
Περιεχόμενα 

Κεφάλαιο Α – Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων  ..................................................3

   ΑΡΘΡΟ 1ο - Κατάρτιση της Ασφαλιστικής Σύµβασης  .................................................................................................................. 4

   ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύς της Ασφάλισης  ............................................................................................................................................. 4

   ΑΡΘΡΟ 3ο - Έναρξη της Ασφαλιστικής Κάλυψης  ......................................................................................................................... 4

   ΑΡΘΡΟ 4ο - Τοπικά όρια ισχύος  ............................................................................................................................................... 4

   ΑΡΘΡΟ 5ο - Διάρκεια Ασφάλισης  ............................................................................................................................................. 4

   ΑΡΘΡΟ 6ο - Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης  .................................................................................................................. 4

   ΑΡΘΡΟ 7ο - Πρόωρη Λύση της Ασφαλιστικής Σύµβασης  ............................................................................................................4

   ΑΡΘΡΟ 8ο - Καθορισµός ασφαλίστρου  .................................................................................................................................... 5

   ΑΡΘΡΟ 9ο - Ασφαλιστικά βάρη  ............................................................................................................................................... 5

   ΑΡΘΡΟ 10ο - Μεταβολή της κυριότητας ή της κατοχής του οχήµατος  ............................................................................................ 5

   AΡΘΡΟ 11ο - Γενικές υποχρεώσεις του Ασφαλιζόµενου ή/και του Λήπτη της Ασφάλισης σε περίπτωση ζηµίας  ................................... 5

   ΑΡΘΡΟ 12ο - Διακανονισµός ζηµιών  ........................................................................................................................................ 6

   ΑΡΘΡΟ 13ο – Πληρεξουσιότητα  .............................................................................................................................................. 6

   ΑΡΘΡΟ 14ο - Υποκατάσταση   .................................................................................................................................................. 6

   ΑΡΘΡΟ 15ο - Ανακοινώσεις και δηλώσεις  ................................................................................................................................. 6

   ΑΡΘΡΟ 16ο - Διεύθυνση κατοικίας Λήπτη της Ασφάλισης και Ασφαλιζοµένου  ..............................................................................6

   ΑΡΘΡΟ 17ο - Ασφάλιση για λογαριασµό τρίτου  ........................................................................................................................ 6

   ΑΡΘΡΟ 18ο - Εκχώρηση δικαιωµάτων από την Ασφαλιστική Σύµβαση  ......................................................................................... 6

   ΑΡΘΡΟ 19ο - Απόδειξη εξόφλησης Ασφαλίστρων  ..................................................................................................................... 6

   ΑΡΘΡΟ 20ο - Αρµοδιότητα δικαστηρίων  ................................................................................................................................... 6

   ΑΡΘΡΟ 21ο - Παραγραφή  ...................................................................................................................................................... 6

Κεφάλαιο Β - Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων/ Επιβαινόντων  .............................................................................................6

   ΑΡΘΡΟ 22ο - Αντικείµενο Ασφάλισης  ....................................................................................................................................... 6

   ΑΡΘΡΟ 23ο - Ασφαλιζόµενοι  ................................................................................................................................................... 7

   ΑΡΘΡΟ 24ο - Ανώτατα όρια ευθύνης του Ασφαλιστή  ................................................................................................................ 7

   ΑΡΘΡΟ 25ο - Οχήµατα που ρυµουλκούνται  ............................................................................................................................. 7

   ΑΡΘΡΟ 26ο - Διαδοχική ασφάλιση  .......................................................................................................................................... 7

Κεφάλαιο Γ - Περιορισµοί και Εξαιρέσεις  ...................................................................................................................................... 7

   ΑΡΘΡΟ 27ο Εξαιρέσεις  ........................................................................................................................................................... 7

   ΑΡΘΡΟ 28ο - Ειδικές εξαιρέσεις  .............................................................................................................................................. 8

Κεφάλαιο Δ – Γενικοί Όροι Ασφάλισης Λοιπών Καλύψεων Κλάδου Αυτοκινήτου (Κ.Λ.Σ. 12)  ............................................................... 8

   ΑΡΘΡΟ 1ο - Έκταση Ασφάλισης  .............................................................................................................................................. 8

   ΑΡΘΡΟ 2ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά (Ασφάλιση Πυρός)  ..................................................................................... 8

   ΑΡΘΡΟ 3ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά συνεπεία τροµοκρατικών ενεργειών (Ασφάλιση Τροµοκρατικών Ενεργειών)  ... 8

   ΑΡΘΡΟ 4ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος από πολιτικές ταραχές (Ασφάλιση Πολιτικών Ταραχών)  ..................................................... 8

   ΑΡΘΡΟ 5ο - Ολική κλοπή του οχήµατος (Ασφάλιση Ολικής Κλοπής)  .......................................................................................... 9

   ΑΡΘΡΟ 6ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος κατά τη διάρκεια της κλοπής (Ασφάλιση Μερικής Κλοπής)  .................................................. 9

   ΑΡΘΡΟ 7ο - Ζηµίες του ιδίου του οχήµατος από φυσικά φαινόµενα (Ασφάλιση Φυσικών Φαινοµένων)  .......................................... 9

   ΑΡΘΡΟ 8ο - Ζηµίες του ιδίου του οχήµατος (Ασφάλιση Ιδίων Ζηµιών)  .......................................................................................... 9

   ΑΡΘΡΟ 9ο - Ζηµίες του ιδίου οχήµατος από κακόβουλες πράξεις  ............................................................................................... 9

   (Ασφάλιση από Κακόβουλες Πράξεις)  ......................................................................................................................................  9

   ΑΡΘΡΟ 10ο - Ολική καταστροφή από ζηµίες του ιδίου του οχήµατος (ολική καταστροφή από ίδιες ζηµίες)  ..................................... 9

   ΑΡΘΡΟ 11ο - Ζηµίες στα κρύσταλλα του οχήµατος (Ασφάλιση Θραύσης Κρυστάλλων)  ................................................................ 10

   ΑΡΘΡΟ 12ο - Αστική ευθύνη πυρός οχήµατος  .......................................................................................................................... 10

