Εφόσον η Ασφαλιστική Εταιρία επιβεβαιώσει ότι η ζημία είναι καλυπτόμενη, θα προχωρήσει στην αποζημίωση.
IV.Εξαιρέσεις
Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ «Περιορισμοί και Εξαιρέσεις» του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, δεν
καλύπτεται Ζημία:
1.Η οποία είναι επισκευάσιμη,
2. Που αφορά το εργατικό κόστος εγκατάστασης του νέου ελαστικού και το οποίο βαρύνει αποκλειστικώς και μόνο τον Ασφαλισμένο,
3. Που έχει επέλθει εκτός της περιόδου ισχύος της κάλυψης
4. Που αφορά όποιο άλλο ή επιπλέον κόστος σχετίζεται με την
αντικατάσταση του ελαστικού, πέρα από την αξία του νέου ελαστικού,
5. Που έχει επέλθει από πυρκαγιά, κλοπή ή τροχαίο ατύχημα,
6. Που έχει επέλθει από κακή ευθυγράμμιση, από οποιαδήποτε
μηχανική βλάβη ή λάθος πίεση των ελαστικών
7. Που έχει προκύψει από κακή χρήση, ή σκόπιμη ενέργεια / παράλειψη του Ασφαλισμένου
8 Που έχει επέλθει από κατασκευαστικό ελάττωμα
9. Που καλύπτεται από πρόγραμμα εγγύησης του κατασκευαστή
ή από εναλλακτικό πρόγραμμα ασφάλισης
10. Που έχει λάβει χώρα εκτός της Ελληνικής επικράτειας
11. Σε οχήματα άνω των 3.500 κιλών
12. Που έχει επέλθει σε ελαστικά των λεγόμενων super-cars,
δηλαδή από συμμετοχή σε αγώνες, επιδείξεις ή δραστηριότητες
εκτός δρόμου
13. Για οχήματα 4Χ4 εφόσον έχουν τοποθετηθεί ελαστικά 50/50,
καλύπτεται αποκλειστικά μία αντικατασταση ανά έξι μήνες
14. Σε ελαστικά Ε.Ι.Χ οχημάτων για χρήση άνω των 50/50 εντός-εκτός δρόμου
15. Εάν το ελαστικό δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
χρήση σε δημόσιο δρόμο
16. Σε ελαστικά τα οποία έχουν διανύσει περισσότερα χλμ από
αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής, ή η παλαιότητα τους είναι μεγαλύτερη από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
17. Σε ελαστικά τα οποία η ηλικία τους είναι μεγαλύτερη των 5
ετών
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18. Που έχει επέλθει σε ελαστικό που έχει ήδη αντικατασταθεί μία
φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης
19. Επιπλέον, εξαιρούνται οι περιπτώσεις που απορρέουν άμεσα
ή έμμεσα ή που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω
περιστάσεις:
- σε κάθε είδους γεγονότα πολέμου, άσχετα αν έχει κηρυχθεί
επίσημα ή όχι, εχθροπραξιών, εισβολής, κινημάτων, ανταρσίας,
επανάστασης, λαϊκών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών σαν αποτέλεσμα επιδρομής, πολιτικής ή όχι
- σε χημική, πυρηνική, βιολογική τρομοκρατία και σε χρήση εκρηκτικών,
- σε λήψη ναρκωτικών, μέθη, φρενοβλάβεια, διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήματα καθώς και σε αυτοκτονία,
απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμό
V.Oρισμοί
Οι ορισμοί αυτοί ισχύουν για όλα τα τμήματα του Ασφαλιστηρίου
Συμβολαίου:
1. Η λέξη σας, είσαστε, εσείς, αναφέρεται στον Ασφαλιζόμενο
όπως αυτός αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
2. Η λέξη μας, εμείς, εμάς αναφέρεται στην Ασφαλιστική Εταιρία, η οποία παρέχει αυτή την Ασφάλιση, δηλαδή την AIG Europe
S.A.
3. H λέξη Αντικατάσταση ορίζεται ως η παροχή νέου ελαστικού, ιδίου ή παρόμοιου τύπου και προδιαγραφών με το ελαστικό,
το οποίο υπέστη μη επισκευάσιμη ζημία και το οποίο είναι κατάλληλο προς χρήση για το όχημα που αφορά.
4. Επισκευάσιμη ζημία ορίζεται ως η ζημία που μπορεί να αποκατασταθεί χωρίς να επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία και χρήση
του ελαστικού.
5. Ασφαλιζόμενο Ελαστικό ορίζεται ως το ελαστικό που φέρει
το όχημα κατά την διάρκεια ισχύος της κάλυψης.
6. Νέο ελαστικό ορίζεται ως το ελαστικό που θα τοποθετηθεί
στο όχημα του Ασφαλισμένου στην περίπτωση ζημίας από καλυπτόμενο περιστατικό, ως αντικατάσταση του υφιστάμενου που
έχει υποστεί τη ζημία.
7. Ζημία ορίζεται όταν επέλθει ο κίνδυνος αποκλειστικά και μόνο
από εξωτερικό γεγονός ή συμβάν όπως αυτό περιγράφεται στο
τμήμα Ι – Παρεχόμενη Κάλυψη.
8. Οχήματα ορίζονται τα Ε.Ι.Χ, Φ.Ι.Χ, καθώς και οι μοτοσικλέτες.
Το όχημα πρέπει να φέρει Ελληνικές πινακίδες και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα.
9. Περίοδος Ασφάλισης ορίζεται η χρονική περίοδος όπως
αυτή αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
Άρθρο 5ο - Κάλυψη Βλάβης Ράδιο/CD
Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης τεκµαίρεται από την αναφορά
στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου, των Ασφαλιζόµενων ποσών, σε
αντιστοιχία µε τον Ασφαλιζόµενο κίνδυνο.
Ι. Παρεχόµενη Κάλυψη
Θα σας αποζηµιώσουµε για τη µηχανική ή ηλεκτρολογική βλάβη
της συσκευής ήχου του οχήµατός σας που θα συµβεί κατά τη διάρκεια ασφάλισης.
II. Ορισµοί
1. Συσκευή ήχου είναι το δικό σας ράδιο, ράδιο-CD, ράδιο-MP3 ή συσκευή πολυµέσων/Multimedia (Radio-CD-DVD-GPS)
το οποίο έχει εγκατασταθεί από επαγγελµατία στο όχηµά σας (µε
απόδειξη του εγκαταστάτη) ή είναι εγκατεστηµένο από το εργοστάσιο παραγωγής και λειτουργεί αποκλειστικά από την τροφοδοσία του οχήµατος.
2. Η λέξη σας, είσαστε, εσείς, αναφέρεται στον Ασφαλιζόµενο
όπως αυτός αναφέρεται στη πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου
συµβολαίου.
3. Η λέξη µας, εµείς, εµάς αναφέρεται στην Ασφαλιστική Εταιρία η οποία παρέχει αυτή την Ασφάλιση, δηλαδή την AIG Europe
S.A.
4. Όχηµα είναι αποκλειστικά και µόνο το δικό σας ΙΧΕ επιβατικό
αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται
στη πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Οι µοτοσικλέτες δεν καλύπτονται.
III. Όροι κάλυψης
1. Καλύπτονται µόνο οι συσκευές ήχου που είναι εγκαταστηµένες
από επαγγελµατίες (µε απόδειξη του εγκαταστάτη) ή οι εργοστασιακές µονάδες.
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2. Η ασφάλιση ισχύει µόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Η συσκευή δεν µπορεί να είναι παλαιότερη από 20 έτη όταν
ζητήσετε την επισκευή ή αντικατάσταση της.
4. Είναι στη δική µας διακριτική ευχέρεια εάν µια ασφαλισµένη
συσκευή ήχου θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί.
5. Εάν η ασφαλιζόµενη συσκευή ήχου καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή, τότε για οποιαδήποτε βλάβη θα πρέπει να
απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.
6. Η συσκευή σας θα πρέπει να µην έχει υποστεί τροποποιήσεις σε
σχέση µε την αρχική της κατάσταση.
7. Για να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη η βλάβη θα πρέπει να συµβεί κατά την διάρκεια της ασφάλισης.
8. Εάν ο κατασκευαστής ανακαλέσει την συσκευή σας, τότε είναι
εκείνος υπεύθυνος για την επισκευή ή την αντικατάσταση της.
9. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει ανταλλακτικά και εργασία.
IV. Υποχρεώσεις σε περίπτωση βλάβης
1. Θα πρέπει να καλέσετε το τµήµα αποζηµιώσεων στο 2108127600 εντός 8 ηµερών από την ηµέρα που αντιληφθήκατε την
βλάβη. Θα λάβετε οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία αποζηµίωσης. Η Εταιρεία δεν θα αποζηµιώσει οποιαδήποτε επισκευή έχει
γίνει χωρίς την έγκρισή της.
2. Για να έχει ισχύ η κάλυψη θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι οδηγίες
του κατασκευαστή για την εγκατάσταση, τη συναρµολόγηση, τη
χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.
3. Να έχετε εύκαιρο τον αριθµό του συµβολαίου σας, όταν θα
καλέσετε το τµήµα αποζηµιώσεων.
4. Για τις εργοστασιακές συσκευές ήχου χρειάζεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, για τον προσδιορισµό της ηλικίας της
συσκευής.
5. Για τις µη εργοστασιακές συσκευές, η ηλικία αυτών θα προσδιορίζεται από την απόδειξη αγοράς εφόσον αυτή υπάρχει, διαφορετικά θα προσδιορίζεται από τη µάρκα/µοντέλο και το σειριακό
αριθµό του κατασκευαστή.
V. Τι καλύπτει η ασφάλιση / Ανώτατα όρια ευθύνης
1. Για την κάλυψη αυτή θα καταβάλλουµε, το πραγµατικό ποσό
δαπανών για την επισκευή ή αντικατάσταση και µέχρι το µέγιστο
ποσό για όλη τη διάρκεια ισχύος του ετήσιου Ασφαλιστηρίου,
όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα του Ασφαλιστήριου Συµβολαίου.
2. Εάν δεν υπάρχει η απόδειξη αγοράς της συσκευής, η αξία
της θα υπολογίζεται βάσει της αξίας ενός πανοµοιότυπου ή παρόµοιου προϊόντος (µε τα ίδια χαρακτηριστικά) στην αγορά. Η
αξία θα καθοριστεί από την Εταιρεία.
3. Τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα ή/και µια ελαττωµατική συσκευή
θα ανήκει στην Εταιρεία ή σε κάποιον που θα ορίσουµε.
4. Η Εταιρεία θα αποφασίσει αν η ασφαλιζόµενη συσκευή θα
επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί. Αν η συσκευή σας αντικατασταθεί, θα έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε την παλαιά χωρίς
απαραίτητα να είναι η ίδια µάρκα ή χρώµα.
5. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για την έλλειψη διαθέσιµων
ανταλλακτικών.
VI. Εξαιρέσεις
Τα παρακάτω αντικείµενα, ελαττώµατα και καταστάσεις εξαιρούνται από την κάλυψη:
1. Κάθε απώλεια ή ζηµία από εξωτερικούς παράγοντες, όπως
ενδεικτικά φωτιά, κλοπή ή απόπειρα κλοπής, σύγκρουση, πρόσκρουση, ανατροπή, κακόβουλες πράξεις, πολιτικές ταραχές,
τροµοκρατία, φυσικά φαινόµενα κλπ.
2. Βλάβη σε ηχεία, subwoofers, ενισχυτές, ισοσταθµιστές, οθόνες
LCD ευρισκόµενες εκτός του κυρίως σώµατος της συσκευής πχ
σε προσκέφαλα, στην οροφή κλπ,, κεραίες και άλλες παρόµοιες
συσκευές.
3. Απώλεια των ρυθµίσεων και της µνήµης της συσκευής συνεπεία
διακοπής της τροφοδοσίας.
4. Κινητές συσκευές που δεν είναι µόνιµα εγκατεστηµένες στο
αυτοκίνητο, όπως τα κινητά τηλέφωνα, κινητό GPS, iPods κ.λπ..
5. Κάθε είδους βλάβη ή ζηµία που προκαλείται από εσάς ή από
αµέλεια σας. Ελαττώµατα που προκαλούνται από κακή χρήση ή
µη ενδεδειγµένη χρήση σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, κακή εγκατάσταση, καθώς και εξαιρέσεις στην εγγύηση του
κατασκευαστή της συσκευής.
6. Οποιαδήποτε επισκευή η οποία δεν έχει γίνει µε δική µας
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έγκριση.
7. Οποιαδήποτε βλάβη συνέβη εκτός της διάρκειας ασφάλισης.
8. Βλάβες που προκαλούνται από έλλειψη, κακή συντήρηση ή
καθαρισµό.
9. Βλάβες που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά ή ελαττώµατα σε κουµπιά και λαβές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από το
αρχικό πρόβληµα.
10. Κάθε συσκευή της οποίας έχει αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί το
σειριακό της νούµερο.
11. Λάµπες, καθρέπτες ή οποιαδήποτε εξαρτήµατα από γυαλί.
12. Κάθε είδους αξεσουάρ.
13. Οποιαδήποτε αισθητική ζηµία.
14. Οποιαδήποτε επακόλουθη ζηµία σε κασέτες, CD, DVD, USB ή
παρόµοια µέσα αποθήκευσης.
15. Κλήσεις που πραγµατοποιούνται στο τηλεφωνικό µας κέντρο
και δεν έχουν σχέση µε βλάβη της ασφαλιζόµενης συσκευής συµπεριλαµβανοµένων ερωτήσεων για τη λειτουργία της συσκευής.
16. Βλάβες που προκύπτουν από καθαρισµό, προσαρµογή, ευθυγράµµιση, περιοδική ή προληπτική συντήρηση.
17. Δαπάνες που σχετίζονται µε, ή ευθύνη που προκύπτει από
υλικές ζηµίες, τραυµατισµό ή θάνατο συνεπεία του χειρισµού,
της λειτουργίας ή τη χρήση της συσκευής, είτε έχει είτε δεν έχει
σχέση µε εξαρτήµατα ή µηχανισµούς που καλύπτονται από το
πρόγραµµα αυτό.
18. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν έξοδα που συνδέονται µε την απώλεια εισοδήµατος ή κερδών ή οποιαδήποτε
άλλη ευθύνη που προκαλείται από τη βλάβη ή ελάττωµα της συσκευής.
Άρθρο 6ο - Κάλυψη Περιεχοµένου Κατοικίας
Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης τεκµαίρεται από την αναφορά
στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου, των Ασφαλιζόµενων ποσών, σε
αντιστοιχία µε τον Ασφαλιζόµενο κίνδυνο.
Ι. Παρεχόµενη Κάλυψη
1) ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
Καλύπτονται οι ζηµιές που θα προέλθουν από:
Πυρκαγιά, Πυρκαγιά από Κεραυνό, Πυρκαγιά από Δάσος και/ή
Καπνό συνεπεία Πυρκαγιάς.
Στην κάλυψη περιλαµβάνονται ζηµίες στα Ασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία που προκλήθηκαν από και κατά την διάρκεια της
προσπάθειας κατάσβεσης της πυρκαγιάς ή από εντολή των αρχών
για να εµποδιστεί η εξάπλωσή της.
ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Πυρκαγιά είναι µια φωτιά η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριµένη εστία ή η οποία έχει εγκαταλείψει την εστία
της και επεκτείνεται µε δική της δύναµη. Δηλαδή για να θεωρηθεί
ασφαλιστικά καλυπτόµενη µια ζηµία από πυρκαγιά, πρέπει να
συνυπάρχουν:
α) ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται µε φλόγα η
«λαµπύρισµα» (ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου),
β) αντικείµενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να πάρει («εχθρική» και όχι «φιλική» φωτιά),
γ) το στοιχείο του συµπτωµατικού και τυχαίου όσον αφορά στον
Ασφαλιζόµενο ή Λήπτη της Ασφάλισης («ατυχηµατική» φωτιά).
2. Κεραυνός είναι µια ακαριαία ηλεκτρική εκκένωση ανάµεσα σε
σύννεφο και έδαφος που πλήττει άµεσα και απευθείας τα ασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία.
3. Πυρκαγιά από Δάσος: Κάθε ζηµιά ή βλάβη στα ασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία που προέρχεται, άµεσα ή έµµεσα, από
πυρκαγιά σε δάση, θαµνώδεις εκτάσεις, αγρούς, χόρτα, συστάδες
δέντρων και θάµνων, µεµονωµένα δέντρα, αποξηραµένα κλαδιά,
λιβάδια ή από ξεχέρσωµα της γης µε φωτιά.
2) ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
Καλύπτονται οι ζηµίες που θα προξενηθούν άµεσα ή έµµεσα από
κάθε είδους έκρηξη, φυσική ή χηµική είτε αυτή συµβεί µέσα στους
χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία
είτε έξω από αυτούς, ασχέτως εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά.
Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας που συµβαίνει
κατά τη βίαιη (απότοµη) εκτόνωση αερίων ή ατµών.
Έκρηξη σε δοχεία πίεσης συµβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωµά
τους και δηµιουργηθεί απότοµη εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται οι ζηµίες των αντικειµένων που
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εξερράγησαν.
3) ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Καλύπτονται οι ζηµίες, που προκαλούνται στα ασφαλιζόµενα
αντικείµενα από πρόσκρουση σε αυτά, οποιουδήποτε οχήµατος.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται:
• Ζηµίες από οχήµατα τα οποία ανήκουν στον Ασφαλιζόµενο ή σε
µέλη της οικογένειάς του τα οποία διαµένουν µόνιµα στην ασφαλιζόµενη κατοικία.
• Ζηµίες από οχήµατα τα οποία οδηγούνται από τον Ασφαλιζόµενο ή από µέλος της οικογένειάς του.
• Ζηµίες οι οποίες αποζηµιώθηκαν ή θα αποζηµιωθούν από άλλη
Ασφαλιστική Εταιρία ή από άλλο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
4) ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
Καλύπτονται οι ζηµιές που προκαλούνται στα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία από την πτώση αεροσκαφών ή αντικειµένων
που αποσπώνται από αυτά, καθώς και από πυρκαγιά, η οποία
είναι συνέπεια της πτώσης αυτής.
5) ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Καλύπτονται ζηµίες καταστροφής, βλάβης ή απώλειας στα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία, που οφείλονται άµεσα σε:
Πολιτικές ταραχές, στάσεις, οχλαγωγίες, απεργίες, ανταπεργίες,
τροµοκρατία, βανδαλισµούς είτε από άτοµα είτε από οργανωµένες ή µη οµάδες ατόµων καθώς επίσης, και από ενέργειες των
αρχών για την καταστολή, αποφυγή ή µείωση ζηµιών από τις παραπάνω διαταράξεις.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται:
• Ζηµίες που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε πρόσκρουση πυραύλου ως µέσου εκδήλωσης της Τροµοκρατικής Ενέργειας.
• Έµµεσες (π.χ. οικονοµικές) ζηµίες.
• Ζηµίες που προκαλούνται από µόνιµη ή πρόσκαιρη στέρηση της
κυριότητας των ασφαλιζόµενων περιουσιακών στοιχείων από τον
Ασφαλιζόµενο λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσης τους από
τη νόµιµη ή ντε φάκτο (de facto) αρχή.
• Ζηµίες (συµπεριλαµβάνεται η παρεµπόδιση και ο περιορισµός
χρήσης των ασφαλιζόµενων αντικειµένων) που οφείλονται σε
βιολογική ή/και χηµική µόλυνση ως αποτέλεσµα τροµοκρατικής
ενέργειας.
• Ζηµίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της παράνοµης
κατοχής ή της µόνιµης ή προσωρινής στέρησης της χρήσης του
ασφαλισµένου ακινήτου ή του ακινήτου όπου βρίσκονται τα
ασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία, από οποιοδήποτε πρόσωπο.
• Ζηµίες που προκαλούνται από συγγενείς του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλιζόµενου µέχρι και Β’ βαθµού συγγένειας ή από υπαλλήλους του ή γενικότερα από πρόσωπα που έχουν προστηθεί σε
αυτόν ή συνοικούν µαζί του ή από νόµιµους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του, ή/και από άτοµα στα οποία έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των ασφαλισµένων περιουσιακών στοιχείων.
• Ζηµίες σε αντικείµενα τα οποία ευρίσκονται στο ύπαιθρο ή σε
ανοιχτούς και προσβάσιµους χώρους.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε, µε σχετική γραπτή ειδοποίηση που θα απευθύνει στον Λήπτη της Ασφάλισης. Τα
αποτελέσµατα της ακύρωσης επέρχονται µε την πάροδο
30 (τριάντα) ηµερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Διευκρινίζονται οι παρακάτω αναφερόµενες έννοιες για τις ανάγκες του Ασφαλιστηρίου αυτού Συµβολαίου:
1. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τροµοκρατία (ή τροµοκρατικές ενέργειες ) σηµαίνει την από άτοµα
χρήση βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς, που περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή τον επηρεασµό νόµιµης ή ντε
φάκτο αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν
ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης
της δηµόσιας τάξης.
2. ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
Στάση, απεργία, οχλαγωγία, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές θα
σηµαίνει πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε µέρος µαζί µε άλλους
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σε διατάραξη της δηµόσιας τάξης ή πράξεις νόµιµα εγκατεστηµένης ή de facto αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης
ή µείωση των συνεπειών της, ή ηθεληµένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντος εργοδότη προς υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη, όχι όµως οποιαδήποτε
πράξη τροµοκρατίας.
3. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κακόβουλες ενέργειες θα σηµαίνει ηθεληµένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου οι οποίες διαπράττονται είτε κατά τη διάρκεια
διατάραξης της δηµόσιας τάξης εν γένει, στάσεων, απεργιών,
οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, είτε µεµονωµένα, µε σκοπό τον
βανδαλισµό ή την δολιοφθορά, χωρίς όµως να περιλαµβάνουν
οποιαδήποτε πράξη τροµοκρατίας και υπό τον όρο ότι οι ενέργειες αυτές δεν έλαβαν χώρα:
• κατά την διάρκεια ή µε σκοπό τη ληστεία ή κλοπή µετά από
διάρρηξη ή απόπειρα αυτών.
• σε σχέση µε οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό και δεν
χρησιµοποιείται.
6) ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Καλύπτονται ζηµίες καταστροφής, βλάβης ή απώλειας στα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία, που οφείλονται άµεσα σε:
1. Πληµµύρα, η οποία για το σκοπό της κάλυψης αυτής έχει
την έννοια:
α) του κατακλυσµού από θαλάσσια ύδατα,
β) την λόγω φυσικών αιτίων (βροχής, καταιγίδας, θύελλας) υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των
φυσικών ή τεχνητών υδατορευµάτων (λίµνες, ποταµοί, χείµαρροι,
διώρυγες, φράγµατα),
γ) τη διάρρηξη των σωληνώσεων του δηµόσιου δικτύου παροχής
ύδατος ή την υπερχείλιση αυτού και
δ) της οποιαδήποτε εισροής ή συσσώρευσης νερών που προέρχονται από χώρους εκτός των ασφαλιζόµενων, όπως αυτοί περιγράφονται ρητά στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή αυτών (των χώρων)
που περιέχουν τα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία.
2. Θύελλα η οποία για το σκοπό της παρούσας κάλυψης υφίσταται όταν επικρατούν άνεµοι έντασης οκτώ (8) Μποφόρ τουλάχιστον.
Καταιγίδα η οποία για το σκοπό της παρούσας Ασφάλισης ορίζεται ως η σφοδρή ατµοσφαιρική αναταραχή, η οποία συνοδεύεται
από ραγδαία βροχή, σφοδρούς ανέµους, αστραπές και κεραυνούς.
Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται αποκλειστικά
και µόνο από το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(Ε.Μ.Υ.).
3. Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαµενών νερού, σωληνώσεων
και γενικά των εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης
ή κλιµατισµού οι οποίες βρίσκονται εντός των χώρων µέσα στους
οποίους βρίσκονται τα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία.
4. Θραύση ή διαρροή ή υπερχείλιση σωληνώσεων αποχέτευσης της οικοδοµής στην οποία στεγάζεται το ασφαλιζόµενο
περιεχόµενο, µε την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο επέλευσης
της ζηµίας οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης δεν είναι παλαιότερες
των 20 ετών.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται:
• Απώλεια ή ζηµία από χαλάζι, χιόνι, βάρος χιονιού και παγετό.
• Οι ζηµίες στα αντικείµενα - αιτιατά, που προκάλεσαν τη ζηµία
διάρρηξης σωληνώσεων (ενδεικτικά αναφέρονται οι σωληνώσεις,
σώµατα καλοριφέρ, θερµοσίφωνες, boilers κλπ).
• Απώλεια ή ζηµία από διείσδυση υδάτων µέσω οποιασδήποτε
οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοικτά.
• Απώλεια ή ζηµία αντικειµένων τα οποία βρίσκονται στο ύπαιθρο
ή ακόµα κάτω από υπόστεγα.
• Απώλεια ή ζηµία από παλιρροϊκά κύµατα.
• Απώλεια ή ζηµία από πτώση στύλων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ), κλαδιών
και δένδρων.
• Απώλεια ή ζηµία σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής, εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες,
παράθυρα και τα λοιπά ανοίγµατά τους έχουν αποπερατωθεί έτσι
ώστε να προστατεύεται η ιδιοκτησία.
• Απώλεια ή ζηµία από θραύση ή διαρροή ή υπερχείλιση εγκα-
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ταστάσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού οι οποίες έχουν
ηλικία µεγαλύτερη των 40 ετών, εκτός εάν έχει γίνει αντικατάστασή τους.
• Απώλεια ή ζηµία από θραύση ή διαρροή ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων αποχέτευσης οι οποίες έχουν ηλικία µεγαλύτερη των
20 ετών.
• Απώλεια ή ζηµία σε ασφαλιζόµενη ιδιοκτησία που έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για περίοδο που να ξεπερνά
τις τριάντα (30) ηµέρες.
• Απώλεια ή ζηµία σε µονώσεις – στεγανοποιήσεις (υγροµονώσεις
και/ή θερµοµονώσεις και/ή ηχοµονώσεις) οποιασδήποτε µορφής.
• Απώλεια ή ζηµία η οποία οφείλεται σε µη εκτέλεση των απαραίτητων επισκευών στο κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα.
• Το κόστος των διερευνητικών εργασιών που αποσκοπούν στην
αναζήτηση της αιτίας που πιθανόν να προκάλεσε την ζηµία.
7) ΚΛΟΠΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ / ΛΗΣΤΕΙΑ (προαιρετικά)
Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης τεκµαίρεται από την αναφορά της
στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου.
Καλύπτεται ο κίνδυνος κλοπής των ασφαλιζόµενων αντικειµένων
εφόσον η είσοδος στους ασφαλισµένους χώρους έγινε µε εµφανή
σηµάδια διάρρηξης ή αναρρίχησης ή µε βίαιη είσοδο ή τοιχωρυχία.
Στην κάλυψη της παραγράφου αυτής περιλαµβάνονται:
1. Η κλοπή που θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση κλειδιού που κλάπηκε ή αντιγράφτηκε παράνοµα (αντικλείδι).
2. Η ληστεία, δηλαδή η αρπαγή των ασφαλισµένων αντικειµένων
εντός των ασφαλιζόµενων χώρων, µε άσκηση σωµατικής βίας ή µε
απειλή άσκησης σωµατικής βίας ή µε την απειλή φονικού όπλου,
εναντίον του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζόµενου, των µελών
της οικογένειας του ή των υπαλλήλων του.
3. Φθορές ή βλάβες που θα πραγµατοποιηθούν στα ασφαλιζόµενα κινητά περιουσιακά στοιχεία από κλοπή ή απόπειρα κλοπής.
4. Ζηµίες που µπορεί να υποστεί η οικοδοµή (ή το διαµέρισµα)
στην οποία βρίσκονται τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα µε ανώτατο
όριο αποζηµίωσης ανά γεγονός το ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ.
5. Με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πρόκειται για ιδιωτική κατοικία, καλύπτονται και τα κινητά που βρίσκονται σ’ αυτή και που
ανήκουν στους οικείους, συγγενείς και υπηρέτες που συγκατοικούν µε τον Ασφαλιζόµενο.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για αποζηµίωση:
• Για κλοπές στις οποίες ενέχονται ως αυτουργοί ή συνεργοί συγκάτοικοι, οικείοι, συγγενείς, υπηρέτες ή υπάλληλοι του ασφαλιζόµενου, όπως και πρόσωπα που είτε έχουν προσκληθεί από τον
Ασφαλιζόµενο ή που βρίσκονται στην ασφαλιζόµενη οικοδοµή/
διαµέρισµα για συγκεκριµένη εργασία.
• Για απώλειες ή ζηµιές από κλοπή ή απόπειρα κλοπής που δεν
ειδοποιήθηκε η αρµόδια αστυνοµική αρχή µέσα σε 24 ώρες από
την διαπίστωση της κλοπής ή αν δεν αναγγέλθηκε γραπτά στην
Εταιρία µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα που
αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε αυτή.
• Για απώλεια αντικειµένων που βρίσκονται έξω από το ασφαλιζόµενο ακίνητο (π.χ. σε βεράντες, αυλές, κήπους, γκαράζ ή άλλους εξωτερικούς χώρους) ή έχουν µεταφερθεί σε άλλον από τον
ρητά περιγραφόµενο στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο χώρο.
• Για απώλειες ή ζηµίες η επέλευση των οποίων γίνεται µετά την