   ΑΡΘΡΟ 13ο - Υλικές ζηµίες του ιδίου οχήµατος από ανασφάλιστο όχηµα  .................................................................................... 10



2

    ΑΡΘΡΟ 14ο - Ζηµίες στους αερόσακους του οχήµατος συνεπεία ατυχήµατος  ............................................................................... 10

   ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα    

   συνεπεία Πυρός, Κλοπής)  ....................................................................................................................................................... 10

   ΑΡΘΡΟ 16ο - Ασφαλιστικό ποσό και Ασφάλισµα  ...................................................................................................................... 11

   ΑΡΘΡΟ 17ο - Υποχρεώσεις Ασφαλιστή και Ασφαλισµένων  ........................................................................................................ 11

   ΑΡΘΡΟ 18ο - Υπολογισµός Αποζηµίωσης  ................................................................................................................................ 11   

ΑΡΘΡΟ 19ο - Διαιτησία για τον προσδιορισµό της έκτασης της ζηµίας  ......................................................................................... 12

   ΑΡΘΡΟ 20ο - Περιορισµοί και εξαιρέσεις  ............................................................................................................................... 12

   ΑΡΘΡΟ 21ο - Τοπικά όρια ισχύος  ............................................................................................................................................ 13

Κεφάλαιο Ε - Ειδικοί Όροι  ......................................................................................................................................................... 13

   Άρθρο 1ο - Οδηγοί κάτω των 25 ετών  ..................................................................................................................................... 13

   Άρθρο 2ο - Νέοι οδηγοί  ........................................................................................................................................................ 13

   Άρθρο 3ο - Απαγόρευση παράνοµων οικονοµικών συναλλαγών  ................................................................................................ 13

   Άρθρο 4ο - Ειδικός Όρος «Φροντίδα Αποζηµίωσης»  ................................................................................................................ 14

   Άρθρο 5ο - Ειδικές Διατάξεις  .................................................................................................................................................. 14

   Άρθρο 6ο - Πίνακας Παλαιότητας Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων  ................................................................................................. 14

Κεφάλαιο ΣΤ -  Ειδικές Καλύψεις  ................................................................................................................................................ 14

   Άρθρο 1ο - Ασφάλιση Απώλειας Εγγράφων  ............................................................................................................................ 14

   Άρθρο 2ο - Ασφάλιση Αντικατάστασης Κλειδιών  ...................................................................................................................... 15

   Άρθρο 3ο - Προστασία από Ακατάλληλο Καύσιµο  .................................................................................................................... 15

   Άρθρο 4ο  – Ασφάλιση Αντικατάστασης Ελαστικών  ................................................................................................................... 16

   Άρθρο 5ο - Κάλυψη Βλάβης Ράδιο/CD  ................................................................................................................................... 17

   Άρθρο 6ο - Κάλυψη Περιεχοµένου Κατοικίας  ........................................................................................................................... 18

   Άρθρο 7ο - Κάλυψη Προσωπικής / Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης  .......................................................................................... 21

   Άρθρο 8ο - Κάλυψη Προσωπικών Ατυχηµάτων για Οδηγούς και Επιβάτες (Αυτοπροστασία)  .......................................................... 23

   Άρθρο 9ο - Κάλυψη Προσωπικών Ατυχηµάτων Ιδιοκτήτη/Οδηγού Μοτοσικλέτας για Ατυχήµατα που Συµβαίνουν κατά τη Διάρκεια της   

   Οδήγησης (Μοτοπροστασία)  .................................................................................................................................................. 25

   Άρθρο 10ο - Κάλυψη Ιατροφαρµακευτικής προστασίας 24h  ..................................................................................................... 26

   Άρθρο 11ο -  Φροντίδα Ατυχήµατος  ....................................................................................................................................... 28

   Άρθρο 12ο - Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια από Ατύχηµα  ....................................................................................................... 29

   Άρθρο 13ο - Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια λόγω Βλάβης  ....................................................................................................... 33

   Άρθρο 14ο - Αντικατάσταση Οχήµατος  ................................................................................................................................... 36

   Άρθρο 15ο - Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια λόγω Βλάβης και Αντικατάστασης Οχήµατος  .......................................................... 38

   Άρθρο 16ο - Γενικοί και Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Νοµικής Προστασίας Οχήµατος και Οδηγού  ..................................................... 38

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας
AIG Europe S.A.
Υποκατάστηµα Ελλάδος 

Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Εταιρία είναι η AIG Europe S.A. ασφαλιστική επιχείρηση µε 
αριθµό µητρώου εταιρείας B 218806 στο Εµπορικό Μητρώο και 
Μητρώο Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεµβούργου. Η AIG Europe S.A. 
έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35 D Avenue John F. Kennedy, 
L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG Europe S.A. είναι 
εγκεκριµένη από το Υπουργείο Οικονοµικών του Λουξεµβούρ-
γου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων 7, boulevard 
Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 
22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.
Η AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος) είναι εγκατεστηµέ-
νη επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, και έχει αρ. ΓΕΜΗ 
147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
Οι υφιστάµενες εκθέσεις σχετικά µε τη φερεγγυότητα και τη χρη-
µατοοικονοµική κατάσταση της AIG Europe S.A. είναι διαθέσιµες 
στην ιστοσελίδα http://www.aig.lu/.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τρόπος και Χρόνος Διευθέτησης Εγγράφων Αιτημάτων 
-Παραπόνων του Ασφαλισμένου ή/και Λήπτη της Ασφά-
λισης

Ως «παράπονο» ή «αιτίαση» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας, από 
αντισυµβαλλόµενο, ασφαλισµένο, λήπτη ασφάλισης, δικαιούχο 
αποζηµίωσης ή/και οποιονδήποτε τρίτο ζηµιωθέντα («αιτιώµε-
νος»), η οποία σχετίζεται µε ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή µε τις 
υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχει η Εταιρία. Δε συνιστούν 
αιτιάσεις, µε την ανωτέρω έννοια, οι αναγγελίες απαιτήσεων, οι 
αιτήσεις αποζηµίωσης ούτε τα απλά αιτήµατα που σχετίζονται µε 
την εκτέλεση του συµβολαίου και την παροχή πληροφοριών/δι-
ευκρινήσεων.

Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτιάσεων

Η Εταιρία διατηρεί Τµήµα Διαχείρισης Αιτιάσεων, αρµόδιο για την 
παραλαβή και διαχείριση αιτιάσεων. Σε περίπτωση που αιτιώµε-
νος επιθυµεί να υποβάλει αιτίαση προς την «AIG EUROPE S.A. 
- Υποκατάστηµα Ελλάδας», µπορεί να απευθύνεται στο Τµήµα Δι-
αχείρισης Αιτιάσεων, µε τους ακόλουθους τρόπους:

- στη ταχ. διεύθυνση: «AIG EUROPE S.A. - Υποκατάστηµα Ελλά-
δας», Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής

- στη διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου (e-mail): complaints-GR@aig.
com

- στο τηλ.: 210 8127600 (επιλογή 6)

- στο φαξ: 210 8063585 & 210 6127460

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της αιτίασης, ο αιτιώµενος συνί-
σταται να αναγράφει το ονοµατεπώνυµο του, τα στοιχεία επικοι-
νωνίας του και τον αριθµό παραστατικού (ήτοι, αρ. συµβολαίου,  
αρ. αίτησης, αρ. φακέλου) στο οποίο αναφέρεται η αιτίαση.

Κατόπιν παραλαβής της αιτίασης, το Τµήµα Διαχείρισης Αιτιάσεων 
προβαίνει σε αυθηµερόν καταγραφή αυτής, δηµιουργεί σχετικό 
φάκελο και εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών παραδίδει στον 
αιτιώµενο απόδειξη παραλαβής της αιτίασης, µε πληροφορίες για 
τη διαδικασία που ακολουθεί η Εταιρία για τη διαχείριση της αιτί-
ασης, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρµόδιου χειριστή της, καθώς 
και τυχόν πληροφορίες που χρειάζεται να παράσχει ο αιτιώµενος 

για τη διαχείριση της.

Εν συνεχεία, το Τµήµα Διαχείρισης Αιτιάσεων προβαίνει σε όλες 
τις απαραίτητες επικοινωνίες και ενέργειες για τη δίκαιη, ουσιαστι-
κή και αντικειµενική διερεύνηση της αιτίασης, ώστε να απαντηθεί  
εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή 
της. Στην περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση της εν λόγω προ-
θεσµίας, το Τµήµα Διαχείρισης Αιτιάσεων παρέχει ειδικά αιτιολο-
γηµένη έγγραφη ενηµέρωση, προσδιορίζοντας ταυτοχρόνως τον 
πιθανολογούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση επεξεργασίας της 
αιτίασης.

Η ενεργοποίηση της ως άνω διαδικασίας δεν διακόπτει την παρα-
γραφή των εννόµων αξιώσεων του αιτιώµενου, ενώ ο αιτιώµενος 
έχει το δικαίωµα να εµµείνει στην αιτίασή του, εάν δεν ικανοποι-
ηθεί πλήρως από την απάντησή της Εταιρίας. Παράλληλα µε την 
υποβολή της αιτίασης ή σε περίπτωση που ο αιτιώµενος δεν ικα-
νοποιηθεί από την απάντηση της Εταιρίας, µπορεί να απευθύνεται 
στις ακόλουθες αρχές:

•Τράπεζα της Ελλάδος - Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης, τηλ.: 210 3205222, 210 3205223, https://www.
bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/epopteia/epopteia-idiwtikhs-
asfalishs/kataggelies-aitiaseis-idiwtikh-asfalish

•Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης, «Γραµµή 
Καταναλωτή 1520», http://www.mindev.gov.gr/καταγγελίες-πο-
λιτών/

•Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, τηλ: 
210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 
210 6460458, http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html. 
Ο αιτιώµενος µπορεί να υποβάλει αναφορά στο Συνήγορο του 
Καταναλωτή εντός ενός έτους από όταν έλαβε πλήρη γνώση του 
προβλήµατός του.

Δεδοµένου ότι η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική εταιρία µε 
έδρα το Λουξεµβούργο, o αιτιώµενος που είναι φυσικό πρόσωπο 
και ενεργεί εκτός της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, πέραν 
της προαναφερόµενης διαδικασίας αιτιάσεων, σε περίπτωση που 
δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την απάντησή της «AIG EUROPE 
S.A. - Υποκατάστηµα Ελλάδας», ή δεν έχει λάβει απάντηση εντός 
ενενήντα (90) ηµερών, έχει τη δυνατότητα:

- να υποβάλλει έγγραφη αιτίαση στην έδρα της AIG Europe S.A. 
«Service Reclamations Niveau Direction» στην ταχ. διεύθυνση 
35D Avenue JF Kennedy L-1855 Λουξεµβούργο – Μεγάλο Δου-
κάτο του Λουξεµβούργου ή στη διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου 
(e-mail): aigeurope.luxcomplaints@aig.com,

- να απευθυνθεί σε έναν από τους φορείς διαµεσολάβησης του 
Λουξεµβούργου, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων είναι διαθέ-
σιµα στην ιστοσελίδα της AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/, ή

- να απευθύνει έγγραφο αίτηµα για την ‘εξωδικαστική επίλυση 
της διαφοράς’ στην αρχή του Λουξεµβούργου ‘Commissariat Aux 
Assurances’ (CAA), στην ταχ. διεύθυνση 7 Boulevard Joseph II, 
L-1840 Λουξεµβούργο - Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου, 
φαξ +352 22 69 10, στη διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου (email): 
reclamation@caa.lu, ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της CAA: 
http://www.caa.lu.

Αιτήµατα προς την CAA ή τους φορείς διαµεσολάβησης του 
Λουξεµβούργου υποβάλλονται στις ακόλουθες γλώσσες: λουξεµ-
βουργιανά, γερµανικά, γαλλικά ή αγγλικά.

Εάν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο έχει συναφθεί ηλεκτρονικά, ο 
αιτιώµενος µπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει την Πλατφόρµα 
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ODR Platform) που διατηρεί 
και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ακόλουθο σύνδεσµο:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ασφάλεια Οχήματος



4

Δικαιώματα του Λήπτη της Ασφάλισης, Δικαίωμα Ενα-
ντίωσης και Δήλωση Παραλαβής
Για κάθε διάταξη του περιεχοµένου της Ασφαλιστικής Σύµβα-
σης, όσον αφορά στις Προαιρετικές καλύψεις, που ο Λήπτης της 
Ασφάλισης (αντισυµβαλλόµενος) θεωρεί παρέκκλιση από την αί-
τησή 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 πα-
ράδοση του Ασφαλιστηρίου. Η παραλαβή του Ασφαλιστηρίου 
τεκµαίρεται από την πληρωµή του Ασφαλίστρου.
Η µη παράδοση (α) των προβλεποµένων από τον Νόµο πληροφο-
ριακών 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 ακυ-
ρώνεται 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 ταχυ-
δροµείο ή/και µετά απ’ αυτή και µέχρι την παραλαβή της από την 
Ασφαλιστική Εταιρία έχει επέλθει Ασφαλιστικός Κίνδυνος µε βάση 
την παρούσα Σύµβαση.

Υπαγωγή στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης
Υπάγεται υποχρεωτικά στη διαδικασία της Διαµεσολάβησης, κατ’
άρθρα 178-206 του Ν. 4512/2018, οποιαδήποτε διαφορά
ανακύψει από το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µεταξύ της
Εταιρείας και του/των Ασφαλισµένου/ων ή των διαδόχων τους,
καθώς και οποιαδήποτε διαφορά που αφορά απαιτήσεις
αποζηµίωσης οποιασδήποτε µορφής για ζηµίες από αυτοκίνητο,
ανάµεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους
που έχουν υποχρέωση για αποζηµίωση ή τους διαδόχους τους,
εκτός αν από το ζηµιογόνο συµβάν επήλθε θάνατος ή σωµατική
βλάβη.

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 σύµ-
βασης 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 πλη-
ροφορία 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 εκδίδο-
νται µε βάση τις συµφωνηθείσες και από τα δύο µέρη τροποποιή-
σεις του Ασφαλιστήριου.
Όρος που δεν περιλαµβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερ-
θέντα 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 πα-
ράδοση 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 κά-
λυψή 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 του ελεγ-
χόµενου οχήµατος, ο ασφαλιστής να έχει αποστείλει το ασφα-
λιστήριο στον ασφαλισµένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, αρκεί 
για η επίδειξη της σχετικής απόδειξης πληρωµής του ποσού που 
απαιτείται για την ασφάλιση του συγκεκριµένου την απόδειξη της 
ασφάλισης οχήµατος.
5) Η ασφάλιση ζητείται για συγκεκριµένο όχηµα και τα στοιχεία 
του θα πρέπει να συµφωνούν µε αυτά της νόµιµης άδειας κυ-
κλοφορίας 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, για το Ηνωµένο Βασίλειο, 
καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς 
Ασφάλισης δεσµεύονται να εφαρµόζουν το Τµήµα ΙΙΙ της ενοποιη-
µένης συµφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι το ασφαλισµένο όχη-
µα θα εφοδιαστεί µε σχετικό πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης 
(πράσινη κάρτα).
2) Για τις υπόλοιπες χώρες, εκτός των παραπάνω, απαιτείται ει-
δική 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-
ητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) σύµφωνα µε τον Ν. 
489/1976.
4) Εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά, η επέκταση της Ασφαλι-
στικής Κάλυψης εκτός Ελλάδας, ανεξάρτητα από τη (τις) χώρα (χώ-
ρες) προορισµού, ισχύει µόνο για τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων και σύµφωνα, µε τους όρους, Εξαιρέσεις και Περι-
ορισµούς του κεφ. Β’ και Γ’ της Σύµβασης αυτής. Προαιρετικές 
καλύψεις που ενδεχόµενα ίσχυαν στην Ελλάδα, τίθενται αυτόµατα 
σε αναστολή µέχρι τον επαναπατρισµό του οχήµατος.

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

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 αναγραφόµε-
νης στο ασφαλιστήριο διάρκειάς της, να καταβληθεί ολόκληρο το 
ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στη νέα (αµέσως επόµενη) ασφαλι-
στική περίοδο. 
2) Για κάθε ανανέωση εκδίδεται νέο ασφαλιστήριο.

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 κα-
ταγγέλλουν την ασφαλιστική σύµβαση οποτεδήποτε, µε επιστολή 
που αποστέλλεται, είτε µε µορφή τηλεοµοιοτυπίας (fax), είτε ηλε-
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κτρονικά (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 ηµε-
ροµηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση και επι-
στρέφονται 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 καταγ-
γείλει την ασφαλιστική σύµβαση, αλλά µόνο για παράβαση ου-
σιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφα-
λισµένο. 
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 ουσι-
ώδους 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 κα-
ταγγελίας, θα επέρχεται µε την πάροδο της προθεσµίας αυτής, η 
λύση της ασφαλιστικής σύµβασης.
3) Η επιστολή που θα περιέχει την πιο πάνω καταγγελία, θα απο-
στέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του λήπτη της 
ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου, που αναγράφεται στο ασφα-
λιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή, θεωρείται η τελευταία διεύθυν-
ση 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 πα-
ραλάβει την επιστολή µε την οποία γίνεται η καταγγελία, καθώς 
επίσης ακόµα κι αν αυτοί (λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφα-
λισµένος) δεν βρεθούν στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαµονής 
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 σχε-
τικής προθεσµίας αυτής, επέρχεται η πρόωρη λύση της ασφαλι-
στικής σύµβασης.