εγκατάλειψη του χώρου όπου βρίσκονται τα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία, έστω και αν η εγκατάλειψη διατάχθηκε από
αρµόδια αρχή.
• Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν ισχύει όταν πρόκειται για κατοικία
που έχει παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για περίοδο
που να ξεπερνά τις 30 συνεχείς ηµέρες και που δεν έχουν ληφθεί
τα κατάλληλα µέτρα προστασίας για αποφυγή κλοπής.
Ειδικότερα από την Ασφάλιση Περιεχοµένου Κατοικίας εξαιρούνται κοσµήµατα, ρολόγια χειρός, αντικείµενα και σκεύη από χρυσό (π.χ. στυλό, αναπτήρες κλπ) πολύτιµα και ηµιπολύτιµα µέταλλα
και λίθοι, επιταγές, χαρτονοµίσµατα, κέρµατα ελληνικά και ξένα,
αξιόγραφα, χαρτόσηµα, γραµµατόσηµα, σπάνια βιβλία, λογιστικά
βιβλία, µετάλλια, συλλογές κάθε είδους, έγγραφα και σχεδιαγράµµατα κάθε είδους, χειρόγραφα και αυτόγραφα.
Όσον αφορά στα καλλιτεχνήµατα, πίνακες ζωγραφικής και έργα
τέχνης, αργυρά σκεύη, όπλα, αντίκες, φωτογραφικές και κινηµα-
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τογραφικές µηχανές, αθλητικό εξοπλισµό, µουσικά όργανα, χαλιά,
γουναρικά, οπτικοακουστικές και στερεοφωνικές συσκευές και
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καλύπτονται µόνο µέχρι του ποσού
των 1.000,00 ΕΥΡΩ κατά αντικείµενο ή σύνολο οµοειδών αντικειµένων ή αντικειµένων που ανήκουν σ’ ένα σύνολο (σετ).
Προϋποθέσεις ισχύος της κάλυψης
Τα ασφαλισµένα αντικείµενα, κατά την στιγµή της κλοπής, πρέπει
να βρίσκονταν µέσα στην ασφαλιζόµενη κατοικία της οποίας οι
πόρτες, τα παράθυρα, οι φωταγωγοί και τα υπόλοιπα ανοίγµατα
ήταν κλεισµένα και ασφαλισµένα κατά τον πλέον κατάλληλο και
ενδεδειγµένο τρόπο.
Δηλώνεται και συµφωνείται ότι:
1. Σε κάθε περίπτωση ζηµίας της οικοδοµής από πράξη κλέπτη,
δικαιούχος του Ασφαλίσµατος είναι αποκλειστικά και µόνο ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής (εντός της οποίας βρίσκεται το ασφαλισµένο
περιεχόµενο) για την καταβολή του οποίου απαιτείται η έγγραφη
συναίνεσή του.
2. Η ευθύνη της Εταιρίας σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο των αντικειµένων που ασφαλίζονται για κλοπή, είτε πρόκειται για κλοπή ή φθορές και βλάβες των
ασφαλιζόµενων ειδών, είτε για φθορές ή βλάβες της οικοδοµής/
διαµερίσµατος.
3. Το δικαίωµα του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζόµενου για
είσπραξη του Ασφαλίσµατος, δεν ενεργοποιείται πριν από την
ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών και την εκτίµηση του ύψους
της ζηµίας που έχει επέλθει και πάντως όχι πριν την παρέλευση
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της καταγγελίας του
συµβάντος στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή.
I. Υποχρεώσεις Ασφαλιζόµενου σε Περίπτωση Κλοπής
Ο Ασφαλιζόµενος έχει την υποχρέωση:
1. Να δείχνει την ίδια επιµέλεια για φύλαξη της περιουσίας του,
που θα έδειχνε αν ήταν ανασφάλιστη, λαµβάνοντας όλα τα απαιτούµενα µέτρα.
2. Αµέσως µόλις αντιληφθεί την κλοπή ή την απόπειρα κλοπής να
καταγγείλει αυτή στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, να υποβάλει
σχετική µήνυση, να ειδοποιήσει την Εταιρία µε έγγραφο όπου θα
περιγράφει όλα τα περιστατικά, πώς έγινε κατά την άποψή του
η κλοπή και να παραθέτει λεπτοµερή και ακριβή κατάλογο των
πραγµάτων που εκλάπησαν ή έπαθαν βλάβες µε τις αξίες τους, να
προσκοµίσει στην εταιρία αντίγραφο του δελτίου συµβάντων της
αστυνοµίας και να ενεργεί σύµφωνα µε το Νόµο για την καταδίωξη
των δραστών και την ανάκτηση των κλεµµένων.
3. Να ενεργεί για να εξασφαλίσει στην Εταιρία την κατοχή και
κυριότητα των κλεµµένων για τα οποία αποζηµιώθηκε ή και να
εκχωρεί σ’ αυτήν γραπτά κάθε δικαίωµά του για διεκδίκησή τους
και κάθε απαίτηση που ενδεχόµενα να έχει έναντι τρίτων.
4. Σε περίπτωση ανάκτησης εν όλο ή εν µέρει των κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων, ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλιζόµενος
υποχρεούται να επιστρέψει στην Ασφαλιστική Εταιρία την σχετική
αναλογία, από το ποσό της αποζηµίωσης, που έχει ήδη εισπράξει
από αυτήν.
IΙ. Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Για την κάλυψη αυτή θα καταβάλλουµε, το πραγµατικό ποσό της
απώλειας ή ζηµίας και µέχρι το µέγιστο ποσό για όλη τη διάρκεια
ισχύος του ετήσιου Ασφαλιστηρίου, όπως αυτό αναγράφεται στον
πίνακα του Ασφαλιστήριου Συµβολαίου.
ΙII. Γενικές Εξαιρέσεις & Περιορισµοί
Αυτή η Ασφάλιση δεν καλύπτει ζηµία που προξενήθηκε άµεσα
ή έµµεσα από κάποιο, σε συσχετισµό µε κάποιο ή ως συνέπεια
κάποιου γεγονότος, όπως:
1. ΠΟΛΕΜΟΥ
Πολέµου, εισβολής, πράξης αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών
ή επιχειρήσεων που µοιάζουν µε πολεµικές (είτε έχει κηρυχθεί ο
πόλεµος είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, ανταρσία, στρατιωτική ή
λαϊκή εξέγερση, κίνηµα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση,
στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόµο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα
και τα αίτια εκείνα που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόµου ή της κατάστασης πολιορκίας, ή
άλλης ανώµαλης κατάστασης που αποβλέπει στην ανατροπή της
νόµιµης ή «de facto» κυβέρνησης.
2. ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους.
Επίσης, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή µολύνσεις που έχουν αιτία
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τη ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή πυρηνικό
απόρριµµα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίµου ή από
συνέπεια ή επακόλουθό τους. Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται
και κάθε αυτοδύναµη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης.
3. ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Σεισµού, ηφαιστειακής έκρηξης ή άλλης βίαιης φυσικής αναταραχής ή οποιασδήποτε συνέπειας των φαινοµένων που αναφέρθηκαν. Σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά συνεπεία των
προαναφεροµένων φαινοµένων, αυτή εξαιρείται της παρεχόµενης
κάλυψης.
4. ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Από αποθήκευση στο κτίριο που ασφαλίστηκε µ’ αυτό το Ασφαλιστήριο, βενζινελαίου, ανθρακασβεστίου, βενζίνης, γκαζολίνης ή
νάφθας ή άλλων οµοειδών υλών, σπίρτων κάθε είδους, δυναµίτιδας, βαµβακοπυρίτιδας, νιτρογλυκερίνης ή άλλων εκρηκτικών
ή εµπρηστικών υλών σε ποσότητες πέραν εκείνων που συνήθως
απαιτούνται για οικιακή χρήση.
5. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Από ζυµώσεις και ή αυτανάφλεξη του ασφαλιζόµενου αντικειµένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωµα που υπάρχει µέσα σ’ αυτό,
από ελαττωµατική του κατασκευή, από κακή κατασκευή, κακή
τοποθέτηση, κακή συντήρηση, έλλειψη συντήρησης, παλαιότητα,
φυσιολογική φθορά, σκουριά, οξείδωση ή επειδή υποβλήθηκε
αυτό µε οποιοδήποτε τρόπο σε θέρµανση ή στέγνωµα.
6. ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ/ Ή (ΚΑΤ)ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Από καθίζηση και/ή κατολίσθηση του εδάφους όπου ευρίσκονται
τα εν λόγω ασφαλιζόµενα αντικείµενα.
7. ΚΛΟΠΗΣ
Από κλοπή ή ζηµία λόγω κλοπής των ασφαλισµένων αντικειµένων (που µπορούν ωστόσο να καλυφθούν µε πρόσθετη κάλυψη),
ακόµη και αν συνέβη στη διάρκεια της πυρκαγιάς είτε ύστερα από
αυτή.
8. ΜΟΛΥΝΣΗΣ
Από µόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας
και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν φωτιάς ή/και άλλης
αιτίας συµπεριλαµβανοµένης και της µόλυνσης από µικροβιολογικής ή οποιασδήποτε άλλης χηµικής ουσίας συνεπεία τροµοκρατικής επίθεσης ή πράξης.
9. ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η παρούσα Ασφάλιση δεν καλύπτει:
• Αντικείµενα που βρίσκονται εκτός της ασφαλιζόµενης κατοικίας.
• Αντικείµενα από ασήµι και χρυσό, κοσµήµατα (κάθε φύσης,
είδους, υλικού) ωρολόγια, «µετάλλια», «αρχαία νοµίσµατα», «µη
κυκλοφορούντα νοµίσµατα», σπάνια αντικείµενα, χειρόγραφα,
εικονογραφίες, εικόνες, ιχνογραφίες, αντίγραφα εικόνων, αντικείµενα γλυπτικής, µουσικά όργανα, και εργαλεία των µαθηµατικών
και φυσικών επιστηµών.
• Πολύτιµους λίθους, σχέδια, πρωτότυπα και τύπους (καλούπια).
• Εύφλεκτες, εκρηκτικές και εµπρηστικές ύλες.
• Αξιόγραφα κάθε φύσης και ονοµασίας, πιστωτικούς τίτλους,
τραπεζογραµµάτια και γενικά χαρτονοµίσµατα οποιουδήποτε κράτους σε κυκλοφορία ή µη, µεταλλικά νοµίσµατα οµοίως
οποιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή µη. Επίσης, γραµµατόσηµα (σε χρήση ή µη, συλλογής ή µεµονωµένα) και γενικά ένσηµα
οποιασδήποτε φύσης, σκοπού, χρήσης κλπ.
• Έγγραφα οποιασδήποτε φύσης και περιεχοµένου, χειρόγραφα
ή έντυπα ή µηχανογραφηµένα, λογιστικά βιβλία κλπ.
• Ειδικά συµφωνείται πως: Δίσκοι, δισκέτες, ταινίες ηλεκτρονικών
υπολογιστών (εξωτερικοί φορείς πληροφοριών), καλύπτονται
µόνο ως προς την υλική αξία αυτών και όχι ως προς το κόστος
παραγωγής, καταχώρησης, αναπαραγωγής καθώς και της αξίας
των περιεχοµένων σ’ αυτά πληροφοριών.
• Ζώντα ζώα, φυτά και δένδρα.
10. ΜΗΧΑΝΕΣ
Η παρούσα Ασφάλιση δεν καλύπτει ζηµίες σε µηχανές, ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε
ηλεκτρισµό, κάθε φύσης εργαλεία ή οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωµα, θερµάνσεις, σχηµατισµό τόξων και διαρροή ηλεκτρικού
ρεύµατος, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών
(περιλαµβανοµένου και του κεραυνού).
Διασαφηνίζεται πως αυτή η εξαίρεση θα ισχύσει µόνο για το ηλεκτρικό µηχάνηµα ή τα µηχανήµατα και συσκευές, εργαλεία κλπ,
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ή για το τµήµα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή για ότι έχει
πραγµατικά και άµεσα πειραχτεί από το ατύχηµα και όχι για τις άλλες ηλεκτρικές µηχανές ή εγκαταστάσεις που έχουν καταστραφεί
ή έπαθαν βλάβη από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από το ατύχηµα που προξένησε στην ή στις ηλεκτρικές µηχανές, συσκευές,
εγκαταστάσεις ή εργαλεία που προµνηµονεύθηκαν.
IV. Ορισµοί
1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ
Το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) τόσο του
Ασφαλιζόµενου οχήµατος, όσο και του Ασφαλιζόµενου Περιεχοµένου Κατοικίας.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζηµιογόνου γεγονότος)
που περιλαµβάνεται στο Ασφαλιστήριο και το οποίο επιφέρει
στον Ασφαλιζόµενο ζηµία που καλύπτεται από το παρόν.
3. ΖΗΜΙΑ
Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζηµία που
επέρχεται εξ αιτίας της επέλευσης (πραγµατοποίησης) Ασφαλιστικού κινδύνου που οφείλεται σε γεγονός τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλιζόµενου. Το γεγονός αυτό πρέπει να
καλύπτεται από τους όρους της παρούσας Σύµβασης.
Ο όρος ζηµία συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή
ή απώλεια που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της πραγµατικής
αξίας των ασφαλιζόµενων αντικειµένων λόγω επέλευσης Ασφαλιστικού κινδύνου.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις ζηµίες ή/και δαπάνες που είναι
επακόλουθο της επέλευσης του Ασφαλιστικού κινδύνου, δηλ. για
διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζηµία.
4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η οικονοµική σχέση που συνδέει τον Ασφαλιζόµενο ή Λήπτη της
Ασφάλισης µε το Ασφαλιζόµενο αντικείµενο και η οποία προσδιορίζει την έκταση του Ασφαλίσµατος που µπορεί να δικαιούται να
εισπράξει, για δικό του λογαριασµό ο Ασφαλιζόµενος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσµατος (αν υπάρχει).
5. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το περιεχόµενο της κύριας κατοικίας του Ασφαλιζόµενου, η διεύθυνση της οποίας αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου
Συµβολαίου.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στην έννοια του περιεχοµένου περιλαµβάνονται: έπιπλα, σκεύη,
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές, είδη ένδυσης
& υπόδησης, λευκά είδη, διακοσµητικά αντικείµενα, και γενικά
αντικείµενα που αποτελούν τον συνήθη εξοπλισµό µίας κατοικίας.
Στην έννοια του περιεχοµένου δεν περιλαµβάνονται τέντες, ντουλάπια κουζίνας και µπάνιου και γενικά κάθε κατασκευή που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της οικοδοµής.
V. Γενικές Διατάξεις
1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Δηλώνεται και συµφωνείται ότι το Ασφάλισµα υπολογίζεται και
καθορίζεται µε βάση την αξία αντικατάστασης των ασφαλιζόµενων αντικείµενων µε καινούργια κατά το χρόνο που επήλθε ο
Ασφαλιστικός κίνδυνος («αξία αντικατάστασης καινουργούς»).
Καµία άλλη αξία δεν λαµβάνεται υπόψη, όπως αξία προσωπική ή
συναισθηµατική, µε οποιαδήποτε κριτήρια.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζηµιά,
έστω και αν οι ζηµιές αυτές είναι επακόλουθο της επέλευσης
Ασφαλιστικού κινδύνου.
Το Ασφάλισµα αποτελείται από το ποσόν που προκύπτει, όταν,
από την κατά τα ανωτέρω αξία, αφαιρεθεί η αξία (αν απέµεινε
κάποια) αυτού ευθύς µετά την επέλευση του Ασφαλιστικού κινδύνου.
Το Ασφάλισµα αποτιµάται σε χρήµα, η Εταιρία όµως µπορεί να
προβεί σε φυσική αποκατάσταση (in natura) εξ ολοκλήρου ή εν
µέρει.
Ειδικότερα βάση υπολογισµού και καθορισµού του Ασφαλίσµατος αποτελεί το ποσό που απαιτείται για την επισκευή ή/και
αντικατάσταση κάθε αντικειµένου µε ένα καινούργιο, αντίστοιχης
ποιότητας, προδιαγραφών και χρήσης, το οποίο θα τοποθετηθεί
στον ίδιο χώρο.
Δηλώνεται και συµφωνείται ότι όσον αφορά είδη ένδυσης και
υπόδησης, κλινοσκεπάσµατα, λευκά είδη, αντίκες, αντικείµενα
τέχνης ή σπάνια αντικείµενα, η αξία τους θα υπολογίζεται, ασφα-
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λίζεται και αποζηµιώνεται µε βάση την τρέχουσα πραγµατική τους
αξία, λαµβάνοντας δηλαδή υπόψη την τυχόν απαξίωση τους λόγω
φθοράς, χρήσης ή παλαιότητας.
Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµίας οποιουδήποτε Ασφαλιζοµένου
αντικειµένου το οποίο αποτελεί µέρος ζεύγους ή ενιαίου συνόλου,
η αποζηµίωση δεν θα υπολογίζεται µε βάση αυτή την αξία αλλά
µε την αναλογία της αξίας του ζεύγους ή του ενιαίου συνόλου πριν
την επέλευση της ζηµίας.
Οι πιο πάνω αναφερόµενες καλύψεις παρέχονται σε Α’ Κίνδυνο
µέχρι του Ανώτατου Ορίου Ευθύνης και κατά συνέπεια δεν ισχύει
ο Αναλογικός Όρος.
2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισµα στον Ασφαλιζόµενο ή Δικαιούχο του Ασφαλίσµατος είτε από την ηµέρα κατά
την οποία επέρχεται συµφωνία µεταξύ Εταιρίας και του Ασφαλιζόµενου ή Λήπτη της Ασφάλισης ως προς την έκταση (το ποσό)
του Ασφαλίσµατος, είτε από την ηµέρα που επιδίδεται στην Εταιρία οριστική απόφαση εκδοθείσα επί της διαιτητικής πραγµατογνωµοσύνης.
Ειδικά για τις καλύψεις: Πυρκαγιάς, Κεραυνού, Έκρηξης και Πυρκαγιάς από Δάσος, ο Ασφαλιζόµενος δικαιούται να εισπράξει
Ασφάλισµα µόνον εφόσον και από την ηµέρα κατά την οποία θα
υποβάλει στην Εταιρία τα απαραίτητα νόµιµα πιστοποιητικά που
θα αποδεικνύουν είτε ότι δεν υφίσταται εκκρεµής κατηγορία είτε
εναντίον του είτε των προσώπων που κατοικούν στην ασφαλιζόµενη κατοικία, για εµπρησµό σχετικό προς τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα είτε, ότι υπήρξε µεν τέτοια κατηγορία η οποία όµως έπαυσε
να υπάρχει µε τελεσίδικη απαλλαγή αυτού/αυτών.
Ο Ασφαλιζόµενος δεν έχει δικαίωµα να εγκαταλείψει στην Εταιρία ασφαλιζόµενα αντικείµενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν
βρίσκονται αυτά) για να λάβει την αξία αυτών σε χρήµα. Παρ’ όλα
αυτά η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να παραλάβει στην κυριότητά
της τα αντικείµενα τα οποία έχουν υποστεί ζηµία για τα οποία έχει
καταβληθεί αποζηµίωση.
Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για όλη την περίοδο της Ασφάλισης αυτής και από την πραγµατοποίηση ενός ή περισσοτέρων
από τους καλυπτόµενους µε το Συµβόλαιο κινδύνους, δεν µπορεί
σε καµιά περίπτωση να υπερβεί το Ανώτατο Όριο Ευθύνης όπως
αυτό αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Συνεπώς, ύστερα από
κάθε καταβολή αποζηµίωσης για έναν οποιονδήποτε από τους
καλυπτόµενους κινδύνους, το Ασφαλιζόµενο Ποσό µειώνεται αυτόµατα κατά το ισόποσο της αποζηµίωσης που καταβλήθηκε, και
το Συµβόλαιο θα ισχύει µέχρι τη λήξη του χρόνου, για το µετά τη
µείωση αυτή αποµένον ποσό.
3. ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Εάν, κατά το χρόνο σύναψης της Ασφαλιστικής Σύµβασης υπάρχει
ήδη µία ή περισσότερες Ασφαλιστικές Συµβάσεις που καλύπτουν
ολικώς ή µερικώς τα ίδια Ασφαλιστικά Συµφέροντα, ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην
Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Εάν, µετά τη σύναψη της παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης και
κατά τη διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη Ασφαλιστική Σύµβαση η
οποία καλύπτει τα ίδια Ασφαλιστικά Συµφέροντα, ολικώς ή µερικώς, Ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και
χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης Ασφαλιστικής Σύµβασης, η Εταιρία έχει το δικαίωµα
να καταγγείλει την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, δικαιούται δε
τότε, σε παρακράτηση των µέχρι το χρόνο καταγγελίας της σύµβασης δεδουλευµένων Ασφαλίστρων. Αν η παράλειψη δήλωσης
κατά το παρόν άρθρο έγινε σκόπιµα (από δόλο του Ασφαλιζόµενου ή του Λήπτη της Ασφάλισης), εφαρµόζονται οι διατάξεις του
παρόντος Ασφαλιστηρίου.
Όταν υπάρχουν άλλες Ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλιζόµενου
αντικειµένου και επέλθει ο Ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία
υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, µόνον, του Ασφαλίσµατος
που προβλέπεται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, ίσου
προς τον λόγο (αναλογία συµµετοχής όλων των ασφαλιστών) που
προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όµοιες Ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).
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Άρθρο 7ο - Κάλυψη Προσωπικής / Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης
Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης τεκµαίρεται από την αναφορά
στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου, των Ασφαλιζόµενων ποσών, σε
αντιστοιχία µε τον Ασφαλιζόµενο κίνδυνο.
Αντικείµενο και Έκταση της Ασφαλιστικής Κάλυψης
Κάλυψη Α΄ - Ευθύνη για σωµατικές βλάβες/θάνατο και/ή υλικές ζηµίες
Η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει για λογαριασµό του Ασφαλιζόµενου κάθε χρηµατικό ποσό το οποίο ο
Ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος λόγω αδικοπραξίας (ΑΚ 914932) (µε βάση τελεσίδικη δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή συµβιβασµό, εφόσον ο συµβιβασµός έγινε µετά από προηγούµενη
έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας) να καταβάλει ως αποζηµίωση
(συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης) σε
κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη:
α. σωµατική βλάβη, συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου που
επήλθε συνεπεία αυτής,
β. ζηµία ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας χρήσης αυτών.
Κάλυψη Β΄ - Ιατροφαρµακευτικά έξοδα
Η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει για λογαριασµό του Ασφαλιζόµενου όλα τα εύλογα -βάσει παραστατικώνέξοδα που πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα το ζηµιογόνο γεγονός,
α. για αναγκαίες ιατρικές, χειρουργικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων προσθετικών µηχανισµών,
β. για αναγκαίες υπηρεσίες ασθενοφόρου, νοσοκοµείου και περίθαλψης από επαγγελµατία νοσηλευτή,
γ. για έξοδα κηδείας σε ή για κάθε φυσικό πρόσωπο που υπέστη
σωµατική βλάβη/θάνατο εξ αιτίας ζηµιογόνου γεγονότος:
1. ενώ βρισκόταν µέσα στους Χώρους Ασφάλισης µε την άδεια
του Ασφαλιζόµενου.
2. ενώ βρισκόταν αλλού, εφόσον η σχετική σωµατική βλάβη/θάνατος προκλήθηκε:
α. από την εν γένει λειτουργία των Χώρων Ασφάλισης ή κάποιας κατάστασης άµεσα συνδεδεµένης µε αυτούς,
β. από τις µη επαγγελµατικές δραστηριότητες του Ασφαλιζόµενου
γ. από οχήµατα του Ασφαλιζόµενου -και εφόσον έχει επιλεγεί
κάλυψη Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης,
δ. από τον/την σύζυγο, τα ανήλικα παιδιά του & του γονείς µόνο
εφόσον διαµένουν µαζί µε τον Ασφαλιζόµενο,
ε. από τις δραστηριότητες Οικιακής Βοηθού / Υπαλλήλου Οικίας
κατά τη διάρκεια της παροχής εργασίας/υπηρεσιών στον Ασφαλιζόµενο,
στ. από ζώο που ανήκει κατά κυριότητα ή βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Ασφαλιζόµενου.
Πανευρωπαϊκή κάλυψη
Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη αφορά οποιοδήποτε ζηµιογόνο
γεγονός, οπουδήποτε και αν συµβεί, στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.
Έγκριση πληρωµών
Σε κάθε περίπτωση, ο Ασφαλιζόµενος οφείλει να µην αναλαµβάνει ευθύνες και να µην ικανοποιεί αξιώσεις τρίτων ή σχετικά έξοδα
και δαπάνες, χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Εταιρείας. Άλλως, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να µην καλύψει τις σχετικές ζηµίες
ή δαπάνες.
Εφαρµοστέο Δίκαιο / Δωσιδικία
Εφαρµοστέο δίκαιο στην παρούσα ασφαλιστική σύµβαση είναι το
Ελληνικό, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται
στην παρούσα ασφαλιστική σύµβαση.
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε τη παρούσα
ασφαλιστική σύµβαση, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Εξαιρέσεις
Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους
της παρούσας Ασφαλιστικής Σύµβασης επίσης δεν καλύπτεται ευθύνη που συνίσταται σε/απορρέει από:
1. Οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα του Ασφαλι-
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ζόµενου ή την παροχή κάθε είδους επαγγελµατικών υπηρεσιών
ή την παράλειψη παροχής αυτών ακόµα και αν αυτές λαµβάνουν
χώρα σε Χώρο Ασφάλισης.
2. Κάθε είδους ενέργεια ή παράλειψη σχετική µε εγκαταστάσεις
(κτίρια), άλλες από αυτές που ορίζονται ως κύρια ή εξοχική κατοικία, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα, εκµισθώνονται ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη του Ασφαλιζόµενου εντός
της Ελληνικής επικράτειας.
3. Την εκτέλεση οικοδοµικών ή κατασκευαστικών εργασιών για
λογαριασµό του Ασφαλιζόµενου και της οικογένειάς του ακόµα
και αν αυτές τελούνται εντός Χώρων Ασφάλισης.
4. Την ιδιοκτησία, συντήρηση, λειτουργία, χρήση, φόρτωση και
εκφόρτωση οχηµάτων εντός ή εκτός των Χώρων Ασφάλισης.
5. Σκάφος αναψυχής που ανήκει κατά κυριότητα ή µισθώνεται
από τον Ασφαλιζόµενο.
6. Αεροσκάφος που ανήκει κατά κυριότητα ή µισθώνεται από τον
Ασφαλιζόµενο.
7. Σωµατικές Βλάβες, Θάνατο ή Υλικές Ζηµίες που από πρόθεση
(δόλος) προκλήθηκαν από τον Ασφαλιζόµενο ή σύµφωνα µε
οδηγίες του Ασφαλιζόµενου.
8. Παντός είδους Ποινικές Ευθύνες και υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτές και σχετίζονται µε αυτές.
9. Ασθένεια ή βαριά σωµατική ή ψυχική νόσο.
10. Σωµατική βλάβη ή Θάνατο Οικιακής Βοηθού / Υπαλλήλου
Οικίας, που προκλήθηκε εξ αιτίας και/ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρεχόµενης προς τον Ασφαλιζόµενο εργασίας /
υπηρεσιών.
11. Δικαστικά έξοδα και παντός είδους έξοδα, περιλαµβανοµένων
αµοιβών δικηγόρων τα οποία θα καταβάλλει ο Ασφαλιζόµενος
για να αποκρούσει δικαστικώς ή εξωδίκως τις αξιώσεις τρίτων που
εγέρθηκαν εναντίον του.
12. Ενδοσυµβατική ευθύνη/Ευθύνη από διαπραγµατεύσεις.
13. Σωµατικές Βλάβες, Θάνατο ή υλικές ζηµίες που προκλήθηκαν
από κατοικίδιο ζώο ιδιοκτησίας του Ασφαλιζόµενου (εκτός αν
έχει συµφωνηθεί διαφορετικά ανωτέρω υπό Β.2.ε).
14. Αναφορικά µε την Κάλυψη Α΄, ζηµία ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούνται ή µισθώνονται ή βρίσκονται
υπό τη φροντίδα, επίβλεψη ή έλεγχο του Ασφαλιζόµενου ή
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή του Ασφαλιζόµενου για οποιοδήποτε λόγο.
15. Αναφορικά µε την Κάλυψη Β΄, σωµατική Βλάβη ή θάνατο
α. οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλιζόµενου, που προκλήθηκε εξ αιτίας και κατά την εκτέλεση της εργασίας του
β. οποιουδήποτε από τους Ασφαλιζόµενους, όπως ορίζονται
κατωτέρω
γ. οποιουδήποτε προσώπου το οποίο διαµένει µόνιµα στους
χώρους που χρησιµοποιούνται ή µισθώνονται ή χώρων που βρίσκονται υπό τη φροντίδα, επίβλεψη ή έλεγχο του Ασφαλιζόµενου ή περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή του
Ασφαλιζόµενου ή βρίσκεται εντός αυτών εξ αιτίας επαγγελµατικών
εργασιών που εκτελούνται εκεί ή το οποίο τραυµατίστηκε σε ατύχηµα που οφείλεται σε τέτοιου είδους επαγγελµατικές εργασίες.
16. Οποιεσδήποτε ζηµίες προς τον/την σύζυγο του Ασφαλιζόµενου τα ανήλικα παιδιά του & τους γονείς καθενός από τους
δύο συζύγους.
Ορισµοί
Ασφαλιζόµενος
1. Το πρώτο κατονοµαζόµενο φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης (κύριος) του Ασφαλιζόµενου Οχήµατος (εφόσον έχει
επιλεγεί κάλυψη η Προσωπικής Αστικής Ευθύνης µόνο).
2. Ο/Η σύζυγος αυτού τα ανήλικα παιδιά του & του γονείς καθενός από τους δύο συζύγους µόνο εφόσον διαµένουν µόνιµα κάτω
από την ίδια στέγη (εφόσον έχει επιλεγεί η κάλυψη Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης).
Ο όρος “Ασφαλιζόµενος” χρησιµοποιείται ξεχωριστά για κάθε
ένα από τα πρόσωπα που εµπίπτουν στην έννοιά του, όπως αυτή
προσδιορίζεται ανωτέρω, και όχι συλλογικά. Διευκρινίζεται ότι η
ύπαρξη περισσοτέρων του ενός κατά τα ανωτέρω Ασφαλιζοµένων δεν συνεπάγεται αύξηση των ορίων ευθύνης της Εταιρίας.