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 υπο-
χρεωτικών ορίων ασφάλισης, τα Ασφάλιστρα αναπροσαρµόζο-
νται και κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης.
3) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει τα Ασφά-
λιστρα κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης και σε πε-
ρίπτωση 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 επέρχε-
ται 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 υποχρέω-
ση, εκτός από την επιστροφή χρηµάτων.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Ασφαλιστικά βάρη
1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος κατά την 
σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης έχουν υποχρέωση να γνω-
στοποιούν 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 υπο-
λογισµό των Ασφαλίστρων.
2) Αν, για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του Ασφαλιστή ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλιζόµε-
νου, 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 Ασφα-
λιζόµενο.
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 ασφαλιστι-
κή 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 ασφαλιστι-
κή περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο λήπτης 
της ασφάλισης και ο ασφαλιζόµενος, υποχρεούνται σε αποκατά-
σταση κάθε ζηµίας του Ασφαλιστή.
6) Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και 
ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα 
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 ανάλο-
γα 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 άρ-
θρου 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 αυτοδικαί-
ως 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 αυτοκι-
νήτου 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 τρί-
των 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 περιορι-
σµό της ζηµίας, να ειδοποιήσει τις Αρχές, να κάνει κάθε ενέργεια 
ή πράξη, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνή-
θειες 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 πλη-
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ροφορία 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 καθυστέ-
ρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών, αφότου 
έλαβαν γνώση του ατυχήµατος χρησιµοποιώντας τα έντυπα δη-
λώσεων 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 Εται-
ρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά στην επέλευ-
ση 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 διακανο-
νισµό του καλυπτόµενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση 
της Εταιρίας.
Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που ορίζο-
νται στις προηγούµενες παραγράφους ο Λήπτης της Ασφάλισης ή 
ο Ασφαλισµένος µπορεί να υποχρεωθούν, µε απόφαση του αρµό-
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 ασφα-
λισµένος 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 πληρε-
ξουσιότητα 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 προ-
κύπτει από τη Σύµβαση. Για το λόγο αυτό, τα παραπάνω πρόσωπα 
έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στον Ασφαλιστή τα όποια γε-
νικά 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 διακανο-
νισµό απαιτήσεων τρίτων που στρέφονται εναντίον του ή εναντίον 
των Ασφαλιζόµενων.
3) Η Εταιρία δικαιούται, τέλος, να επιδιώξει στο όνοµα του Ασφα-
λιζόµενου, 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 αποκατά-
σταση 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 απευθύνο-
νται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Όπου προβλέπεται έγ-
γραφη 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 αλ-
ληλογραφία, 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 επι-
θυµούν µέσω αυτών να συναλλάσσονται µε τον ασφαλιστή.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Διεύθυνση κατοικίας Λήπτη της Ασφάλι-
σης και Ασφαλιζομένου 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος, σε περίπτωση αλ-
λαγής της διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον 
Ασφαλιστή, αµελλητί, εγγράφως τη νέα τους διεύθυνση.
Ο Ασφαλιστής µπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή κοι-
νοποίηση 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 οχήµα-
τος, 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 Ασφαλι-
στική Σύμβαση
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόµενος δεν έχουν το δικαί-
ωµα να εκχωρήσουν τα δικαιώµατα από την Ασφαλιστική Σύµβα-
ση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Ασφαλιστή. Εκχώρηση που 
γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω είναι χωρίς αποτέλεσµα 
για τον Ασφαλιστή.

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 αποφά-
σεις του Διοικητικού Συµβουλίου της.

ΑΡΘΡΟ 20ο - Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Συµφωνείται ρητά ότι για την επίλυση των διαφορών που θα ανα-
κύψουν 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 ένα-
ντι 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 τρί-
των 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 γεν-
νήθηκαν, 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 περι-
γράφεται 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 σύζυ-
γο, 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 Ασφα-
λιζόµενο 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 Ασφα-
λιστική 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 περιλαµ-
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βάνεται 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 οδήγη-
ση 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 δαπά-
νες καθώς και τα κάθε φύσης έξοδα και αµοιβές τρίτων δεν µπορεί 
να ξεπεράσει τα ποσά που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συµ-
βόλαιο, ανεξάρτητα από τον αριθµό των προσώπων που ζηµιώθη-
καν 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 ξεπερ-
νά το Ασφαλιστικό ποσό, ο Ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να 
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 Ασφα-
λιστής, 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 εξωδί-
κως 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 προξε-
νούνται από το ρυµουλκούµενο.
Αν προκληθεί ατύχηµα από ρυµουλκό όχηµα που συνδέεται µε 
ρυµουλκούµενο, οι Ασφαλιστές του ρυµουλκού και του ρυµουλ-
κούµενου 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, επιφυ-
λασσοµένου σε αυτούς του δικαιώµατος της εκατέρωθεν αναγω-
γής για την κατανοµή της ζηµίας. Αν η Ασφάλιση για το ρυµουλκό 
αφορά και το ρυµουλκούµενο, η Ασφάλιση του ρυµουλκούµε-
νου ισχύει µόνο κατά το ποσοστό που τα Ασφαλιστικά ποσά της 
Ασφάλισης του ξεπερνούν τα ποσά της Ασφάλισης του ρυµουλ-
κού 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 ρυµουλκούµε-
νο 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 συµφω-
νήθηκε 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 προγενέ-
στερες 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 προαιρε-

τικούς 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 επιδεί-
ξεις 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-
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 µό-
λυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα (κατάλοιπο), η από 
την καύση πυρηνικού καυσίµου. Ως καύση θεωρείται και η αυτο-
δύναµη εξέλιξη (process) πυρηνικής σχάσης. Επίσης, οποιαδήπο-
τε 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, ανεµοθύ-
ελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισµό ή από άλλο φυσικό φαινόµενο, 
εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώ-
σεων 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 χρο-
νική στιγµή του ατυχήµατος, είχε λήξει χωρίς να έχει έγκαιρα ανα-
νεωθεί, 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 σήµε-
ρα 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 παρά-
βαση 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 συνά-
φεια µε την πρόκληση του ατυχήµατος.
9) Από το µεταφερόµενο ή στο µεταφερόµενο µε το όχηµα φορ-
τίο, εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί η κάλυψη των περι-
πτώσεων 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 χρησιµο-
ποιούνται για τη λειτουργία του, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφο-
ρετικά 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 Ασφά-
λιστρο.
13) Μέσα σε συνεργεία επισκευής οχηµάτων ή εκθέσεις αυτοκι-
νήτων.
14) Από ή σε αυτοκίνητα οχήµατα που δεν έχουν αριθµό κυ-
κλοφορίας 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.
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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 αυ-
τές, όσον αφορά ζηµίες τρίτων, η εταιρεία επιφυλάσσεται των δι-
καιωµάτων, 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 επελήφθη-
σαν 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 
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 αρ-
χές λόγω παράβασης νόµων ή αστυνοµικών διατάξεων από τον 
Ασφαλιζόµενο ή Λήπτη της Ασφάλισης, καθώς και τα σχετικά δι-
καστικά έξοδα που προέρχονται από αποφάσεις των παραπάνω 
αρχών.
2) Προκαλούνται λόγω φωτιάς σε θηµωνιές και σε γεωργικά προ-
ϊόντα 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 κινεί-
ται 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 τρί-
τους 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 συντή-
ρηση του οχήµατος, καθώς και οι ζηµίες ή η απώλεια τιµαλφών ή 
χρηµάτων που µεταφέρονται από τους επιβάτες.

Κεφάλαιο Δ – Γενικοί Όροι Ασφάλισης Λοιπών Καλύψε-
ων 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 παρακά-
τω, οι Γενικές Διατάξεις του Κεφαλαίου Α.
Επισηµαίνεται, ότι για όλες τις προαιρετικές ασφαλιστικές καλύ-
ψεις 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 αστι-
κής 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 εξετά-
ζεται, το αν οι παραβάσεις αυτές τελούν σε αιτιώδη συνάφεια µε 
την πρόκληση του ατυχήµατος και γενικότερα αν τελούν σε αιτι-
ώδη συνδροµή στην πρόκληση και επέλευση του ασφαλιστικού 
κινδύνου.
Ακόµα, για οποιαδήποτε από τις προαιρετικές ασφαλιστικές καλύ-
ψεις 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 αποζηµιώσε-
ως, 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 Πυ-
ρός),
β) ζηµίες του ιδίου του οχήµατος από πυρκαγιά συνεπεία τροµο-
κρατικών 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 
(Ασφάλιση Μερικής Κλοπής),
στ) ζηµίες του ιδίου του οχήµατος από φυσικά φαινόµενα (Ασφά-
λιση Φυσικών Φαινοµένων),
ζ) ζηµίες του ιδίου του οχήµατος (Ασφάλιση Ιδίων Ζηµιών),
η) ζηµίες του ιδίου οχήµατος από κακόβουλες πράξεις (Ασφάλιση 
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 Κρυ-
στάλλων),
ια) αστική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλι-
ζόµενου 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 οχήµα-
τος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία 
Πυρός, Κλοπής),
Η Ασφάλιση των παραπάνω κινδύνων τεκµαίρεται από την αναφο-
ρά στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου των Ασφαλιζόµενων Ποσών, 
σε αντιστοιχία µε τον Ασφαλιζόµενο Κίνδυνο.
2) Η Ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης, µείωση από-
δοσης, µείωση εµπορικής αξίας, µεταφορά του οχήµατος, απώ-
λειες 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 Ασφαλι-
ζόµενου οχήµατος από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και εµπρη-
σµό. 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 Ασφαλι-
ζόµενου οχήµατος πριν τη ζηµία.

ΑΡΘΡΟ 3ο - Ζημίες του ιδίου οχήματος από πυρκαγιά 
συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών (Ασφάλιση Τρομο-
κρατικών Ενεργειών)
1) Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάλυψη για ζηµίες από πυρκα-
γιά (άρθρο 2) η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτονται οι ζηµί-
ες από πυρκαγιά ή/και έκρηξη (εφόσον επακολούθησε πυρκαγιά) 
που προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από τροµοκρατικές ενέργειες 
µεµονωµένες ή µη. Τροµοκρατική ενέργεια στοιχειοθετείται εφό-
σον 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 τα-
ραχές (Ασφάλιση Πολιτικών Ταραχών)
1) Καλύπτονται οι υλικές ζηµίες που µπορεί να προκληθούν από 
πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες αιτίες σαν συνέπεια στάσεων, απερ-
γιών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων και πολιτικών ταραχών από 
πρόσωπα που δρουν κατ’ επιταγή ή έµπνευση οποιασδήποτε πο-
λιτικής 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 συ-
ναφθεί 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 άλ-
λης αντίστοιχης αρχής ότι πρόκειται περί τέτοιας ενέργειας.
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ΑΡΘΡΟ 5ο - Ολική κλοπή του οχήματος (Ασφάλιση Ολι-
κής Κλοπής)
1) Η Ασφάλιση Κλοπής καλύπτει την τρέχουσα εµπορική αξία του 
Ασφαλιζόµενου οχήµατος κατά την ηµέρα κατά την οποία εξαφα-
νίζεται.
2) Η υποχρέωση του Ασφαλιστή υφίσταται µε την προϋπόθεση 
ότι η απώλεια δηλώθηκε στην Αστυνοµική Αρχή αµέσως και εκτε-
λείται 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 αποκατα-
στήσει 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 προθε-
σµία που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος.
4) Για την πληρωµή της αποζηµίωσης, ο Ασφαλιζόµενος υποχρε-
ούται να προσκοµίσει στον Ασφαλιστή:
α) έγγραφη εντολή από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος και πληρε-
ξουσιότητα 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 υπο-
γραφή 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 διεκ-
περαίωση 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 γνώ-
ση για την ανεύρεση του οχήµατος, είναι υποχρεωµένος να καλέ-
σει µε έγγραφο τον Ασφαλιζόµενο στη διεύθυνση που είχε δη-
λώσει, 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 περίπτω-
ση 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 αναφέρε-
ται 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 κά-
τοχο 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 τη-
λεφώνων, οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως συστήµα-
τα 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 
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»/υφασµά-
τινη οροφή (soft top) η απαλλαγή αποκλειστικά και µόνο για την 
οροφή θα είναι το 10% της τρέχουσας εµπορικής αξίας του Ασφα-
λιζόµενου οχήµατος πριν τη ζηµία.
5) Δεν καλύπτονται οι ίδιες ζηµιές του οχήµατος που προξενή-
θησαν 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 (περι-
οριστικά) ζηµίες που µπορεί να προκληθούν άµεσα και κατά τη 
διάρκεια: καταιγίδας, θύελλας, ανεµοθύελλας, πληµµύρας, χαλα-
ζόπτωσης και έκρηξης ηφαιστείου. Ειδικά ορίζεται ότι δεν καλύ-
πτονται 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 σύµφω-
να 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 Ασφα-
λιζόµενου 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 παρα-
γωγή 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 από Κακόβουλες Πράξεις)
1) Η Ασφάλιση ζηµιών του ιδίου οχήµατος από κακόβουλες πρά-
ξεις 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 παρα-
γωγή 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 συ-
ναφθεί πρώτα κάλυψη πολιτικών ταραχών  σύµφωνα µε το άρθρο 
4 του Συµβολαίου αυτού.