Ασφάλεια Οχήματος
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Όρια Ευθύνης της Εταιρίας/απαλλαγές
Προσωπική Αστική Ευθύνη
Ιδιοκτήτη οχήματος

Οικογενειακή Αστική
Ευθύνη Ιδιοκτήτη
οχήματος
Επέκταση για Αστική Ευθύνη
από μέλη οικογένειας
Επέκταση για Αστική Ευθύνη
από κατοικίδια
Επέκταση για Αστική Ευθύνη
από οικιακές βοηθούς

Όρια Ευθύνης

Όρια Ευθύνης

Σωματικές βλάβες ανά άτομο

Σωματικές βλάβες ανά άτομο

€10.000

€15.000

Σωματικές βλάβες ανά ατύχημα
€25.000

Σωματικές βλάβες ανά
ατύχημα € 30.000

Υλικές Ζημίες €5.000

Υλικές Ζημίες €10.000

Ανώτατο όριο ευθύνης της

Ανώτατο όριο ευθύνης της

Εταιρίας για όλη την διάρκεια

Εταιρίας για όλη την διάρκεια

ασφάλισης €40.000

ασφάλισης €50.000

Απαλλαγές

Απαλλαγές

Απαλλαγή σε κάθε ζημία (στις
υλικές ζημίες μόνο) €50

Απαλλαγή σε κάθε ζημία
(στις υλικές ζημίες μόνο)
€100

Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ασφαλιστηρίων
µε την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη για τον ίδιο Ασφαλιζόµενο το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας δεν µπορεί να υπερβεί
τα €110.000 ανεξάρτητα από τον αριθµό των ασφαλιζόµενων
οχηµάτων.
Χώροι Ασφάλισης
1. Όλα τα κτίρια όπου ο Ασφαλιζόµενος διατηρεί την κατοικία του (µόνιµη, δευτερεύουσα ή εξοχική), εντός της Ελληνικής
επικράτειας, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών χώρων πρόσβασης σε αυτά και των λοιπών κτιρίων και αντίστοιχων ιδιωτικών
χώρων πρόσβασης συναφών µε την προαναφερόµενη κατοικία,
εξαιρουµένων των Επαγγελµατικών ή Επιχειρησιακών
Εγκαταστάσεων και αγροκτηµάτων.
2. Τα κτίρια στα οποία ο Ασφαλιζόµενος διαµένει προσωρινά,
έστω κι αν δεν ανήκουν κατά κυριότητα σ’ αυτόν.
3. Τα κενά οικόπεδα, εκτός των αγροκτηµάτων, που ανήκουν κατά
κυριότητα ή µισθώνονται από τον Ασφαλιζόµενο. Κανένα οικόπεδο δεν θα θεωρείται κενό µετά την έναρξη σε αυτό κάθε είδους
οικοδοµικών ή κατασκευαστικών εργασιών, έστω κι εάν αυτές οι
εργασίες γίνονται αποκλειστικά από ανεξάρτητους εργολάβους
για την κατασκευή κατοικίας για λογαριασµό του Ασφαλιζόµενου και της οικογένειάς του.
Επαγγελµατικές ή Επιχειρηµατικές Εγκαταστάσεις
1. Τα κτίρια εντός των οποίων διεξάγονται επιχειρηµατικές / παγγελµατικές / εµπορικές δραστηριότητες.
2. Κτίρια εκµισθωµένα στο σύνολο ή εν µέρει σε τρίτους ή προσφερόµενα προς µίσθωση από τον Ασφαλιζόµενο.
Δεν θεωρούνται Επαγγελµατικές ή Επιχειρησιακές Εγκαταστάσεις:
α. Η κατοικία του Ασφαλιζόµενου, εάν εκµισθώνεται προσω-