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 Ασφαλιζόµε-
νο 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 συνα-
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φθεί πρώτα κάλυψη Ζηµιών από Πυρκαγιά σύµφωνα µε το άρθρο 
2 του Συµβολαίου αυτού.
Εάν η Ασφάλιση ολικής καταστροφής λόγω Ιδίων Ζηµιών συµφω-
νήθηκε µε απαλλαγή του Ασφαλιστή για ορισµένο ποσό ή πο-
σοστό 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. Εξαρτήµα-
τα και εξοπλισµός µη παγίως προβλεπόµενα από τον κατασκευ-
αστή 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 Συµ-
βόλαιο 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 ιδιοκτη-
σίας 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, περι-
λαµβανοµένων 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 περί-
πτωση 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 χαµηλό-
τερη από  το όριο του πίνακα, τότε η αποζηµιώση δεν  µπορεί να 
υπερβεί την αξία του οχήµατος.
Στην εφαρµογή της κάλυψης αυτής ισχύει απαλλαγή που προβλέ-
πεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο η οποία αίρεται σε περίπτωση 
χρήσης του συµβεβληµένου δικτύου επισκευής της εταιρίας.
Σε περίπτωση θραύσης ενός ή περισσοτέρων από τα ασφαλιζόµε-
να κρύσταλλα και αντικατάσταση τους από την Εταιρία ή κατα-
βολής 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 ηµεροµη-
νία της ζηµίας έως τη λήξη του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Η Εταιρία αποζηµιώνοντας τον Ασφαλιζόµενο αποκτά όλα τα δι-
καιώµατα τα όποια αυτός έχει κατά οποιουδήποτε τρίτου και υπαί-
τιου του ατυχήµατος, σύµφωνα µε το νόµο.

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 (συµ-
περιλαµβανοµένων 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 συ-
νέπεια καλυπτόµενης πυρκαγιάς του Ασφαλιζόµενου οχήµατος, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Συµβολαίου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Υλικές ζημίες του ιδίου οχήματος από ανα-
σφάλιστο 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 ανα-
σφάλιστου αυτοκινήτου, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από 
ικανά -κατά την κρίση της Ασφαλιστικής Εταιρίας– αποδεικτικά 
µέσα και υποχρεωτικά από Δηµόσια έγγραφα (αντίγραφο Δελ-
τίου Συµβάντος, Ποινική Δικογραφία, Ποινική Απόφαση, κλπ). 
Επίσης, βασική προϋπόθεση αποζηµίωσης του Ασφαλιζοµένου 
αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωµάτων του κατά το Νόµο ενα-
ντίον 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 συνο-
λική 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 συµπεριλαµ-
βάνονται 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 υλι-
κές 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 δικαί-
ωµα 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 επανα-
λάβει 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 αποδει-
κτικά 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, οποια-
δήποτε 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 περί-
πτωση καταστροφής τους µετά από ατύχηµα, και συγκεκριµένα 
συνεπεία σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή 
κατακρήµνισης.
Εξαιρούνται της κάλυψης η συµπτωµατική λειτουργία του συ-
στήµατος είτε από ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές παρεµβολές είτε όχι.
Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση που το όχηµα 
δεν επισκευασθεί.

ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδομα σε περίπτωση ολικής καταστρο-
φής 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 πυρ-
καγιά.
   • 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 κα-
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λυφθούν 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 καλυ-
πτόµενης ζηµίας και αναγράφεται στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου 
Συµβολαίου.
Όχηµα είναι το ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ιδιοκτη-
σίας 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 πι-
στοποιηθεί 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 περί-
πτωση πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο «Πα-
ρεχόµενη 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 εµπορι-
κή αξία του οχήµατος ή των Ασφαλιζόµενων κατεστραµµένων ή 
κλεµµένων τµηµάτων και εξαρτηµάτων του, σύµφωνα και µε την 
πραγµατική κατάστασή του κατά την συγκεκριµένη χρονική στι-
γµή 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 ελατ-
τώµατα καθώς και οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αυτοκίνη-
του).
2) Αναφορικά µε την επέλευση ασφαλιζόµενου κινδύνου για τις 
καλύψεις α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η), θ) & ιβ) και όταν η υπολει-
πόµενη 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 ασφαλι-
ζόµενης αξίας του οχήµατος. Σε κάθε περίπτωση όµως η ανα-
προσαρµογή αυτή δεν είναι δεσµευτική, αλλά εντελώς ενδεικτι-
κή, αφού η ασφαλιζόµενη αξία που αναγράφεται στον πίνακα 
ασφάλισης δεν είναι συµφωνηµένη και ρητά διευκρινίζεται ότι 
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 Εται-
ρία 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 ανα-
φέρεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αποτελεί το ανώτατο όριο 
της ευθύνης της Εταιρίας αθροιστικά για ένα ή περισσότερα ατυ-