ρινά ή στην περίπτωση κατά την οποία η κατοικία αυτή εντός της
οποίας συνήθως διαµένει ο Ασφαλιζόµενος (ή τµήµα της) χρησιµοποιείται και για την άσκηση επαγγελµατικών ή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
β. Οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, µέχρι τριών θέσεων, εάν
εκµισθώνονται ή προσφέρονται προς µίσθωση.
Επιχείρηση
Κάθε είδους εµπόριο, ή επαγγελµατική δραστηριότητα του
Ασφαλιζοµένου υπό την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία.
Οικιακή Βοηθός ή Υπάλληλος Οικίας
Κάθε πρόσωπο που παρέχει στον Ασφαλιζόµενο υπηρεσίες
σχετιζόµενες µε την ιδιοκτησία, συντήρηση ή χρήση των Χώρων
Ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, τα κατά τα ανωτέρω καθήκοντα
δεν θα σχετίζονται µε την Επιχείρηση του Ασφαλιζόµενου.
Οχήµατα
Αυτοκίνητα, ρυµουλκούµενα ή αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, ερπυστριοφόρα ή αγροτικά τρακτέρ, αγροτικά εργαλεία και κάθε µέσο
σχεδιασµένο για χρήση εντός ή εκτός δηµοσίων οδών, τα οποία
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του Νόµου Αστικής Ευθύνης εξ αυτοκινήτων κ.ν. 489/1976 (‘‘Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης’’).
Ασφαλιστική Περίοδος
Οι παρόντες όροι ισχύουν και εφαρµόζονται µόνον αναφορικά
µε ζηµιογόνα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και δηλώθηκαν
στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παρούσας
Ασφαλιστικής Σύµβασης.
Άρθρο 8ο - Κάλυψη Προσωπικών Ατυχηµάτων για Οδηγούς και Επιβάτες (Αυτοπροστασία)
Η παρούσα Ασφάλιση ισχύει εφόσον αναγράφεται στον Πίνακα
του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
I. Ορισµός Ατυχήµατος και Άλλοι Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς αυτής της Ασφάλισης σαν «ΑΤΥΧΗΜΑ» ορίζεται κάθε γεγονός που προξενεί σωµατικές βλάβες ή απώλεια ζωής
του Ασφαλισµένου και είναι ΤΥΧΑΙΟ, ΒΙΑΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ του Συµβαλλόµενου, των Ασφαλισµένων και των Δικαιούχων, και που συµβαίνει αποκλειστικά και
µόνο σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήµατος, όταν ο κατονοµαζόµενος στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο οδηγός, οδηγεί το
ιδιωτικό αυτοκίνητο που αναφέρεται στο συµβόλαιο.
Αυτοκινητιστικό ατύχηµα: Θεωρείται το ατύχηµα που προέρχεται από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή από την
πτώση του ασφαλισµένου αυτοκινήτου.
2. Ορισµός οδηγού: Θεωρείται το πρόσωπο που οδηγεί το
ασφαλισµένο αυτοκίνητο κατά τον χρόνο του ατυχήµατος και που
είναι: είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο/η σύζυγος του ιδιοκτήτη είτε άλλο
µέλος της οικογένειάς του που συνδέεται µε αυτόν µε εξ αίµατος
συγγένεια α’ ή β’ βαθµού και οδηγεί το ασφαλισµένο αυτοκίνητο
µε τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, εφόσον έχει νόµιµη άδεια οδήγησης, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης.
3. Ορισµός (ιδιωτικού) αυτοκινήτου: “Ιδιωτικό αυτοκίνητο’’
θεωρείται κάθε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, τα φορτηγά ιδιωτικής ή
δηµόσιας χρήσης, καθώς και των διεθνών µεταφορών, τα ταξί, τα
ασθενοφόρα και τα λεωφορεία που ανήκουν σε επιχειρήσεις και
που µεταφέρουν το προσωπικό της επιχείρησης (σε περίπτωση
κάλυψης των επιβαινόντων λεωφορείου επιχείρησης συµφωνούνται και καταβάλλονται πρόσθετα Ασφάλιστρα).
Δεν καλύπτονται µοτοσικλέτες/µοτοποδήλατα, καθώς επίσης
ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά µε
την Εταιρία.
4. Ορισµός επιβάτη: Σαν επιβάτες θεωρούνται τα µέλη των οικογενειών των κατονοµαζόµενων οδηγών και κάθε άλλο άτοµο,
ανεξάρτητα από το βαθµό συγγένειας προς τον οδηγό. Εξαιρούνται οι επιβάτες ταξί, εκτός αν αποδεδειγµένα πρόκειται για µέλη
της οικογένειας του οδηγού. Όσον αφορά στα ασθενοφόρα,
η κάλυψη λειτουργεί αποκλειστικά και µόνο για τον οδηγό του
οχήµατος, καθώς επίσης και για το/τα άτοµο/α που αποτελεί/
ούν πλήρωµα του ασθενοφόρου (νοσηλευτές, γιατροί). Η κάλυψη κατά επιβάτη και κατά µονάδα κάλυψης ορίζεται σε ποσοστό
30% ΜΟΝΟΝ των καλύψεων Απώλειας Ζωής από Ατύχηµα και
Μόνιµης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας από Ατύχηµα. Η κάλυψη
αυτή λειτουργεί ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ προς την κάλυψη επιβαινόντων που παρέχει η υποχρεωτική ασφάλιση της Αστι-
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κής Ευθύνης του αυτοκινήτου και δεν εξαρτάται από την ύπαρξη
ή µη υπαιτιότητας του οδηγού του ασφαλισµένου αυτοκινήτου ή
του τρίτου.
5. Νόµιµες θέσεις επιβατών: Εξαιρούνται από τις καλύψεις
οι επιβάτες που ξεπερνούν τον ανώτατο επιτρεπτό αριθµό που
προβλέπει η σχετική άδεια του ασφαλισµένου αυτοκινήτου. Στην
περίπτωση ατυχήµατος, όπου ο αριθµός των παθόντων ξεπερνά
τον επιτρεπτό αριθµό των επιβατών, οι αποζηµιώσεις µοιράζονται
ισόποσα σε όλους τους παθόντες. Πάντως, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας δεν µπορεί να ξεπεράσει τον αριθµό των νοµίµων
θέσεων του αυτοκινήτου επί το κατ’ άτοµο ασφαλιζόµενο ποσό,
ανάλογα µε τις µονάδες προστασίας που επέλεξε ο Ασφαλισµένος.
6. Επαγγελµατικά αυτοκίνητα: Ειδικά για τα επαγγελµατικά
αυτοκίνητα δύο ή τριών θέσεων, οι αποζηµιώσεις µοιράζονται
ισόποσα σε όλους τους παθόντες, µε ανώτατο όριο ευθύνης της
Εταιρίας τον αριθµό των νόµιµων θέσεων του αυτοκινήτου επί το
κατ’ άτοµο Ασφαλιζόµενο ποσό, ανάλογα µε τις µονάδες προστασίας που επέλεξε ο Ασφαλισµένος, ενώ δεν καλύπτονται και δεν
αποζηµιώνονται καθόλου άτοµα που επιβαίνουν στην καρότσα ή
σε µη προβλεπόµενο από τη σχετική άδεια για επιβαίνοντες χώρο.
II. Εξαιρέσεις Ατυχηµάτων
1. Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις ατυχηµάτων που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα ή που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:
• Σε κάθε είδους γεγονότα πολέµου, άσχετα αν έχει κηρυχθεί
επίσηµα ή όχι, εχθροπραξιών, εισβολής, κινηµάτων, ανταρσίας,
επανάστασης, λαϊκών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών σαν αποτέλεσµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι.
• Σε µέθη, λήψη ναρκωτικών, φρενοβλάβεια, οποιεσδήποτε διανοητικές και νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα καθώς και
σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, άσχετα
µε τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλισµένου.
• Σε ανωµαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από
αυτές.
• Σε ενεργό συµµετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, µονοµαχίες,
τροµοκρατικές ενέργειες, συµπλοκές, εγκληµατικές πράξεις,
εκτός από τις περιπτώσεις νόµιµης αυτοάµυνας.
• Σε συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας, επίσηµους ή µη, δοκιµαστικές διαδροµές (προπονήσεις) καθώς και σε επιδείξεις.
• Σε κάθε φύσης και είδους ασθένειας ή παθήσεις, επαγγελµατικές ή µη, εάν χαρακτηριστούν από τα δικαστήρια σαν ατύχηµα.
• Σε ατυχήµατα που οφείλονται σε φορτίο που µεταφέρεται από
το ασφαλισµένο αυτοκίνητο.
• Σε χρήση του ασφαλισµένου οχήµατος διαφορετική από αυτή
που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας.
2. Εκτός αν µε ειδική προσθήκη ή πρόσθετο όρο συµφωνηθεί
διαφορετικά, από την ασφάλιση εξαιρούνται οι περιοδικές εξετάσεις (check-ups), υπνοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, πλαστικές ή
αισθητικές επεµβάσεις, οδοντιατρικές και οφθαλµολογικές εξετάσεις και επεµβάσεις εκτός αν επιβάλλονται µε ιατρική εντολή για
να διαπιστώσουν ή να διορθώσουν σωµατική βλάβη από ατύχηµα
που καλύπτεται µ’ αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
3. Η ασφάλιση αυτή δεν ισχύει για άτοµα που δεν έχουν την άδεια
οδήγησης, που προβλέπει ο νόµος, ανάλογα µε την κατηγορία του
οχήµατος που οδηγούν.
4. Η ασφάλιση δεν ισχύει για τους οδηγούς που στην έναρξη της
ασφάλισης, υπερβαίνουν το 70ο έτος της ηλικίας τους και για τους
ασθενείς που µεταφέρονται µε το ασφαλισµένο ασθενοφόρο.
III. Ασφαλιζόµενες Ηλικίες
Με το Συµβόλαιο αυτό καλύπτονται οδηγοί ηλικίας από 18 µέχρι
75 χρόνων και επιβάτες από 1(ένα) µήνα µέχρι 75 χρόνων. Η κάλυψη του οδηγού επεκτείνεται και πέραν του 75ου έτους, εφόσον
υπάρχει παράταση ισχύος της άδειας οδήγησης, µετά από επανεξέταση του οδηγού. Ανώτατη ηλικία έναρξης της ασφάλισης για
τον οδηγό ορίζεται το 70ο έτος.
IV. Μη Ασφαλιζόµενα Πρόσωπα
Μ’ αυτή την ασφάλιση δεν ασφαλίζονται πρόσωπα που έχουν κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις: αποπληξία, επιληψία, παράλυση, πνευµατική αναπηρία, delirium tremens, τύφλωση, κώφωση,
αλκοολισµό, διαβήτη ή κάνουν χρήση κάθε µορφής ναρκωτικών
(ακόµα και στη διάρκεια θεραπείας από αυτήν) ή άλλη σοβαρή
και διαρκή αναπηρία.
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V. Καλύψεις για Μία Μονάδα Αυτοπροστασίας *
1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
€30.000 για τον οδηγό
€6.000 για τον κάθε επιβάτη
Αν ο Ασφαλισµένος ή ο/οι επιβάτης/ες χάσει/ουν τη ζωή του/ς από
ατύχηµα, µέσα σε 365 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. Η Εταιρία καταβάλλει στους Νόµιµους Κληρονόµους του/ς
τα άνω ποσά.
2α. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
€30.000 για τον οδηγό
€6.000 για τον κάθε επιβάτη
2β. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ποσοστό στα €30.000 για τον οδηγό.
Ποσοστό στα €6.000 για τον κάθε επιβάτη.
Αν ο Ασφαλισµένος υποστεί µέσα σε 365 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος τις παρακάτω απώλειες εξαιτίας των
οποίων βρίσκεται σε µόνιµη (δηλαδή ισόβια) και συνεχή αδυναµία
και/ή ανικανότητα και εφόσον η µόνιµη και συνεχής αυτή αδυναµία/ανικανότητα διαρκέσει χωρίς διακοπή τουλάχιστον δώδεκα
(12) συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και η
αδυναµία/ανικανότητα εξακολουθεί να είναι συνεχής και µόνιµη
(δηλαδή ισόβια) στο τέλος του χρονικού αυτού διαστήµατος, η
Εταιρία καταβάλλει ολόκληρο ή µέρος του άνω ποσού.
Σαν µόνιµη ολική/µερική ανικανότητα θα θεωρούνται περιοριστικά οι παρακάτω απώλειες που θα προξενηθούν από ατύχηµα.
Ποσοστό στο κεφάλαιο της κάλυψης
• Απώλεια δύο άνω ή κάτω άκρων

100%

• Απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού

100%

• Ολική απώλεια όρασης και από τα δύο μάτια

100%

• Ολική απώλεια όρασης από το ένα μάτι και
απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού

100%

• Ολική ανίατη παράλυση

100%

• Απώλεια λόγου και ακοής και από τα δύο αυτιά

100%

• Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού

50%

• Ολική απώλεια όρασης από το ένα μάτι

50%

• Απώλεια λόγου

50%

• Απώλεια ακοής και από τα δύο αυτιά

50%

• Απώλεια αντίχειρα και δείκτη του αυτού χεριού

25%

Ο όρος “απώλεια”, όποτε αναφέρεται στο χέρι ή το πόδι, σηµαίνει
την πλήρη αποκοπή από την άρθρωση του καρπού ή του αστραγάλου ή από πιο πάνω, και όποτε αναφέρεται στη γλώσσα, τα αυτιά και τα µάτια, σηµαίνει την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια
του λόγου, της ακοής και της όρασης.
Στην περίπτωση προϋπάρχουσας ανατοµικής βλάβης ή µειωµένης
λειτουργίας ενός οργάνου ή µέλους του σώµατος του Ασφαλισµένου τα ποσοστά αποζηµίωσης, σε περίπτωση ατυχήµατος, µειώνονται ανάλογα µε την προϋπάρχουσα αναπηρία.
Για µόνιµη ολική ή µερική ανικανότητα, η Εταιρία δεν έχει την
υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, παρά µόνον αφού κριθεί
σαν µόνιµη (δηλαδή ισόβια) δηλαδή µετά την οριστικοποίησή της.
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος υποστεί απώλεια που αποζηµιώνεται από τις παροχές της µόνιµης ολικής ανικανότητας, θα
διακόπτεται η ασφαλιστική κάλυψη του από το Ασφαλιστήριο
αυτό. Η διακοπή αυτή δεν θίγει ή επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση
ή δικαίωµα που πηγάζει από το Ατύχηµα που προκάλεσε αυτή
την απώλεια.

Ασφάλεια Οχήματος

3. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ €20 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ)
Αν ο Ασφαλισµένος, σαν συνέπεια ατυχήµατος, εισαχθεί σε αναγνωρισµένο νοσηλευτικό ίδρυµα για περίθαλψη, η Εταιρία του
καταβάλει από την πρώτη ηµέρα εισαγωγής του το άνω ποσό µέχρι 365 ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο, µε βάση το επίσηµο εισιτήριο/
εξιτήριο του νοσηλευτικού ιδρύµατος.
4. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΜΕΧΡΙ €800 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ)
Αν σαν συνέπεια ατυχήµατος, απαιτείται ο Ασφαλισµένος, µέσα
σε 365 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, να χρησιµοποιήσει γιατρό, χειρουργό, νοσοκόµο, φυσιοθεραπευτή, επίσηµα αναγνωρισµένους, ή να εισαχθεί σε νοσοκοµείο ή να κάνει
χρήση ασθενοφόρου ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, µικροβιολογικές, ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις ή να προµηθευτεί
φάρµακα, προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήµατα, η Εταιρία θα
καταβάλει τα πραγµατικά έξοδα, πλην δωµατίου και τροφής, που
πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες, επίσηµες σχετικές αποδείξεις
που υποβάλει ο Ασφαλισµένος στην Εταιρία, µε ανώτατο όριο για
κάθε ατύχηµα το ποσό κάλυψης για Ιατροφαρµακευτικές Δαπάνες
για ατύχηµα που ορίζεται παραπάνω.
VI. Καταβολή Αποζηµιώσεων.
1. Αν µετά την πληρωµή για Μόνιµη Ολική/Μερική Ανικανότητα
και πάντως µέσα σ’ ένα χρόνο από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, ο Ασφαλισµένος αποβιώσει, η Εταιρία θα καταβάλει στους
Νόµιµους Κληρονόµους του Ασφαλισµένου, τη διαφορά µεταξύ
της αποζηµίωσης Μόνιµης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας που
κατέβαλε η Εταιρία και του ποσού κάλυψης για Απώλεια Ζωής.
2. Αν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει από αιτία ανεξάρτητη από το
ατύχηµα αφού η Εταιρία έχει συµφωνήσει για την πληρωµή κάποιου ποσού αποζηµίωσης, η απαίτησή του από την Εταιρία µεταβιβάζεται στους Νόµιµους Κληρονόµους του.
3. Διαδοχικές περίοδοι περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυµα από
τις ίδιες ή σχετικές αιτίες, θεωρούνται ένα ατύχηµα, εκτός αν χωρίζονται µε συνεχή περίοδο τριών (3) τουλάχιστον µηνών, κατά τους
οποίους ο Ασφαλισµένος δεν εισήλθε σε νοσηλευτικό ίδρυµα.
4. Όλες οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται σ’ αυτήν τη σύµβαση
καταβάλλονται άτοκα µέσα σ’ ένα µήνα από τον καθορισµό του
ύψους τους.
5. Οι αποζηµιώσεις που αφορούν όλες τις καλύψεις που προσφέρονται µε βάση αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, καταβάλλονται στον Ασφαλισµένο (ή στους Δικαιούχους) άσχετα µε τα τυχόν
καταβαλλόµενα ποσά λόγω συµµετοχής του σε οποιονδήποτε
δηµόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισµό. Εξαίρεση αποτελεί η
κάλυψη Ιατροφαρµακευτικών Δαπανών (4) όταν οι δαπάνες έχουν
ήδη αποζηµιωθεί από άλλη πηγή, ενώ σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος µερικά µόνο έχει αποζηµιωθεί από άλλη πηγή, η Εταιρία
καταβάλλει τη διαφορά.
VII. Ιατρική Διαιτησία
Οι ιατρικής φύσης εκτιµήσεις πάνω σ’ ένα ατύχηµα καθορίζονται από κοινή απόφαση του γιατρού του Ασφαλισµένου και του
γιατρού της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι δύο γιατροί
γίνονται διαιτητές και εκλέγουν έναν τρίτο επιδιαιτητή. Αν δεν
συµφωνήσουν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός ορίζεται
από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τη Διαιτησία. Κάθε µέρος
πληρώνει όλη την αµοιβή και τα έξοδα του διαιτητή - γιατρού που
ορίζει και το 50% της αµοιβής και των εξόδων του επιδιαιτητή.
VIII. Υποχρεώσεις του Συµβαλλόµενου / Ασφαλισµένου
1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
χρειάζονται για τη στήριξη της απαίτησής του το γρηγορότερο
δυνατόν και πάντως µέσα σε ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία
του ατυχήµατος. Σε περίπτωση ατυχήµατος εκτός Ελλάδας, τα
επίσηµα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα από Ελληνική
Προξενική Αρχή.
2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται να µεριµνήσει για τη µέσα σε 24 ώρες από το ατύχηµα παροχή σε αυτόν
της ιατρικής περίθαλψης που επιβάλλεται.
3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται να
παρέχει την ευχέρεια στην Εταιρία να τον υποβάλλει σε ιατρικές
εξετάσεις κατά την κρίση της. Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής, η
Εταιρία έχει το δικαίωµα να διενεργήσει νεκροψία, εφόσον αυτό
δεν απαγορεύεται από το Νόµο.

Personal solutions

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΛΥΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
που ισχύουν και εφαρµόζονται κατά περίπτωση:
1. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης είναι Νοµικό Πρόσωπο: Δηλώνεται και συµφωνείται ότι σε περίπτωση κάλυψης αυτοκινήτου που
ανήκει σε νοµικό πρόσωπο (εταιρία), καλύπτεται ΜΟΝΟΝ ο εκάστοτε εντολοδόχος οδηγός και όχι τα µέλη της οικογένειάς του αν
οδηγούν το ασφαλισµένο όχηµα, κατά παρέκκλιση του άρθρου
ι(2) της παρούσας κάλυψης.
2. Επέκταση κάλυψης και σε άλλους οδηγούς: Δηλώνεται και
συµφωνείται ότι η παρούσα ασφάλιση ισχύει και για τον κατονοµαζόµενο στην Πρόταση Ασφάλισης του οχήµατος β’ και γ’
οδηγό, παράλληλα προς τα όσα προβλέπονται στο άρθρο I(2) της
παρούσας κάλυψης.
3. Κάλυψη οδηγού εκπαιδευτικού αυτοκινήτου: Δηλώνεται και
συµφωνείται ότι µε το Συµβόλαιο αυτό καλύπτεται ως οδηγός µόνον, ο εκπαιδευτής και τα µέλη της οικογένειάς του και ως επιβαίνοντες, µόνο τα µέλη της οικογένειάς του και όχι άλλα πρόσωπα
(εκπαιδευόµενοι ή µη).
Οδηγίες σε Περίπτωση Ατυχήµατος
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να ανακοινώσει στην Εταιρία εγγράφως κάθε ατύχηµα µέσα σε οκτώ (8)
ηµέρες από την ηµεροµηνία που συνέβη.
2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να συµπληρώσει µε ακρίβεια και πληρότητα την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΖΗΜΙΑΣ.
3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να προσκοµίζει στην Εταιρία όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
τη στήριξη της απαίτησής του το ταχύτερο δυνατόν.
4. Σε περίπτωση ατυχήµατος εκτός Ελλάδας, τα επίσηµα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα από την Ελληνική Προξενική
Αρχή.
5. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, κατά την κρίση της Εταιρίας, από
την στιγµή που δηµιουργείται κάποια αξίωση αποζηµίωσης.
6. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται να µεριµνήσει για τη µέσα σε 24 ώρες από το ατύχηµα παροχή σε αυτόν
της ιατρικής περίθαλψης που επιβάλλεται.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
1. Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχηµα (Κάλυψη 1):
α) Έντυπο από γιατρό που πιστοποίησε το θάνατο.
β) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
δ) Ληξιαρχική Πράξη Γάµου.
ε) Κληρονοµητήριο.
Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Εταιρία
θα εκδώσει Βεβαίωση για το ποσό της αποζηµίωσης προκειµένου
να υποβληθεί στην Εφορία Κληρονοµιών για την ενδεχόµενη καταβολή φόρου.
2. Σε περίπτωση µόνιµης ολικής ανικανότητας από ατύχηµα (Κάλυψη 2): Βεβαίωση από κρατικό ασφαλιστικό φορέα για το ποσοστό της ανικανότητας που έχει καθοριστεί.
3. Σε περίπτωση νοσοκοµειακού επιδόµατος από ατύχηµα (Κάλυψη 3): Προσκόµιση εισιτηρίου - εξιτηρίου από το νοσηλευτικό
ίδρυµα όπου νοσηλεύτηκε ο Ασφαλισµένος.
4. Σε περίπτωση ιατροφαρµακευτικών δαπανών για ατύχηµα (Κάλυψη 4): Προσκόµιση των πρωτότυπων αποδείξεων των δαπανών
στις οποίες υποβλήθηκε ο Ασφαλισµένος.
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΛΥΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
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Άρθρο 9ο - Κάλυψη Προσωπικών Ατυχηµάτων Ιδιοκτήτη/Οδηγού Μοτοσικλέτας για Ατυχήµατα που Συµβαίνουν κατά τη Διάρκεια της Οδήγησης (Μοτοπροστασία).
Η παρούσα ασφάλιση ισχύει εφόσον αναγράφεται στον Πίνακα
του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
I. Ορισµός Ατυχήµατος και Άλλοι Ορισµοί
Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης σαν “ΑΤΥΧΗΜΑ” ορίζεται
κάθε γεγονός που προξενεί σωµατικές βλάβες ή απώλεια ζωής
του Ασφαλισµένου και είναι ΤΥΧΑΙΟ, ΒΙΑΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ του Συµβαλλόµενου, των Ασφαλισµένων και των Δικαιούχων, που συµβαίνει αποκλειστικά και
µόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης της κατονοµαζόµενης στο
Συµβόλαιο µοτοσυκλέτας/µοτοποδηλάτου και που προέρχεται
από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και από την
πτώση της ασφαλισµένης µοτοσικλέτας/µοτοποδηλάτου.
II. Ασφαλιζόµενος
Ο ιδιοκτήτης / οδηγός της µοτοσικλέτας και ο/οι ενδεχοµένως
κατονοµαζόµενος/οι στην Πρόταση Ασφάλισης της µοτοσικλέτας,
β’ οδηγός/οί εφόσον έχει/ουν εν ισχύ την άδεια οδήγησης που
προβλέπει ο Νόµος. Σε περίπτωση µοτοσικλετών που ανήκουν
σε νοµικό πρόσωπο (αντισυµβαλλόµενος), Ασφαλισµένοι είναι τα
συνδεόµενα µε τον αντισυµβαλλόµενο µε σχέση εργασίας πρόσωπα, τα οποία κάνουν εκάστοτε χρήση της µοτοσικλέτας υπό
τον όρο ότι έχουν εν ισχύ την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο
Νόµος.
Ρητά εξαιρείται από την ασφάλιση αυτή ο/οι συνεπιβάτης/τες,
έστω και αν έχει/ουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή του κατονοµασθέντος β’ οδηγού της ασφαλισµένης µοτοσικλέτας.
III. Εξαιρέσεις Ατυχηµάτων
1. Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις ατυχηµάτων που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα ή που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:
• Σε κάθε είδους γεγονότα πολέµου, άσχετα αν έχει κηρυχθεί
επίσηµα ή όχι, εχθροπραξιών, εισβολής, κινηµάτων, ανταρσίας,
επανάστασης, λαϊκών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών σαν αποτέλεσµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι.
• Σε µέθη, λήψη ναρκωτικών, φρενοβλάβεια, οποιεσδήποτε διανοητικές και νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα καθώς και
σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, άσχετα
µε την διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλισµένου.
• Σε ανωµαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από
αυτές.
• Σε ενεργό συµµετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, µονοµαχίες,
τροµοκρατικές ενέργειες, συµπλοκές, εγκληµατικές πράξεις,
εκτός από τις περιπτώσεις νόµιµης αυτοάµυνας.
• Σε συµµετοχή της ασφαλισµένης µοτοσικλέτας / µοτοποδηλάτου σε επιδείξεις, σε επίσηµους ή µη αγώνες ή σε σχετικές δοκιµαστικές διαδροµές (προπονήσεις) καθώς και σε εκπαιδευτικές.
2. Η ασφάλιση αυτή δεν ισχύει για άτοµα που δεν έχουν την άδεια
οδήγησης που προβλέπει ο Νόµος.
3. Η ασφάλιση δεν ισχύει για τους οδηγούς που στην έναρξη της
ασφάλισης υπερβαίνουν το 70ο έτος της ηλικίας τους.
IV. Ασφαλιζόµενες Ηλικίες και Πρόσωπα
Με το Συµβόλαιο αυτό καλύπτονται οδηγοί ηλικίας από 16 (για
τους οδηγούς µοτοποδηλάτων) ή 18 (για τους οδηγούς µοτοσικλετών) µέχρι 75 ετών.
Με το Συµβόλαιο αυτό καλύπτεται ο ιδιοκτήτης/οδηγός της µοτοσικλέτας/ µοτοποδηλάτου και οι οδηγοί που έχουν δηλωθεί στην
Πρόταση Ασφάλισης.
Ανώτατη ηλικία έναρξης της ασφάλισης, ορίζεται το 70ο έτος.
V. Μη Ασφαλιζόµενα Πρόσωπα
Μ’ αυτή την ασφάλιση δεν ασφαλίζονται πρόσωπα που έχουν κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις:
Αποπληξία, επιληψία, παράλυση, πνευµατική αναπηρία, delirium
tremens, τύφλωση, κώφωση, αλκοολισµό, διαβήτη, ή κάνουν
χρήση κάθε µορφής ναρκωτικών (ακόµα και στη διάρκεια θεραπείας από αυτήν) ή άλλη σοβαρή και διαρκή αναπηρία.
VI. Καλύψεις και Αποζηµιώσεις
1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ €6.000
Αν ο Ασφαλισµένος χάσει τη ζωή του από ατύχηµα µέσα σε 365
ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, η Εταιρία καταβάλλει στους Νόµιµους Κληρονόµους του το άνω ποσό.
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2α. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ €6.000
2β. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ
€6.000
Αν ο Ασφαλισµένος υποστεί µέσα σε 365 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος τις παρακάτω απώλειες εξαιτίας των
οποίων βρίσκεται σε µόνιµη (δηλαδή ισόβια) και συνεχή αδυναµία
και/ή ανικανότητα και εφόσον η µόνιµη και συνεχής αυτή αδυναµία / ανικανότητα διαρκέσει χωρίς διακοπή τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και η
αδυναµία / ανικανότητα εξακολουθεί να είναι συνεχής και µόνιµη
(δηλαδή ισόβια) στο τέλος του χρονικού αυτού διαστήµατος, η
Εταιρία καταβάλλει ολόκληρο ή µέρος του άνω ποσού.
Σαν µόνιµη ολική / µερική ανικανότητα θα θεωρούνται περιοριστικά οι παρακάτω απώλειες που θα προξενηθούν από ατύχηµα.
Ποσοστό στο κεφάλαιο της κάλυψης
• Απώλεια δύο άνω ή κάτω άκρων

100%

• Απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού

100%

• Ολική απώλεια όρασης και από τα δύο μάτια

100%

• Ολική απώλεια όρασης από το ένα μάτι και απώλεια
ενός χεριού ή ενός ποδιού

100%

• Ολική ανίατη παράλυση

100%

• Απώλεια λόγου και ακοής και από τα δύο αυτιά

100%

• Απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού

50%

• Ολική απώλεια όρασης από το ένα μάτι

50%

• Απώλεια λόγου

50%

• Απώλεια ακοής και από τα δύο αυτιά

50%

• Απώλεια αντίχειρα και δείκτη του αυτού χεριού

25%

Ο όρος “απώλεια”, όποτε αναφέρεται στο χέρι ή το πόδι, σηµαίνει
την πλήρη αποκοπή από την άρθρωση του καρπού ή του αστραγάλου ή από πιο πάνω, και όποτε αναφέρεται στη γλώσσα, τα αυτιά και τα µάτια, σηµαίνει την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια
του λόγου, της ακοής και της όρασης.
Στην περίπτωση προϋπάρχουσας ανατοµικής βλάβης ή µειωµένης
λειτουργίας ενός οργάνου ή µέλους του σώµατος του Ασφαλισµένου τα ποσοστά αποζηµίωσης, σε περίπτωση ατυχήµατος, µειώνονται ανάλογα µε την προϋπάρχουσα αναπηρία.
Για µόνιµη ολική ή µερική ανικανότητα, η Εταιρία δεν έχει την
υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, παρά µόνον αφού κριθεί
σαν µόνιµη (δηλαδή ισόβια) δηλαδή µετά την οριστικοποίησή της.
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος υποστεί απώλεια που αποζηµιώνεται από τις παροχές της µόνιµης ολικής ανικανότητας, θα
διακόπτεται η ασφαλιστική κάλυψη του από το Ασφαλιστήριο
αυτό. Η διακοπή αυτή δεν θίγει ή επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση
ή δικαίωµα που πηγάζει από το Ατύχηµα που προκάλεσε αυτή
την απώλεια.
3. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ €25
Αν ο Ασφαλισµένος, σαν συνέπεια ατυχήµατος, εισαχθεί σε αναγνωρισµένο νοσηλευτικό ίδρυµα για περίθαλψη, η Εταιρία του
καταβάλλει από την πρώτη ηµέρα εισαγωγής του το άνω ποσό
µέχρι τριάντα (30) ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο, βάσει του επισήµου
εισιτηρίου/εξιτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύµατος.
VII. Καταβολή Αποζηµιώσεων
1. Αν µετά από την πληρωµή αποζηµίωσης για µόνιµη ολική / µερική ανικανότητα και πάντως µέσα σ’ ένα χρόνο από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ο Ασφαλισµένος αποβιώσει, η Εταιρία θα καταβάλλει στους Νόµιµους Κληρονόµους του, τη διαφορά µεταξύ
της αποζηµίωσης µόνιµης/µερικής ανικανότητας που κατέβαλλε η
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Εταιρία και του ποσού κάλυψης για απώλεια ζωής.
2. Αν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει από αιτία ανεξάρτητη από το
ατύχηµα, αφού η Εταιρία έχει συµφωνήσει για την πληρωµή
κάποιου ποσού αποζηµίωσης, η απαίτησή του από την Εταιρία
µεταβιβάζεται στους Νόµιµους Κληρονόµους του Ασφαλισµένου.
3. Διαδοχικές περίοδοι περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυµα από
τις ίδιες ή σχετικές αιτίες, θεωρούνται ένα ατύχηµα, εκτός αν χωρίζονται µε συνεχή περίοδο τριών (3) τουλάχιστον µηνών, κατά
τους οποίους ο Ασφαλισµένος δεν µπήκε σε νοσηλευτικό ίδρυµα.
VIII. Υποχρεώσεις του Συµβαλλόµενου / Ασφαλισµένου
1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να ανακοινώνει στην Εταιρία κάθε ατύχηµα µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από
την ηµεροµηνία που συνέβη.
2. Σε περίπτωση ατυχήµατος εκτός Ελλάδας, τα επίσηµα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα από την Ελληνική Προξενική
Αρχή.
3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να µεριµνήσει για τη µέσα σε 24 ώρες από το ατύχηµα παροχή σ’ αυτόν
της ιατρικής περίθαλψης που επιβάλλεται.
4. Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να
παρέχει στην Εταιρία την ευχέρεια να τον υποβάλει σε ιατρικές
εξετάσεις κατά την κρίση της.
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΛΥΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
Άρθρο 10ο - Κάλυψη Ιατροφαρµακευτικής προστασίας
24h
Η παρούσα κάλυψη ισχύει εφόσον αναγράφεται στον Πίνακα του
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα
Ασφαλιστική κάλυψη, έχουν αποκλειστικά και µόνον την έννοια
που δίδεται κατωτέρω.
ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης σαν «ΑΣΘΕΝΕΙΑ» ορίζεται κάθε ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ από παθολογικά αίτια,
που διαπιστώνεται από αρµόδια ιατρική αρχή και είναι αντικειµενικά διαγνώσιµη.
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: Σηµαίνει το µέγιστο ποσό χρηµάτων που θα καταβληθεί σύµφωνα µε αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και αναγράφονται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Σηµαίνει περιοριστικά το φυσικό πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως βασικός οδηγός του αυτοκινήτου και το
όνοµα του οποίου αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. Σε
περίπτωση που υπάρχουν δηλωµένοι περισσότεροι από (1) ένας
οδηγοί, ασφαλισµένος θεωρείται ο πρώτος εξ’ αυτών όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
ΑΤΥΧΗΜΑ: Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης σαν «ΑΤΥΧΗΜΑ» ορίζεται κάθε γεγονός που προξενεί σωµατικές βλάβες
ή απώλεια ζωής του Ασφαλισµένου και είναι ΤΥΧΑΙΟ, ΒΙΑΙΟ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ του Λήπτη της
Ασφάλισης, των Ασφαλισµένων και των Δικαιούχων και συνέβη
στο χρονικό διάστηµα που ο Ασφαλισµένος καλύπτεται από αυτό
το Ασφαλιστήριο.
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ: Είναι τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν από τον Ασφαλισµένο ύστερα από σύσταση γιατρού. Δεν
θεωρούνται πάντως δικαιούµενα έξοδα, τα έξοδα που δεν είναι
απολύτως αναγκαία για την περίθαλψη του Ασφαλιζόµενου, καθώς και τα έξοδα για οποιαδήποτε υπηρεσία ή παροχή που αδικαιολόγητα υπερβαίνουν τις συνηθισµένες αντίστοιχες ιατρικές ή
νοσηλευτικές δαπάνες.
Τα δικαιούµενα έξοδα θα αποζηµιώνονται µε βάση τα όρια της κάλυψης που ίσχυε την ηµεροµηνία που έγινε η δαπάνη και εφόσον
έχουν προσκοµισθεί πρωτότυπες αποδείξεις.
ΗΛΙΚΙΑ: Είναι η ηλικία που έχει ο Ασφαλισµένος στα τελευταία
γενέθλια.
ΙΑΤΡΟΣ ‘Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ: είναι το άτοµο που ασκεί νόµιµα το
ιατρικό επάγγελµα ή την ειδικότητα του χειρουργού, µε εξαίρεση
τον Ασφαλισµένο ή κάποιο µέλος από την άµεση οικογένειά του.
ΜΕΘΗ: Θεωρείται όταν ο Ασφαλισµένος βρίσκεται υπό την επί-
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δραση οινοπνεύµατος. Σε περίπτωση χειρισµού οχηµάτων µέθη
θεωρείται όταν το ποσοστό οινοπνεύµατος στο αίµα είναι πάνω
από τα όρια που ορίζει ο ΚΟΚ ενώ σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις
µέθη θεωρείται όταν το ποσοστό οινοπνεύµατος στο αίµα είναι
µηδέν κόµµα πενήντα γραµµάρια ανά λίτρο αίµατος και άνω (0,50
gr./l/).
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ: είναι το ίδρυµα που πληροί τους
ακόλουθους όρους:
• Έχει άδεια Θεραπευτηρίου ή Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, Νοσοκοµείου ή Κλινικής.
• Λειτουργεί, κυρίως για την υποδοχή, περίθαλψη και νοσηλεία
ασθενών και τραυµατιών, σαν εσωτερικά νοσηλευόµενων.
• Παρέχει 24ωρη υπηρεσία από διπλωµατούχους νοσοκόµους
και έναν ή περισσότερους ιατρούς.
• Διαθέτει οργανωµένες εγκαταστάσεις για διαγνώσεις και χειρουργικές επεµβάσεις.
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ: Είναι βλάβη των οργάνων του σώµατος
του Ασφαλισµένου, από Ατύχηµα που συνέβη στο χρονικό διάστηµα που ισχύει η κάλυψη από το Ασφαλιστήριο αυτό, είναι
αντικειµενικά διαγνώσιµη και επιφέρει, άµεσα και ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε άλλη αιτία, απώλεια που καλύπτεται από τους όρους
και τις παροχές του Ασφαλιστηρίου.
2. ΠΑΡΟΧΕΣ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Αν σαν συνέπεια σωµατικών βλαβών που προκαλούνται από
καλυπτόµενο ατύχηµα απαιτείται ο Ασφαλιζόµενος µέσα σε 360
ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος να χρησιµοποιήσει
γιατρό, χειρουργό, αναισθησιολόγο, νοσοκόµο και φυσιοθεραπευτή (που δεν έχουν καµία συγγένεια µε τον Ασφαλισµένο και
δεν µένουν στην ίδια κατοικία), επίσηµα αναγνωρισµένους ή να
εισαχθεί σε νοσοκοµείο/κλινική ή να κάνει χρήση ασθενοφόρου
ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, µικροβιολογικές ή άλλες εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ή να προµηθευτεί φάρµακα, προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήµατα, που να έχουν σαφή
σχέση µε τις προκληθείσες, βάση του ασφαλιστηρίου, σωµατικές βλάβες, η Εταιρία θα καταβάλλει τα δικαιούµενα έξοδα που
πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες, επίσηµες σχετικές νόµιµες
αποδείξεις που υποβάλλονται στην Εταιρία, αφαιρουµένου οιοδήποτε ποσού καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί από οιοδήποτε
άλλο πχ ασφαλιστικό φορέα, άλλη ασφαλιστική εταιρία κλπ, και
αφού αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής, όπως αυτό ορίζεται στον
Πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης ετησίως, το ασφαλιζόµενο ποσό που επίσης αναφέρεται
στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Διευκρινίζεται ότι
το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ετησίως για φυσιοθεραπείες είναι
το 20% του ασφαλιζόµενου ποσού Ιατροφαρµακευτικών Δαπανών που αναφέρεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης.
3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται απώλειες που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα ή που
οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:
• σε κάθε είδους γεγονότα πολέµου, άσχετα αν έχει κηρυχθεί
επίσηµα ή όχι, εχθροπραξιών, εισβολής, κινηµάτων, ανταρσίας,
επανάστασης, λαϊκών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών σαν αποτέλεσµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι,
• σε κάθε είδους κήλη, άρση βάρους, λήψη ναρκωτικών, µέθη,
φρενοβλάβεια, διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα καθώς και σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, άσχετα µε τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική
κατάσταση του Ασφαλισµένου,
• σε οποιαδήποτε τροµοκρατική ενέργεια,
• σε ανωµαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από
αυτές,
• σε προϋπάρχουσες της ηµεροµηνίας ασφάλισης καταστάσεις
και ανικανότητες,
• σε οποιεσδήποτε ασθένειες,
• σε χρήση εκρηκτικών,
• σε Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή
µόλυνση από τον ιό HIV,
• σε µικροβιακές µολύνσεις (εξαιρούνται οι πυογόνες µολύνσεις
από τυχαία τοµή ή τραύµα),
• σε χρήση δικύκλου οχήµατος είτε ως οδηγός είτε ως επιβάτης,
• σε χρήση οχηµάτων για τα οποία ο Ασφαλισµένος δεν διαθέτει
την απαραίτητη άδεια οδήγησης,
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• σε ενεργό συµµετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, µονοµαχίες,
τροµοκρατικές ενέργειες, συµπλοκές, εγκληµατικές πράξεις,
εκτός από τις περιπτώσεις νόµιµης αυτοάµυνας,
• σε θερµικά, µηχανικά, ραδιενεργά ή άλλα αποτελέσµατα
οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης αλλοίωσης του πυρήνα του
ατόµου, τεχνητής επιτάχυνσης των ατοµικών µορίων και ακτινοβολιών που προέρχονται από ραδιοϊσότοπα,
• σε κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα (επαγγελµατική ή ερασιτεχνική),
• σε πτήση σαν πιλότος ή µέλος πληρώµατος οποιουδήποτε
αεροσκάφους και από αεροπορικές πτήσεις γενικά (ιδιωτικής
χρήσης ή στρατιωτικού αεροσκάφους και γενικά αεροσκάφους
που δεν έχει άδεια µεταφοράς προσώπων ή άλλου µηχανήµατος
αεροπλοΐας), εκτός αν είναι επιβάτης νόµιµης εγκεκριµένης από τις
επίσηµες αρχές αεροπορικής εταιρίας, και από χρήση υποβρυχίων
σκαφών,
• κατά τη διάρκεια υπηρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας,
• κατά τη διάρκεια υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέµου ή σε καιρό ειρήνης. Στην περίπτωση αυτή, µε αίτηση του Λήπτη της Ασφάλισης,
η Εταιρία θα επιστρέψει το ασφάλιστρο που αναλογεί στο χρόνο
της υπηρεσίας αυτής,
• κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του Ασφαλισµένου στα Σώµατα
Ασφαλείας,
• κατά τη διάρκεια εργασίας του Ασφαλισµένου ως ιδιωτικού
αστυνοµικού, πλήρωµα πλοίου, επαγγελµατία δύτη, σε ορυχείο,
• από ατύχηµα που συνέβη πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος Ασφαλιστηρίου,
• η εγκυµοσύνη και οι επιπλοκές της (αποβολές, αποξέσεις κλπ.)
και ο τοκετός.
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αυτή η ασφάλιση ισχύει σ’ ολόκληρο τον κόσµο και σ’ όλη τη
διάρκεια του 24ώρου.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Αυτή η ασφάλιση ισχύει µόνον για τον βασικό οδηγό του αυτοκινήτου όπως ορίζεται παραπάνω, ηλικίας από 18 µέχρι 80 ετών, µε
τελευταία ηλικία ένταξης πριν τη συµπλήρωση του 70ου έτους.
Αν στη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου ο Ασφαλισµένος
συµπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας, η ασφάλιση συνεχίζεται
ως τη λήξη της ετήσιας επετείου από την ηµεροµηνία έναρξης και
δεν ισχύει πλέον. Η ηλικία υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τελευταία
γενέθλια κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης.
ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μ’ αυτήν την ασφάλιση δεν ασφαλίζονται πρόσωπα που έχουν
κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις: αποπληξία, επιληψία, παράλυση, πνευµατική αναπηρία, τροµώδες παραλήρηµα, τύφλωση,
κώφωση, αλκοολισµό ή κάνουν χρήση κάθε µορφής ναρκωτικών
(ακόµα και στη διάρκεια θεραπείας από αυτή) ή άλλη σοβαρή και
διαρκή αναπηρία. Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Ασφαλισµένος δεν δικαιούνταν κάλυψη κατά την έκδοση του παρόντος
συµβολαίου σύµφωνα µε τα παραπάνω της παραγράφου «ΜΗ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ», η ασφάλιση είναι άκυρη και η
Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
α) Αν ο Ασφαλισµένος αποβιώσει από αιτία ανεξάρτητη από το
ατύχηµα, αφού η Εταιρία έχει συµφωνήσει για την πληρωµή κάποιου ποσού αποζηµίωσης, η απαίτηση του από την Εταιρία µε
βάση το Συµβόλαιο αυτό µεταβιβάζεται στους Δικαιούχους που
αναγράφονται στην Πρόταση Ασφάλισης ή αν δεν υπάρχουν Δικαιούχοι στους Νόµιµους Κληρονόµους του που θα αποδεχθούν
τη κληρονοµιά.
β) Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, δικαιούται µάλιστα να απαιτήσει την επιστροφή των αποζηµιώσεων
και των εξόδων που τυχόν καταβλήθηκαν, στην περίπτωση που ο
Ασφαλισµένος ή o Δικαιούχος έχει προβεί, είτε µε την Πρόταση
Ασφάλισης είτε µε την ευκαιρία τροποποίησης της στη διάρκεια
της Ασφαλιστικής Σύµβασης, σε αναληθείς ή ανακριβείς δηλώσεις
ή αποσιώπησε γεγονότα που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν
την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου.
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
α) Η παρούσα κάλυψη λήγει σύµφωνα µε τις προθεσµίες και τους
όρους που προβλέπονται για την κάθε περίπτωση στο νόµο και
στην παρούσα σύµβαση:
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- Την 80η επέτειο των γενεθλίων του Ασφαλισµένου.
- Την ηµεροµηνία θανάτου του Ασφαλισµένου.
Οιοσδήποτε τέτοιος τερµατισµός θα είναι µετ’ επιφυλάξεως
παντός δικαιώµατος για απαίτηση, η οποία θα εγερθεί προ του
τερµατισµού.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οι ιατρικής φύσης εκτιµήσεις πάνω σ’ ένα ατύχηµα καθορίζονται
από κοινή απόφαση του γιατρού του Ασφαλισµένου και του γιατρού της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας οι δύο γιατροί γίνονται διαιτητές και εκλέγουν έναν τρίτο επιδιαιτητή. Αν δεν συµφωνήσουν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή αυτός ορίζεται από
το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τη διαιτησία. Κάθε µέρος
πληρώνει όλη την αµοιβή και τα έξοδα του διαιτητή-γιατρού που
διορίζει και το 50% της αµοιβής και των εξόδων του επιδιαιτητή.
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι φόροι και τα δικαιώµατα κλπ. που συνακολουθούν αυτή την
ασφάλιση, επιβαρύνουν τον Ασφαλισµένο ή τους Δικαιούχους
του, έστω και αν προκαταβλήθηκαν από την Εταιρία. Επίσης ο
Ασφαλισµένος ή οι Δικαιούχοι του επιβαρύνονται µε τους φόρους, συµβολαιογραφικά, κλπ. στα οποία οι Δικαιούχοι εκ του
Νόµου υποχρεούνται να υποβληθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ)
Μετά από περιστατικό ατυχήµατος και πρόκληση σωµατικών βλαβών, ο Ασφαλισµένος οφείλει να καλέσει το συντοµότερο δυνατόν
το τµήµα ζηµιών της AIG στο 210-8127600 (Τµήµα Αποζηµιώσεων Προσωπικών Ατυχηµάτων) για να δηλώσει την ζηµία και να
ενηµερωθεί για τον τρόπο αποζηµίωσης, το αργότερο µέσα σε
διάστηµα 8 ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ (Τα παρακάτω δεν
αποτελούν τα πλήρη απαιτούµενα στοιχεία και ενδέχεται να ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία).
Σε περίπτωση ιατροφαρµακευτικών δαπανών για ατύχηµα:
• Προσκόµιση των πρωτότυπων αποδείξεων των δαπανών στις
οποίες υποβλήθηκε ο Ασφαλιζόµενος και όπου θα πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του και η φύση της πάθησης.
• Σε περίπτωση που γίνει χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόµας και οι αποδείξεις δεν είναι θεωρηµένες από την Εφορία,
τότε θα πρέπει να θεωρήσει τις αποδείξεις αυτές η Προϊσταµένη
Νοσοκόµα του Νοσοκοµείου στο οποίο νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόµενος.
• Ιατρική γνωµάτευση.
• Συνταγή γιατρού στο όνοµα του παθόντα, απόδειξη του φαρµακείου και τα κουπόνια των φαρµάκων.
• Πρωτότυπο βιβλιάριο υγείας.
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΛΥΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
Άρθρο 11ο - Βοήθεια Ατυχήµατος
H παρούσα κάλυψη παρέχεται από την εταιρία INTER PARTNER
ASSISTANCE, στους πελάτες της AIG, αποτελεί µέρος του
υπ’ αρίθµ. AA00196/10AA συµβολαίου της INTER PARTNER
ASSISTANCE και ισχύει εφόσον αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων.
Η INTER PARTNER ASSISTANCE είναι Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας µε έδρα το Π. Φάληρο του νοµού Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) µε ΑΦΜ 098035090.
Η Βοήθεια Ατυχήµατος ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που το
όχηµα έχει υποστεί ζηµιές συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος ή άλλες
ζηµιές (φωτιά, ίδιες ζηµιές, θραύση κρυστάλλων, κλοπή) που να
καλύπτονται από τις επιπρόσθετες προβλεπόµενες καλύψεις του
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Οι καλύψεις του παρόντος παραρτήµατος παρέχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εντός των ορίων των κάτωθι χωρών της
Ευρώπης και της Μεσογείου:

Ασφάλεια Οχήματος

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Personal solutions

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΑΛΓΕΡΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΑΝΔΟΡΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΟΣΝΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΤΥΝΗΣΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΜΑΡΟΚΟ

ΣΕΡΒΙΑ

F.Y.R.O.M.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΔΑΝΙΑ

ΜΟΝΑΚΟ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Σηµειώνεται ότι για την κάλυψη οδικής βοήθειας Ασφαλιζόµενος
θεωρείται ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισµένο όχηµα, µόνιµος
κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόµο άδεια ικανότητας
οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του ασφαλισµένου
οχήµατος και κάθε επιβάτης που µεταφέρεται δωρεάν στο ασφαλισµένο όχηµα, ανάλογα µε τις νόµιµες θέσεις καθήµενων που
διαθέτει το ασφαλισµένο όχηµα.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Άρθρο 1ο - 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο αναγγελίας ζηµίας
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος (πρόσκρουση, σύγκρουση, ζηµίες ιδίου, τραυµατισµός πεζού κ.λπ.) µε το ασφαλιζόµενο
όχηµα, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας, ο Ασφαλιζόµενος τηλεφωνεί στην υπηρεσία Βοήθειας Ατυχήµατος και αναγγέλλει τηλεφωνικά το συµβάν (τηλέφωνα 2109408676 - 2111075708). Ο
υπάλληλος του συντονιστικού κέντρου, θα δώσει τις απαραίτητες
οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
Άρθρο 2ο - Μετάβαση συνεργάτη στον τόπο ατυχήµατος
Κατόπιν τροχαίου ατυχήµατος η INTER PARTNER ASSISTANCE
αναλαµβάνει την οργάνωση και το κόστος µετάβασης του πλησιέστερου συνεργάτη της στον τόπο συµβάντος µε σκοπό να βοηθήσει τον Ασφαλισµένο σχετικά µε τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθηθούν στη συνέχεια, όπως και για να συλλέξει στοιχεία
για λογαριασµό του Συµβαλλόµενου.
Σε περίπτωση αναγγελίας της ζηµιάς µετά την αποµάκρυνση
του ασφαλισµένου οχήµατος από τον τόπο συµβάντος, η INTER
PARTNER ASSISTANCE αναλαµβάνει εντός διαστήµατος πέντε (5)
ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης της ζηµιάς και κατόπιν συνεννόησης µε τον ασφαλισµένο, την αποστολή συνεργάτη της, το
αργότερο εντός 24 ωρών από την ηµεροµηνία αναγγελίας, στον
χώρο όπου οδηγήθηκε ή ρυµουλκήθηκε το όχηµα (όπως: συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, τόπος εργασίας ή κατοικίας) µε σκοπό τη συµπλήρωση της δήλωσης ατυχήµατος και την λήψη φωτογραφιών, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες
επισκευής του οχήµατος και το όχηµα βρίσκεται στον χώρο αυτό.
Άρθρο 3ο - Συµπλήρωση - λήψη δήλωσης ατυχήµατος
Ο απεσταλµένος της INTER PARTNER ASSISTANCE θα συµπληρώσει επιτόπου τη Δήλωση Ατυχήµατος η οποία στη συνέχεια
θα υπογράφεται από τον Ασφαλισµένο οδηγό στο τόπο του ατυχήµατος.
Άρθρο 4ο - Περιγραφή συνθηκών ατυχήµατος / λήψη
φωτογραφιών
Επιπλέον, ο απεσταλµένος συνεργάτης της INTER PARTNER
ASSISTANCE:
α) Θα φωτογραφήσει τα εµπλεκόµενα στο ατύχηµα οχήµατα δίνοντας ειδική έµφαση στα σηµεία πρόσκρουσης.
β) Θα καταγράψει τα στοιχεία συµµετεχόντων στο ατύχηµα και τα
στοιχεία των πιθανών αυτοπτών µαρτύρων καθώς και οτιδήποτε
µπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την αποδοχή της ζηµιάς

από τον Συµβαλλόµενο.
γ) Θα περιγράψει τον τόπο ατυχήµατος (δρόµους, κατεύθυνση
οχηµάτων, φανάρια, σήµανση κλπ) και υπό τη µορφή σχεδιαγράµµατος µε σκοπό τον σχηµατισµό ολοκληρωµένης εικόνας του
συµβάντος.
Άρθρο 5ο - Πρακτικές συµβουλές προς τον ασφαλιζόµενο
Τόσο ο συντονιστής όσο και ο συνεργάτης της INTER PARTNER
ASSISTANCE θα παρέχουν στον Ασφαλιζόµενο βασικές οδηγίες
σχετικά µε την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει για την
καλύτερη αντιµετώπιση του ατυχήµατος όπως κλήση της Τροχαίας
σε περίπτωση σωµατικών βλαβών, ανάγκη ή µη καταγραφής στοιχείων εµπλεκοµένων, Τ.Ο.Τ.Α. κτλ.).
Άρθρο 6ο - Μεταβίβαση επειγόντων µηνυµάτων
Σε περίπτωση που λόγω των δυσχερών συνθηκών συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος, ο Ασφαλισµένος δε δύναται να ενηµερώσει το
οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον για την επίλυση σηµαντικών εκκρεµοτήτων, η INTER PARTNER ASSISTANCE είτε µέσω του
τηλεφωνικού της κέντρου, είτε µέσω του συνεργάτη της, του προσφέρει τη δυνατότητα µεταβίβασης των επειγόντων µηνυµάτων.
Άρθρο 12ο - Οδική Βοήθεια Συνεπεία Ατυχήµατος
H παρούσα κάλυψη παρέχεται από την εταιρία INTER PARTNER
ASSISTANCE στους πελάτες της AIG, αποτελεί µέρος του υπ’
αρίθµ. AA00196/10AA, συµβολαίου της INTER PARTNER
ASSISTANCE και ισχύει εφόσον αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος Συµβολαίου.
Το όχηµα καλύπτεται εφόσον αυτό δεν µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω ατυχήµατος δηλαδή κάθε απρόοπτου και βίαιου περιστατικού που αφορά το όχηµα ανεξάρτητο
της θέλησης του Ασφαλισµένου και που εµποδίζει την οµαλή συνέχιση της πορείας του.
Ως όχηµα ορίζεται το Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό αυτοκίνητο,
Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus, µέχρι 9 θέσεων και Ασθενοφόρα οχήµατα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό
ή Φορτηγό Αγροτικό µε µικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους
έως 2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,25 µέτρα µε την προϋπόθεση
ότι το όχηµα δεν έχει διπλούς τροχούς, και µοτοσικλέτες µε µηχανή κυβισµού άνω των 50 cc.
Γεωγραφικά όρια
Οι αναφερόµενες καλύψεις του άρθρου 1, του παρόντος παρέχονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι αναφερόµενες καλύψεις του άρθρου 2, του παρόντος παρέχονται µόνο στην Ελλάδα.
Οι αναφερόµενες καλύψεις του άρθρου 3, του παρόντος παρέχονται µόνο στο εξωτερικό.
Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται εντός των
ορίων των χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου, οι οποίες
αναφέρονται στον πίνακα που υπάρχει στον ειδικό όρο Βοήθεια
Ατυχήµατος, και στις οποίες εξυπηρετείται ο Ασφαλισµένος µέσω
της συµφωνίας αµοιβαιότητας της INTER PARTNER ASSISTANCE
µε την έδρα της (INTER PARTNER ASSISTANCE SA, Avenue Louise
166 bte 1, 1050 BRUSSELS, 0032 2 50 04 00). Η INTER PARTNER
ASSISTANCE θα µεσολαβήσει µεταξύ του Ασφαλισµένου και της
έδρα της µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Άρθρο 1ο - Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της
ζηµίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Η INTER PARTNER ASSISTANCE σε περίπτωση ατυχήµατος του
Ασφαλισµένου οχήµατος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήµατος εφόσον
είναι δυνατή.
Ρητά συµφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης
ή αποκατάστασης της ζηµιάς στους αυτοκινητόδροµους και στις
οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισµένο όχηµα που υπέστη
ατύχηµα σε αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα
ρυµουλκείται ή θα φορτώνεται αµέσως και θα µεταφέρεται στον
πλησιέστερο χώρο στάθµευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης ή σε χώρους
εκτός της οδού, όπου δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία και στους
οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της ζηµιάς και η πιθανή αποκατάστασή της.
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Άρθρο 2ο - Μεταφορά του οχήµατος εντός της Ελληνικής επικράτειας
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ’ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις:
Α. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο
Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου
συµβάντος επιλογής του Ασφαλισµένου, εντός του Νοµού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζηµιάς µετά από ατύχηµα ή
µερική κλοπή εξαρτηµάτων.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος, εκτός των ορίων
του Νομού του τόπου μόνιμης κατοικίας του ασφαλιζόμενου, που
αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχημά του στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαμβάνονται:
τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισμένου και των επιβατών
που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι τρεις (3)
διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των 60 ευρώ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση με μέγιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η ζημία δεν μπορεί να επισκευαστεί
αυθημερόν.
Η’ (εναλλακτικά)
Β. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του
ασφαλισµένου
Β1 Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του Ασφαλισµένου:
- είτε στον τόπο µόνιµης κατοικίας του, στο σηµείο εκκίνησης,
σύµφωνα µε την διεύθυνση που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης,
- είτε στον τόπο αρχικού προορισµού εντός της Ελλάδας, εφόσον
βρίσκεται σε ταξίδι,
- είτε σε συνεργείο σε διαφορετικό νομό από τον τόπο μόνιμης
κατοικίας του ασφαλισμένου, σε περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος επιθυμεί την μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος σε
επίσημη αντιπροσωπεία και δεν υπάρχει τέτοια εντός του νομού
μόνιμης κατοικίας του, με ανώτατο όριο 150 χλμ. από τον τόπο
συμβάντος.
Β2 Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαμβάνονται:
- τα έξοδα μεταφοράς (είτε με μέσο μαζικής μεταφοράς είτε με
ενοικίαση οχήματος) των επιβατών, που συμμετείχαν στο αρχικό
ταξίδι, στον τόπο τελικής μεταφοράς του οχήματος που επέλεξε ο
ασφαλισμένος (τόπος κατοικίας ή τόπος προορισμού) με ανώτατο
κόστος ανά άτομο το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, μόνο εφόσον
το όχημα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νομού μόνιμης
κατοικίας του ασφαλισμένου.
- η μεταφορά του ασφαλισμένου και των επιβατών μέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε
άλλα μέσα μεταφοράς είναι δυνατή με τα οχήματα οδικής βοήθειας ανάλογα με τις θέσεις καθημένων που διαθέτει το όχημα
οδικής βοήθειας.
Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α & Β)
παρέχονται κατ’επιλογήν.
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε ευθύνη του Ασφαλισµένου. Η INTER PARTNER
ASSISTANCE δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σε ότι αφορά την
καταλληλότητα του συνεργείου, τα µέσα αυτού ή τον απαιτούµενο
χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζηµιάς.
Σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη, άµµο ή σε οποιοδήποτε
άλλο µέρος όπου η πρόσβαση των οχηµάτων οδικής βοήθειας δεν
είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό όχηµα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό ερπυστριοφόρο όχηµα κ.α. για την ανέλκυσή του,
η INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαµβάνει το ανώτατο κόστος
των τριακοσίων (300) ευρώ ανά περιστατικό. Σε όλες τις ειδικές
αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευµένων µέσων πλην αυτών που διαθέτει η INTER PARTNER ASSISTANCE, η ευθύνη επιλογής του µέσου και οι ενδεχόµενες συνέπειες της εξυπηρέτησης
αναλαµβάνονται από τον ίδιο τον Ασφαλισµένο.
Άρθρο 3ο - Μεταφορά του οχήµατος στο εξωτερικό
Άρθρο 3ο - Μεταφορά του οχήµατος στο εξωτερικό
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος µετά από ατύχηµα
ή µερική κλοπή, σε µια από τις χώρες του εξωτερικού ,που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του παρόντος, και εφόσον η
ζηµιά δεν µπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι
κάτωθι καλύψεις:
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Α. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο.
Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του Ασφαλισµένου, προς αποκατάσταση
της ζηµιάς.
Α2. Σε περίπτωση που η επισκευή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί
εντός (24) είκοσι τεσσάρων ωρών, η INTER PARTNER ASSISTANCE
οργανώνει και αναλαµβάνει τα έξοδα ενός ενοικιαζόµενου αυτοκινήτου για τρεις ηµέρες για τους Ασφαλισµένους. Το µέγιστο ποσό
της δαπάνης που αναλαµβάνει η INTER PARTNER ASSISTANCE
είναι (350) τριακόσια πενήντα ευρώ.
Β. Επαναπατρισµός οχήµατος στην Ελλάδα
Β1. Σε περίπτωση που η ζηµιά µετά από ατύχηµα ή µερική κλοπή εξαρτηµάτων δεν µπορεί να επισκευαστεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαµβάνει
τα έξοδα επιστροφής του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του
Ασφαλισµένου στον τόπο µόνιµης κατοικίας του στην Ελληνική
επικράτεια, εφόσον το κόστος επισκευής στην Ελλάδα δεν είναι
µεγαλύτερο της αξίας του ιδίου οχήµατος στην ελληνική αγορά.
Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαµβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην
Ελλάδα, όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι
µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα
(450) ευρώ.
Άρθρο 4ο – Παύση της υποχρεώσης Παροχής οδικής
βοήθειας
Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας
του δικαιούχου – ασφαλισμένου, παύει η υποχρέωση της INTER
PARTNER ASSISTANCE προς τον ασφαλισμένο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει νέα μεταφορά, αυτή
δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισμένος
υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήματος δημοσίας χρήσεως, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα
μεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.
Μοναδική εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου αποτελεί η κάλυψη από τον Αντασφαλιστή δεύτερης μεταφοράς για το ίδιο περιστατικό σε περιπτώσεις ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος
σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες του επιλεγμένου συνεργείου και
αν συντρέχουν προϋποθέσεις όπου το ασφαλισμένο όχημα δεν
κλειδώνει ή έχει σπασμένο τζάμι ή εν γένει τίθεται θέμα ασφάλειας
του οχήματος, ο Αντασφαλιστής αναλαμβάνει, εάν ζητηθεί από
τον ασφαλισμένο, τη φύλαξη του οχήματος στις εγκαταστάσεις
του συνεργάτη και τη μεταφορά αυτού στο συνεργείο επιλογής
του ασφαλισμένου την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Άρθρο 13ο - Οδική Βοήθεια Βλάβης
H παρούσα κάλυψη παρέχεται από την εταιρία INTER PARTNER
ASSISTANCE στους πελάτες της AIG, αποτελεί µέρος του υπ’
αρίθµ. ΑΑ00196/10ΑΑ, συµβολαίου της INTER PARTNER
ASSISTANCE και ισχύει εφόσον αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος Συµβολαίου.
Το όχηµα καλύπτεται εφόσον αυτό δεν µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του λόγω βλάβης, που οφείλεται σε ηλεκτρικά
ή µηχανικά αίτια ή σε κακή λειτουργία τµηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των ελαστικών, που καθιστά αδύνατη την χρήση του.
Ως όχηµα ορίζεται το Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό αυτοκίνητο, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό mini bus, µέχρι 9 θέσεων και Ασθενοφόρα οχήµατα βάρους κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 2,5 µέτρα και
µεταξονίου έως 3,15 µέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό µε µικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως
2,5 µέτρα και µεταξονίου έως 3,25 µέτρα µε την προϋπόθεση ότι
το όχηµα δεν έχει διπλούς τροχούς, και µοτοσικλέτες µε µηχανή
κυβισµού άνω των 50 cc.
Γεωγραφικά όρια
Οι αναφερόµενες καλύψεις, του άρθρου 1 ισχύουν και παρέχονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι αναφερόµενες καλύψεις, του άρθρου 2Α ισχύουν και παρέχονται µόνο στην Ελλάδα.
Οι αναφερόµενες καλύψεις, των άρθρων 2Β και 3Β ισχύουν και
παρέχονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό για απόσταση µεγαλύτερη των 30 χιλιοµέτρων από την διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας
του Ασφαλισµένου.
Οι αναφερόµενες καλύψεις, του άρθρου 3Α ισχύουν και παρέχονται µόνο στο εξωτερικό.
Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται εντός των
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ορίων των χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου, οι οποίες
αναφέρονται στον πίνακα που υπάρχει στον ειδικό όρο Βοήθεια
Ατυχήµατος, και στις οποίες εξυπηρετείται ο Ασφαλισµένος µέσω
της συµφωνίας αµοιβαιότητας της INTER PARTNER ASSISTANCE
µε την έδρα της (INTER PARTNER ASSISTANCE SA, Avenue Louise
166 bte 1, 1050 BRUSSELS, 0032 2 50 04 00). Η INTER PARTNER
ASSISTANCE θα µεσολαβήσει µεταξύ του Ασφαλισµένου και της
έδρα της µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Άρθρο 1ο - Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της
ζηµίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Η INTER PARTNER ASSISTANCE σε περίπτωση βλάβης του Ασφαλισµένου οχήµατος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα
ανάλογα µε την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να
αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήµατος εφόσον είναι δυνατή.
Ρητά συµφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή
αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδροµους και στις
οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήµατος.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισµένο όχηµα που υπέστη
βλάβη σε αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα
ρυµουλκείται ή θα φορτώνεται αµέσως και θα µεταφέρεται στον
πλησιέστερο χώρο στάθµευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης ή σε χώρους
εκτός της οδού, όπου δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία και στους
οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της.
Άρθρο 2ο - Μεταφορά του οχήµατος εντός της Ελληνικής επικράτειας
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ’ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις:
Α. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο.
Α1. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του
τόπου συµβάντος επιλογής του Ασφαλισµένου, εντός του Νοµού
ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζηµιάς.
Α2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος λόγω έλλειψης
καυσίµων η INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαµβάνει την µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασµού
καυσίµων. Εκεί σταµατά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης.
Α3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος εκτός των ορίων του Νομού του τόπου μόνιμης κατοικίας του ασφαλιζόμενου,
εφόσον ο ασφαλισμένος επιλέξει να επισκευάσει το όχημά του
στο πλησιέστερο συνεργείο, αναλαμβάνονται:
- τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισμένου και των επιβατών
που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι τρεις (3)
διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των 60 ευρώ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση, με μέγιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ συνολικά
ανά περιστατικό, εφόσον η ζημία δεν μπορεί να επισκευαστεί
αυθημερόν.
Η’ (εναλλακτικά)
Β. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του
ασφαλισµένου.
Β1. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του Ασφαλισµένου:
- είτε στον τόπο µόνιµης κατοικίας του, στο σηµείο εκκίνησης,
σύµφωνα µε την διεύθυνση που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης,
- είτε στον τόπο αρχικού προορισµού εντός της Ελλάδας, εφόσον
βρίσκεται σε ταξίδι.
- είτε σε συνεργείο σε διαφορετικό νομό από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου, σε περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος
επιθυμεί τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος σε επίσημη
αντιπροσωπεία και δεν υπάρχει τέτοια εντός του νομού μόνιμης
κατοικίας του, με ανώτατο όριο 150 χλμ. από τον τόπο συμβάντος.
Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαµβάνονται:
- τα έξοδα µεταφοράς (είτε με μέσο μαζικής μεταφοράς είτε με
ενοικίαση οχήματος) των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό
ταξίδι, στον τόπο τελικής µεταφοράς του οχήµατος που επέλεξε ο
Ασφαλισµένος,(τόπος κατοικίας ή τόπος προορισµού) µε ανώτατο
κόστος ανά άτοµο το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, µόνο εφόσον
το όχηµα ακινητοποιήθηκε εκτός των ορίων του Νοµού µόνιµης
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κατοικίας του Ασφαλισµένου.
- η µεταφορά του Ασφαλισµένου και των επιβατών µέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα µπορέσουν να επιβιβαστούν σε
άλλα µέσα µεταφοράς είναι δυνατή µε τα οχήµατα οδικής βοήθειας ανάλογα µε τις θέσεις καθηµένων που διαθέτει το όχηµα
οδικής βοήθειας.
Β3. Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2 (Α
& Β) παρέχονται κατ’ επιλογήν.
Β4. Σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί σε
χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη, άµµο ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος όπου η πρόσβαση των οχηµάτων οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό όχηµα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό ερπυστριοφόρο όχηµα κ.α. για την
ανέλκυσή του, η INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαµβάνει το
ανώτατο κόστος των τριακοσίων (300) ευρώ ανά περιστατικό. Σε
όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων εξειδικευµένων
µέσων πλην αυτών που διαθέτει η INTER PARTNER ASSISTANCE,
η ευθύνη επιλογής του µέσου και οι ενδεχόµενες συνέπειες της
εξυπηρέτησης αναλαµβάνονται από τον ίδιο τον Ασφαλισµένο.
Άρθρο 3ο - Μεταφορά του οχήµατος στο εξωτερικό
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος σε µια από τις χώρες
του εξωτερικού ,που περιγράφονται στα γεωγραφικά όρια του
παρόντος, και εφόσον η ζηµιά δεν µπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις:
Α. Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο
Μεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου
συµβάντος επιλογής του Ασφαλισµένου, προς αποκατάσταση της
ζηµιάς.
Β. Επαναπατρισµός οχήµατος στην Ελλάδα
Β1. Σε περίπτωση που η ζηµιά δεν µπορεί να επισκευαστεί εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η INTER PARTNER ASSISTANCE
αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήµατος σε συνεργείο
επιλογής του Ασφαλισµένου στον τόπο µόνιµης κατοικίας του
στην Ελληνική επικράτεια. Ως χρονική διάρκεια επισκευής εννοείται όχι το χρονικό διάστημα μεταξύ παράδοσης και παραλαβής
του οχήματος, αλλά μόνο ο καθαρός χρόνος επισκευής.
Β2. Σε περίπτωση µεταφοράς του οχήµατος σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαµβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην
Ελλάδα, όλων των επιβατών που συµµετείχαν στο αρχικό ταξίδι
µε ανώτατο κόστος ανά άτοµο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα
(450) ευρώ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ. ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Όταν το ασφαλισµένο όχηµα µεταφερθεί στον τόπο επιθυµίας
του Δικαιούχου - Ασφαλισµένου, παύει η υποχρέωση της INTER
PARTNER ASSISTANCE προς τον Ασφαλισµένο για το συγκεκριµένο περιστατικό. Εάν ο Ασφαλισµένος ζητήσει νέα µεταφορά, αυτή
δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήµατος δηµοσίας χρήσεως, που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα
µεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του Ασφαλισµένου.
Σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιζόµενου κινδύνου (βλάβη ή
ατύχηµα), ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας
στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας και παροχή των αναγκαίων
πληροφοριών στα τηλέφωνα 2109408676 - 2111075708.
Ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την προηγούµενη συγκατάθεση της INTER PARTNER ASSISTANCE πριν πάρει
οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα.
Εάν δεν δοθούν τα ανωτέρω στοιχεία κι όσα άλλα ζητηθούν η
INTER PARTNER ASSISTANCE δεν θα υποχρεούται να τον εξυπηρετήσει. Κατά το διάστηµα που θα µεσολαβήσει από την κλήση
του Ασφαλισµένου µέχρι την άφιξη της οδικής βοήθειας, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παραµείνει στο αυτοκίνητο του.
Ο Ασφαλισµένος θα αποδέχεται τις λύσεις που προβλέπει η INTER
PARTNER ASSISTANCE όσον αφορά στη χρήση µέσων της εταιρίας.
ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση αδυναµίας του Ασφαλισµένου να συνοδεύσει το
όχηµά του κατά την φόρτωση - µεταφορά, εκφόρτωση και παραλαβή, υποχρεούται στη συµπλήρωση και υπογραφή του Συνοδευτικού Έντυπου Μεταφοράς κατά την φόρτωση και παραλαβή του οχήµατος. Το έντυπο αυτό συντάσσεται παρουσία του
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Ασφαλισµένου ή οποιουδήποτε άλλου ενεργεί για λογαριασµό
του, και περιλαµβάνει αναλυτική έκθεση ζηµιών και εξαρτηµάτων
του οχήµατος προς µεταφορά. Η έκθεση αυτή, προσυπογράφεται
από τον Ασφαλισµένο ή οποιονδήποτε άλλον ενεργεί για λογαριασµό του, τόσο πριν την µεταφορά όσο και κατά την παραλαβή
του οχήµατος στο τελικό συνεργείο µεταφοράς.
Αντίγραφο της έκθεσης αυτής δίδεται στον Ασφαλισµένο.
Οι διαπιστώσεις και οι διαφωνίες µεταξύ του Ασφαλισµένου και
της INTER PARTNER ASSISTANCE κατά την παράδοση πρέπει
να διαβιβάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο βοηθείας της INTER
PARTNER ASSISTANCE το αργότερο εντός 24ωρου και σε κάθε
περίπτωση πριν την επισκευή του οχήµατος. Πέραν αυτού του
χρονικού ορίου καµία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν ευθύνεται επίσης:
α. Για τη φύλαξη και προστασία του ασφαλισµένου οχήµατος µετά
τη µεταφορά του, στον υποδειχθέντα από τον Ασφαλισµένο, τόπο.
β. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα ή άµµο και λοιπά,
µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και έχει
εξαντλήσει τις δυνατότητές του ρυµούλκησης ή ανέλκυσης µε τα
µέσα που έχει στη διάθεσή της.
γ. Για απώλεια ή ζηµιά προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων
του ασφαλισµένου οχήµατος.
ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ/ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Οι κατά το παρόν Ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται µόνο σε
είδος και όχι σε χρήµα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο
παρόν Ασφαλιστήριο, µέσω των συνεργατών της INTER PARTNER
ASSISTANCE στις χώρες που περιλαµβάνονται στα κατά το παρόν
γεωγραφικά όρια της Ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από την περίπτωση που η INTER PARTNER ASSISTANCE δε διαθέτει στον τόπο
συµβάντος Συνεργάτη Οδικής Βοήθειας και δεν είναι σε θέση να
εξυπηρετήσει τον Ασφαλισµένο.
Το ανώτατο όριο κάλυψης στην ανωτέρω περίπτωση ορίζεται στα
εκατόν πενήντα (150) ευρώ. τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
Στις προβλεπόµενες περιπτώσεις όπου οι Ασφαλιστικές καλύψεις µπορούν να παρασχεθούν και σε χρήµα, η INTER PARTNER
ASSISTANCE έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ασφαλισµένο
την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες καλύψεις και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στην INTER
PARTNER ASSISTANCE. Η INTER PARTNER ASSISTANCE καταβάλλει στον Ασφαλισµένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, µόνο εφόσον η INTER PARTNER ASSISTANCE έχει δώσει την
έγκρισή της πριν από την πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών
στον Ασφαλισµένο και µέχρι των ρητά καθοριζόµενων ανώτατων
ορίων του παρόντος.
Τέτοιες καταβολές αποζηµιώσεων από την INTER PARTNER
ASSISTANCE, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της δια εγγράφου
της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει.
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν υποχρεούται στην καταβολή
τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.
Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην INTER PARTNER
ASSISTANCE τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων.
Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την INTER PARTNER
ASSISTANCE. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης η INTER
PARTNER ASSISTANCE θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα,
αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε.
Κάθε αποζηµίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόµισµα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη
υπολογίζεται κατά την ηµέρα που έγινε η δαπάνη από τον Ασφαλισµένο και όχι κατά την ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης από
την INTER PARTNER ASSISTANCE, µε βάση την τιµή αγοράς ξένων
χαρτονοµισµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με τον διακανονισµό της ζηµιάς, καµία µεταγενέστερη αξίωση για
την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται.
Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ
1) Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας
όχι µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ηµερών τόσο στην
Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται
στα γεωγραφικά όρια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η παροχή
οδικής βοήθειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριµένα
η µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου
συµβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήµατος, µε µέγιστο συνολικό
όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις (3) φορές ετησίως. Έτσι διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζηµιές (ατυχήµατα, σωµατικές προσβολές,
ασθένειες):
α) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο Ασφαλισµένος διατηρεί δεύτερη µόνιµη κατοικία, ή και
β) είναι φοιτητής ή εργαζόµενος µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιεί
επαναλαµβανόµενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισµού,
διάρκειας µεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόµενων ηµερών,
γ) ατόµων µη έχοντα µόνιµη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος.
2) Οι κατά το παρόν Ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο
δεν κατέχει την κατά νόµο άδεια ικανότητας οδηγού.
β) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση
του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι
καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος εξαιτίας
ατυχήµατος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το όχηµα είχε κλαπεί, εφ’
όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνοµικές αρχές.
γ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς
άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες, ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.
δ) Εάν ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος προκάλεσε τη
ζηµιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρµάκων που
λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση.
ε) Εάν ο Ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζηµιά.
στ) Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής ενέργειας, πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις.
ζ) Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συµβεί πριν
την έναρξη ισχύος της κατά το παρόν Ασφαλιστικής κάλυψης.
η) Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους
ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα
επικίνδυνο τρόπο.
θ) Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που
µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές, εφ’ όσον ακόµη
δεν έχουν αποκατασταθεί οµαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης.
ι) Για ζηµιές από ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα,
εκτός εάν το ασφαλισµένο όχηµα έχει και κάλυψη τροµοκρατικών
ενεργειών, στάσεων, απεργιών και κακόβουλης βλάβης.
ια) Για ζηµιές από επιδράσεις-άµεσες ή έµµεσες-ατοµικής ενέργειας, ακτίνων Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
ιβ) Για ζηµιές που προκαλούνται στα µεταφερόµενα πράγµατα καθώς και για κάθε αποθετική ζηµιά.
ιγ) Σε περίπτωση συνεπειών από την συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε στοιχήµατα (επίσηµα ή όχι) κάθε φύσεως.
ιδ) Σε περίπτωση επέλευσης της Ασφαλιστικής περίπτωσης ως
αποτέλεσµα εκδήλωσης οποιασδήποτε µορφής ψυχικής ασθένειας ή εν γένει πνευµατικής διαταραχής.
3) Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο κάτω
λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας:
α) Απώλεια κλειδιών και παραβίαση κλειδαριάς και επιπλέον,
όσον αφορά στην κάλυψη οδικής βοήθειας ατυχήµατος, από έλλειψη καυσίµων και βλάβη ελαστικού.
β) Ενοικιαζόµενα οχήµατα, ΤΑΞΙ, καθώς επίσης και ρυµούλκα και
ρυµουλκούµενα οχήµατα.
γ) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν αναγνωρίζει ουδεµία ευθύνη πρόκλησης ζηµιών σε περίπτωση µεταφοράς ασυνόδευτου
οχήµατος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του Ασφαλισµένου ή οιοδήποτε προσώπου
ενεργεί για λογαριασµό του.
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δ) Όσον αφορά στην κάλυψη οδικής βοήθειας ατυχήµατος η
INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος
από απώλεια κλειδιών ή όταν απαιτείται παραβίαση κλειδαριάς ή
σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος.
Όσον αφορά στην κάλυψη οδικής βοήθειας βλάβης η INTER
PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος
αποκατάστασης της ζηµιάς στην Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει το
70 % της εµπορικής αξίας παρόµοιου οχήµατος ιδίας µάρκας, µοντέλου, κυβισµού και ηλικίας στην ελληνική αγορά, µε αποτέλεσµα η επισκευή του οχήµατος να κρίνεται ασύµφορη σύµφωνα µε
την έκθεση της επίσηµης αντιπροσωπείας της µάρκας του οχήµατος ή τον διορισθέντα πραγµατογνώµονα.
ε) Για ζηµιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθµιστικών
διατάξεων που αφορούν τον αριθµό µετακινούµενων ατόµων, βάρος αντικειµένων που µπορεί να µεταφέρονται ή ο τρόπος µε τον
οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία
του ατυχήµατος ή γεγονός που προκάλεσε τη ζηµιά.
στ) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωµένη στην
παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς
και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις,
χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες, αν οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών
(σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ.).
ζ) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωµένη να µετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειµένου να ελευθερωθεί το αυτοκίνητο του Ασφαλισµένου.
η) Εάν στο διάστηµα αναµονής της οδικής βοήθειας, ο Ασφαλισµένος εγκαταλείψει το όχηµα του η INTER PARTNER ASSISTANCE
δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων από το όχηµά του.
θ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, µακρινών φώτων µεµονωµένα, φώτων πορείας µεµονωµένα, η INTER
PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας.
ι) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωµένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες.
ια) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να µεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήµατος σε κάποιο νησί της Ελλάδος
ή σε οποιοδήποτε σηµείο που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται
µεταφορά µε Ferry Boat ή πλοίο, η INTER PARTNER ASSISTANCE
οφείλει να το εξυπηρετήσει όµως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον Ασφαλισµένο.
ιβ) Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται µέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη ή άµµο µετά από ανατροπή,
ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυµούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχηµα (ανυψωτήρας, ειδικό
ρυµουλκό, ερπυστριοφόρο κλπ.), η INTER PARTNER ASSISTANCE
δεν φέρει καµία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για το συγκεκριµένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια
δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση.
Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί µέσω εξειδικευµένων οχηµάτων, πλην αυτών που διαθέτει η INTER PARTNER ASSISTANCE,
των οποίων η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον Ασφαλισµένο και λόγω
των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισµένο
όχηµα ζηµιές, η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν φέρει καµία
ευθύνη καταβολής αποζηµίωσης.
ιγ) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωµένη στην
παροχή οδικής βοήθειας όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο
σταθµό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα
χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυµονεί κινδύνους
τόσο για το ασφαλισµένο όχηµα όσο και για το όχηµα της οδικής
βοήθειας.
ιδ) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωµένη στην
µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη ή η ζηµία
του επισκευάζεται επί τόπου ή στη παροχή βοήθειας για βλάβη
ή ζηµία που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το
πλησιέστερο συνεργείο.
ιε) Εξαιρούνται της µεταφοράς οχήµατα τα οποία έχουν υποστεί
µετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή µετά την αγορά
τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αµορτισέρ ή οποιουδήποτε άλ-
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λου σηµείου του οχήµατος µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή ή
να εγκυµονεί κινδύνους πρόκλησης ζηµιών η µεταφορά αυτών.
ιζ) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν επεµβαίνει σε ακινητοποίηση του οχήµατος για λόγους συντήρησης, σε περίπτωση δόλου
ή επαναλαµβανόµενων τροχαίων ατυχηµάτων. Η εταιρεία διατηρεί
το δικαίωµα ακύρωσης της Ασφάλειας.
ιστ) Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισµένο όχηµα το οποίο κινείται εκτός δηµοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών.
Άρθρο 14ο - Ειδικός Όρος Οδικής Βοήθειας Βλάβης –
Αντικατάσταση Οχήματος
Οδική Βοήθεια Βλάβης
Σύµφωνα µε τον όρο «ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ» που προηγείται.
Αντικατάσταση Οχήµατος
H παρούσα κάλυψη παρέχεται από την εταιρία INTER PARTNER
ASSISTANCE στους πελάτες της AIG, αποτελεί µέρος του υπ’
αρίθµ. ΑΑ00196/10ΑΑ, συµβολαίου της INTER PARTNER
ASSISTANCE και ισχύει εφόσον αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος Συµβολαίου.
Το πρόγραµµα προσφέρεται στην Ελλάδα συνεπεία ατυχήµατος
(δηλαδή κάθε απρόοπτου, µη θεληµένου και βίαιου περιστατικού
που αφορά το όχηµα ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισµένου
και που εµποδίζει την οµαλή συνέχιση της πορείας του),
κατόπιν κλοπής, πυρκαγιάς, ατυχήµατος ή ζηµιάς που προκαλείται
από φυσικά φαινόµενα όπως καταιγίδα, θύελλα, ανεµοθύελλα,
πληµµύρα και έκρηξη ηφαιστείου η οποία εµποδίζει την οµαλή
λειτουργία του ασφαλισµένου οχήµατος.
Όχηµα αντικατάστασης για 5 ηµέρες από ατύχηµα, πυρκαγιά ή ζηµιές λόγω φυσικών φαινοµένων
Σε περίπτωση που η επισκευή του οχήµατος δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυθηµερόν, παρέχεται όχηµα αντικατάστασης για
µέγιστη διάρκεια πέντε (5) ηµερών µε µέγιστο ποσό κάλυψης 350
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Το όχηµα παρέχεται µε ασφάλιση προς τρίτους, µε ανώτατο όριο
τους 11 ίππους.
Προϋπόθεση της κάλυψης αποτελεί η αδυναµία αποκατάστασης
της ζηµίας αυθηµερόν και η υποχρεωτική χρήση της υπηρεσίας
φροντίδας ατυχήµατος και η ρυµούλκηση του ασφαλισµένου
οχήµατος (κατόπιν τροχαίου ατυχήµατος ή πυρκαγιάς ή φυσικών
φαινοµένων), από την Εταιρία. Η κάλυψη παύει να ισχύει µόλις
επισκευασθεί το όχηµα.
Σηµείωση: Για τις περιπτώσεις πρόκλησης ζηµιών συνεπεία φυσικών φαινοµένων προβλέπεται απαλλαγή των πρώτων 75 Ευρώ.
Όχηµα αντικατάστασης για 90 ηµέρες από κλοπή
Παρέχεται όχηµα αντικατάστασης για µέγιστη διάρκεια ενενήντα
(90) ηµερών µε ασφάλιση προς τρίτους, µε ανώτατο όριο τους 11
ίππους. Ως ηµεροµηνία έναρξης της κάλυψης θεωρείται η επόµενη ηµέρα της υποβολής της σχετικής µήνυσης στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή καθώς και της δήλωσης κλοπής στην AIG.
Δηλώνεται ότι και στις δυο περιπτώσεις δεν αναλαµβάνεται το κόστος καυσίµων ή άλλα επικουρικά έξοδα. Ο Ασφαλισµένος πρέπει
να πληρεί και να τηρεί τους γενικούς όρους που απαιτούνται από
την εταιρία ενοικιάσεως.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1) Οι καλύψεις παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι µεγαλύτερης
των 90 συνεχών ηµερών.
2) Ο Ασφαλισµένος δεν δικαιούται αποζηµίωση για έξοδα τα
οποία πληρώθηκαν κατευθείαν από αυτόν χωρίς προηγούµενη
έγκριση της INTER PARTNER ASSISTANCE.
3) Δεν καλύπτονται τα ατυχήµατα, συνέπεια:
α) Πολέµων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεµο είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, εξεγέρσεων,
κοινωνικών αναταραχών, τροµοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας,
πολιτικών ταραχών.
β) Αυτοτραυµατισµών εκ προθέσεως, συµµετοχής του Ασφαλισµένου σε εγκληµατικές πράξεις.
γ) Ψυχολογικών ή ψυχιατρικών ασθενειών.
δ) Χρήσης ναρκωτικών και ναρκωτικών ουσιών, εκτός αυτών που
λαµβάνονται κατόπιν ιατρικής συνταγής.
ε) Σεισµού.
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Άρθρο 15ο - Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Νομικής
Προστασίας Οχήματος και Οδηγού
H παρούσα κάλυψη παρέχεται στους πελάτες της AIG σε συνεργασία με την εταιρία Νομικής Προστασίας ARAG και ισχύει εφόσον
αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος Συμβολαίου.
Η ARAG είναι Αλλοδαπή Ανώνυµος Εταιρεία Ασφάλισης Νοµικής
Προστασίας µε έδρα την Αθήνα του νοµού Αττικής (Φειδιππίδου 2
& Β. Σοφίας, ΤΚ 11526) µε ΑΦΜ 098009359.
Σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιζόµενου κινδύνου, ο δικαιούχος οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε την Εταιρία στα τηλέφωνα: Αθήνα 210 7490800, Θεσσαλονίκη 231 0517021, Πάτρα
261 0275211.
1. Δικαιούχοι
Οι Ασφαλισµένοι σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους όρους της
ARAG.
2. Αντικείµενο Ασφάλισης
Μετά την επέλευση Ασφαλιστικής περίπτωσης ο Ασφαλιστής φροντίζει σύµφωνα µε τους όρους Ασφάλισης και αναλαµβάνει στα
πλαίσια αυτών τις σχετικές δαπάνες, για την παραφύλαξη των εννόµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου εφ΄όσον η παραφύλαξη
παρουσιάζει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας.
3. Ασφαλιζόµενα πρόσωπα
Ασφαλιστική προστασία απολαµβάνει ο κύριος και ο νόµιµος κάτοχος, καθώς και όποιος µε την άδεια του, οδηγεί ή επιβαίνει στο
όχηµα που καθορίζεται µε τον αριθµό κυκλοφορίας στην βεβαίωση Ασφάλισης.
4. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
α) για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης σύµφωνα µε διατάξεις νόµων περί Αστικής Ευθύνης.
β) για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για τον εξ΄αµελείας
θάνατο ή τραυµατισµό προσώπου σε τροχαίο ατύχηµα και για
την εξ΄αµελείας παράβαση διατάξεων που αφορούν την τροχαία
κυκλοφορία.
γ) για προσφυγές στις αρµόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης ή περιορισµού της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας
κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήµατος, καθώς και για την
επανάκτηση τους.
δ) σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συµβάσεις που είναι
συναφείς µε την ιδιότητα του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του
Ασφαλισµένου οχήµατος, όπως είσπραξη ναύλου, σταλίες, διαφυγόντα κέρδη.
5. Έκταση Ασφαλιστικών παροχών
Η ARAG αναλαµβάνει:
• τις αµοιβές του δικηγόρου της εκλογής του Ασφαλισµένου, σύµφωνα µε τα όρια του κώδικα περί αµοιβής δικηγόρων, στην έδρα
του αρµόδιου δικαστηρίου,
• τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες,
• τις αποζηµιώσεις κλητευθέντων µαρτύρων και διορισθέντων
πραγµατογνωµόνων,
• τις νόµιµες αµοιβές δικαστικών επιµελητών,
• τέλη και δικαιώµατα υποβολής προσφυγών για την επανάκτηση
αφαιρεθέντος διπλώµατος, αδείας, πινακίδων,
• την επιδικασθησόµενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.
6. Όριο κάλυψης
Το ασφαλιστικό ποσό, όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα του
Ασφαλιστήριου Συµβολαίου ισχύει για κάθε Ασφαλιστική περίπτωση τόσο για τον Ασφαλισµένο όσο και για τους συνασφαλισµένους.
7. Τοπική έκταση Ασφαλιστικής κάλυψης
Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.
8. Έναρξη και διάρκεια της Ασφάλισης
Η έναρξη και λήψη της Ασφαλιστικής προστασίας αναφέρεται στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή στην βεβαίωση Ασφάλισης.
Η έναρξη τελεί υπό τον όρον καταβολής των Ασφαλίστρων. Αν
τα Ασφάλιστρα δεν πληρωθούν εντός 30 ηµερών η Ασφάλιση
ακυρώνεται.
Η παρούσα Ασφαλιστική κάλυψη αφορά τις Ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν εντός του χρόνου Ασφάλισης.
9. Ασφαλιστικά βάρη µετά την επέλευση Ασφαλιστικής
περίπτωσης
α) Μόλις επέλθει η Ασφαλιστική περίπτωση, ο Ασφαλισµένος είναι
υποχρεωµένος να ενηµερώσει πλήρως τον Ασφαλιστή σχετικά µε
τα αληθινά περιστατικά της Ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει και υποβάλλει τα αποδεικτικά µέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα
και δικαιολογητικά και να αποφύγει να λάβει µέτρα που δηµιουρ-
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γούν δαπάνες στον Ασφαλιστή.
β) Αν ο Ασφαλισµένος αθετήσει υπαίτια κάποια από τις παραπάνω
υποχρεώσεις του, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση Ασφαλιστικής παροχής.
10. Εκλογή δικηγόρου - Ανάθεση εντολής
Ο Ασφαλισµένος δικαιούται να εκλέξει ελεύθερα τον δικηγόρο
που θα αναλάβει να παραφυλάξει τα συµφέροντα του. Αν παραλείψει να το πράξει, ο δικηγόρος ορίζεται από την Εταιρία.
Η εντολή προς τον δικηγόρο δίδεται µόνο από την ARAG επ΄ονόµατι και κατ΄εντολή του Ασφαλισµένου.
Ο Ασφαλιστής δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για την δραστηριότητα
του δικηγόρου.
11. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώµατα του Ασφαλιστή
α) Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωµα πριν από την ανάθεση εντολής
σε δικηγόρο, να παραφυλάξει τα συµφέροντα του Ασφαλισµένου
καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της
υπόθεσης.
β) Αν ο Ασφαλιστής αρνηθεί την ανάγκη παραφύλαξης των έννοµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου, έχει την υποχρέωση να
του γνωρίσει αιτιολογηµένα την άρνηση του αυτή. 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
από 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 τον Ασφαλισµένο.
12. Η Ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
α) σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος από πρόσωπο που δεν έχει
την κατά νόµο άδεια ικανότητας οδηγού ή οδήγησης χωρίς την
άδεια του κύριου του οχήµατος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος χωρίς άδεια κυκλοφορίας.
β) αν κατηγορείται για εκ δόλου διωκόµενο αδίκηµα.
γ) για αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο όχηµα και δεν είναι
συστατικά ή παραρτήµατα του.
δ) όταν η παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων βρίσκεται
άµεσα ή έµµεσα σε συνάφεια µε πόλεµο, εχθρικές επιχειρήσεις,
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή σεισµούς.
ε) για Ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον Ασφαλιστή, έξι µήνες µετά λήξη του Ασφαλιστηρίου.
13. Αντικατάσταση Οχήµατος
Η απαλλοτρίωση του Ασφαλισµένου οχήµατος ή η κατά άλλον
τρόπο έκλειψη του Ασφαλιστικού συµφέροντος καθώς και η
απόκτηση υποκατάστατου οχήµατος, πρέπει να γνωστοποιηθούν
αµέσως στον Ασφαλιστή.
14. Νοµική θέση τρίτων
Δεν παρέχεται προστασία των συνασφαλισµένων εναντίον αλλήλων ή ενάντια του Ασφαλισµένου.
15. Καταγγελία
Αν ο Ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωση του για Ασφαλιστική παροχή µπορεί µετά από ένα µήνα να ακυρώσει την σύµβαση
και να επιστρέψει τα µη δεδουλευµένα Ασφάλιστρα.
16. Απόδοση δαπανών
Χρηµατικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον Ασφαλισµένο για
δικαστικές και εξώδικες δαπάνες αποδίδονται στον Ασφαλιστή
που τα κατέβαλε αντ΄αυτού.
17. Παραγραφή
Οι αξιώσεις του Ασφαλισµένου απέναντι στον Ασφαλιστή παραγράφονται µετά τετραετία από την γέννηση τους.
18. Αρµοδιότητα δικαστηρίων
Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ Ασφαλιστού και Ασφαλισµένου αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ασφάλεια Οχήματος
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Οδηγίες σε Περίπτωση Ατυχήµατος
• Κρατήστε την ψυχραιμία και την ευγένειά σας.
• Ενδιαφερθείτε πρώτα αν υπάρχουν τραυματίες και
καλέστε τις ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και την ΤΡΟΧΑΙΑ.
• Μην αναλαμβάνετε ευθύνη για το ατύχημα αν δεν
συνεννοηθείτε πρώτα μαζί μας.
• Σε περίπτωση σύγκρουσης, σημειώστε:
- Τον τύπο, αριθμό κυκλοφορίας, χρήση και χώρα
του αυτοκινήτου.
- Το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/επαγγέλματος, τηλέφωνο και αριθμό διπλώματος του
οδηγού και του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.
- Την Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία είναι
ασφαλισμένο και το χώρο όπου βρίσκεται προκειμένου να το επιθεωρήσει ο πραγματογνώμονας.
- Ακριβή περιγραφή του τόπου του ατυχήματος
(δρόμοι, διαβάσεις, πορεία οχημάτων, σήματα,
σηματοδότηση).
1) Σε περίπτωση τραυματισμού, σημειώστε:
- Το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας/επαγγέλματος και τηλέφωνο παθόντος.
- Το Σταθμό Πρώτων Βοηθειών ή την κλινική που
μεταφέρθηκε και το Αστυνομικό Τμήμα όπου
δηλώθηκε το ατύχημα.
2) Αν έχετε μαζί σας φωτογραφική μηχανή, πάρτε
φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος και
τα χτυπημένα αυτοκίνητα.
3) Εξασφαλίστε απαραίτητα μάρτυρες (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, τηλέφωνα).
4) Αν υπάρχει αμφιβολία για την υπαιτιότητα, καλέστε την ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ.
5) Καταθέστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ το αργότερο μέσα σε 3 ημέρες προσκομίζοντας και το δίπλωμά σας.
6) Ζητήστε μας άλλο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, αν η Τροχαία
κράτησε το δικό σας.
7) Πάρτε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών.
Για την Ασφαλιστική Εταιρία
AIG Europe S.A.
Υποκατάστηµα Ελλάδος
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Συνοπτική μνεία περιεχομένου
ΠΡΑΞΗΣ 87/5.4.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 1109/19.4.2016) σχετικής με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών
και καταβολής Αποζημίωσης από Σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων
Η Πράξη αυτή της ΤτΕ ισχύει από 19 Απριλίου 2016 (Άρθρο 10
Πράξης) και εφαρμόζεται από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο
ασφάλισης αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα
(Άρθρο 1 Πράξης).
Σε εφαρμογή του Άρθρου 7 παρ. 2 της ανωτέρω Πράξης της ΤτΕ, το
οποίο προβλέπει υποχρεωτική συνοπτική μνεία του περιεχομένου
της Πράξης αυτής στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρατίθενται τα
ακόλουθα:
Ρυθμίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών
1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986, να υποβάλλει προς το ζημιωθέντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της
Αίτησης Αποζημίωσής του, είτε α) έγγραφη αιτιολογημένη
προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) έγγραφη αιτιολογημένη
απάντηση (άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση
αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν
έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει
αποτιμηθεί πλήρως.
(Άρθρο 3 Πράξης, Άρθρο 6 παρ. 6 και 9 Π.Δ. 237/1986)
2. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον ασφαλισμένο μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έντυπο Δήλωσης
Τροχαίου Ατυχήματος και έντυπο Αίτησης Αποζημίωσης (Άρθρο
7 Πράξης). Με την Αίτηση Αποζημίωσης, υπόδειγμα της οποίας
δίδεται με το Παράρτημα της Πράξης, ο ζημιωθείς υποχρεούται να
δηλώσει στην ασφαλιστική επιχείρηση, μεταξύ άλλων, τον τόπο
που βρίσκεται το όχημά του, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη επί των ζημιών αυτού.
Η Αίτηση Αποζημίωσης υποβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο (διαβιβάζεται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας ή κατατίθεται στην ίδια την
επιχείρηση και στα οριζόμενα από την επιχείρηση και αναρτημένα στο
δικτυακό της τόπο (website) γραφεία ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα
τα οπoία χορηγούν σχετική απόδειξη παράδοσης παραλαβής. Ελάχιστο περιεχόμενο της Απόδειξης Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφων
αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης, η απεικόνιση
του σήματος και της επωνυμίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η
ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου.
Με Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφου εξομοιώνονται:
α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. με την υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β)
το αποδεικτικό διαβίβασης τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει
αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο
(website) γ) το αποδεικτικό διαβίβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό
της τόπο (website), δ) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό που
έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της
τόπο (website) και ε) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή.
(Άρθρο 4 και Παράρτημα Πράξης)

3. Εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται, διενεργεί
Πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών εντός 15 ημερών, εάν
το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και εντός 25 ημερών, κατά κανόνα,
εάν συνέβη στο εξωτερικό. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την
ημερομηνία που υποβάλλεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η Αίτηση
Αποζημίωσης του ζημιωθέντος και υπό την προϋπόθεση εντοπισμού
του οχήματος στον τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από τον ζημιωθέντα
ότι βρίσκεται το όχημά του. (Άρθρο 5 Πράξης)
4. Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό
αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο,
το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή
της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας. (Άρθρο 6 παρ. 1 Πράξης)
5. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά,
εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής
συμφωνίας των μερών. (Άρθρο 6 παρ. 2 Πράξης, Άρθρο 6 παράγραφος 8 Π.Δ. 237/1986)
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 περί
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαμβάνουν
αντίγραφα όλων των εγγράφων που τηρεί η ασφαλιστική επιχείρηση
σχετικά με την επελθούσα ζημιά, για την έκβαση της οποίας έχουν
έννομο συμφέρον, καθώς και απόδειξη παράδοσης και παραλαβής
τους. Τα αντίγραφα των εγγράφων φέρουν τη σφραγίδα της ασφαλιστικής επιχείρησης. (Άρθρο 8 Πράξης)
7. Για την παράβαση των διατάξεων της Πράξης αυτής προβλέπεται η
επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 256 παρ. 3 του Ν. 4364/2016.
(Άρθρο 9 Πράξης)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.∆. 237/86
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
__________________________________________________________________________

Ζητώ την αποζηµίωσή µου για το ατύχηµα που έγινε στις _________________________________________________________
και ώρα ___________________ στην περιοχή __________________________________________________________________________
και στην οδό________________________________________________________________________________________________________
Παραθέτω εν συντοµία τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ _______________________________________________________________________________________________________
∆/ΝΣΗ _____________________________________________________________________________________________________________
ΤΗΛ. _______________________________________________________________________________________________________________
ΚΙΝ. ΤΗΛ. __________________________________________________________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________________________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ________________________________________________________________________________________
ΜΑΡΚΑ/ΤΥΠΟΣ ____________________________________________________________________________________________________
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ___________________________________________________________________________________________
Ο οδηγός που µε χτύπησε υπέπεσε στην ακόλουθη παράβαση (σηµειώνω µε Χ στην αριστερή πλευρά):
Ξεκίνησε από στάση/ άνοιξε την πόρτα
Εγκατέλειπε χώρο στάθµευσης/ιδιωτικό χώρο/ έβγαινε από χωµατόδροµο
Εισερχόταν σε χώρο στάθµευσης/ ιδιωτικό χώρο/ χωµατόδροµο
Άλλαξε λωρίδα
Προσπέρασε
Έστριψε απότοµα
Έκανε όπισθεν
Μπήκε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας
Έκανε αναστροφή
Παραβίασε κόκκινο φωτεινό σηµατοδότη
Άλλο……………………….
Η κίνηση των οχηµάτων ήταν:

Τα σηµεία σύγκρουσης των οχηµάτων ήταν:
Όχηµα αιτούντος

Παρόντες ήταν οι µάρτυρες (ονοµ/µο, δ/νση, τηλέφωνο, κινητό):
1.
2.

Τραυµατίστηκαν οι:
1.
2.

Ζηµιογόνο όχηµα

Αυτή τη στιγµή το όχηµα µου βρίσκεται διαθέσιµο για πραγµατογνωµοσύνη στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_

(τόπος & ηµεροµηνία)

Ο ΑΙΤΩΝ
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