χήµατα (συµπεριλαµβανοµένων και των εργατικών εξόδων), για 
όλη την Ασφαλιστική περίοδο, για κάθε µια από τις παραπάνω πε-
ριπτώσεις 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 βαρύ-
νεται µε ανάλογο µέρος των ζηµιών ή απωλειών.
5) Επίσης, στις α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) περιπτώσεις, εφό-
σον 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 βαρύ-
νουν τον Ασφαλισµένο.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Υποχρεώσεις Ασφαλιστή και Ασφαλισμέ-
νων
1) Για τις περιπτώσεις Ασφάλισης α) έως ιδ) ο Ασφαλιζόµενος πρέ-
πει να λαµβάνει τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, να δείχνει ιδιαί-
τερη φροντίδα για να αποφύγει την επέλευση ή τη χειροτέρευση 
των Ασφαλισµένων κινδύνων και να συµπεριφέρεται γενικά σα 
συνετός ιδιοκτήτης οχήµατος. Σε περίπτωση παράβασης της πα-
ραπάνω υποχρέωσης, ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωµα να συµψη-
φίσει 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 εκπρόσω-
πο 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 αυτοπρο-
σώπως 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 αυ-
τού, θα γίνεται το αργότερο σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από 
την επέλευση της ζηµίας. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) µηνών, η 
Εταιρία απαλλάσσεται αυτοµάτως από κάθε ευθύνη για αποζηµί-
ωση 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 ανταλλα-
κτικών 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 κύ-
ριος του οχήµατος, απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής. 
Σε περίπτωση µερικής ζηµίας, εφόσον η Ασφαλιζόµενη αξία του 
οχήµατος έχει υπολογισθεί χωρίς δασµούς, ο Ασφαλιστής δικαι-
ούται να αφαιρεί από την αξία των ανταλλακτικών που απαιτού-
νται για την επισκευή, το ποσό που αναλογεί στους δασµούς που 
τα επιβαρύνουν. 
3) Ο Ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος να θέσει, το γρηγορότε-
ρο, στην διάθεσή του Ασφαλιστή το όχηµα για τη διενέργεια της 
πραγµατογνωµοσύνης. Ο Ασφαλιστής είναι υποχρεωµένος να την 
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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 Κεφα-
λαίου Γ 

ΑΡΘΡΟ 19ο - Διαιτησία για τον προσδιορισμό της έκτα-
σης της ζημίας 
Σε περίπτωση που επέλθει ο Ασφαλιστικός κίνδυνος για τις καλύ-
ψεις α) έως ιδ) και εφόσον δεν υπάρχει αµφισβήτηση της ευθύνης 
του Ασφαλιστή για αποζηµίωση, διαφορές ως προς τον προσδιο-
ρισµό της έκτασης της ζηµίας και το ύψος της αποζηµίωσης λύνο-
νται µόνο διαιτητικά, σύµφωνα µε τους πιο κάτω όρους:
1) Σε περίπτωση διαιτησίας καθένας από τους συµβαλλόµενους 
δικαιούται να απευθύνει στον άλλον, συστηµένη επιστολή, ζητώ-
ντας τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς προτείνοντας έναν διαι-
τητή. 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 αντίθε-
τη 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 από-
φαση εκδίδεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τον διορισµό 
των διαιτητών, σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός εάν αντικειµε-
νικοί 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 µπο-
ρεί 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 διαιτη-
τή 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 προσ-
διορισθείσα συνεδρίαση ή από άλλες αιτίες εµποδίζεται το έργο 
του, ο άλλος διαιτητής οφείλει να το γνωρίσει αµέσως στους εν-
διαφερόµενους, προκειµένου αυτός να αντικατασταθεί µε πρωτο-
βουλία 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 επιβαρύ-
νεται µε την αµοιβή των διαιτητών, του επιδιαιτητή καθώς και για 
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, πρό-
σκρουση, 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 Πίνα-
κα 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 κα-
θώς 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 διάρ-

κεια της κλοπής του, εφόσον το όχηµα βρεθεί πριν από την πά-
ροδο 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 εξοπλι-
σµό, 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 αυτοκινή-
των ή όπου η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις Αρχές
   ζ) Ζηµίες που προξενούνται άµεσα ή έµµεσα σαν συνέπεια δο-
λιοφθοράς.
   η) Στην περίπτωση Ασφάλισης αυτοκινήτων ψυγείων ή θερµο-
θαλάµων, οι ζηµίες των ψυκτικών ή θερµαντικών µηχανηµάτων 
και, γενικά, εγκαταστάσεων από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αντί-
θετης συµφωνίας
   θ) Επίσης, δεν καλύπτονται ζηµίες που προξενούνται από επι-
δροµές, 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 εξαι-
ρέσεις 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 Ασφα-
λιζόµενου 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 διάρ-
κεια πολέµου, εµφυλίου πολέµου, επανάστασης, πραξικοπήµα-
τος, στάσεων, απεργιών, πολιτικών ταραχών και λοιπών ανώµα-
λων συνθηκών.
7) Στην περίπτωση Ασφάλισης του οχήµατος από Πολιτικές Τα-
ραχές, 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 µπο-
ρεί 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.
9) Στην κάλυψη ζηµιών στα κρύσταλλα του οχήµατος δεν περι-
λαµβάνονται 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. δι-
αφανή 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 κα-
θώς 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 
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κατά τη µαζική παραγωγή του οχήµατος εξαρτήµατα και εξοπλι-
σµό.
   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 συνε-
πεία ατυχήµατος ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 27 του κε-
φαλαίου Γ. Επίσης, εξαιρείται η συµπτωµατική λειτουργία του συ-
στήµατος 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 Πίνα-
κα 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 κα-
θώς 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, εφό-
σον  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 διάρ-
κεια της κλοπής του.
   ε) Ζηµίες σε µη παγίως προβλεπόµενα από τον  κατασκευαστή 
κατά τη µαζική παραγωγή του οχήµατος εξαρτήµατα και εξοπλι-
σµό, εκτός εάν έχει συγκεκριµένα συµφωνηθεί διαφορετικά και 
το κόστος τους έχει συµπεριληφθεί στην Ασφαλιζόµενη αξία του 
οχήµατος.
   στ) Στην περίπτωση Ασφάλισης αυτοκινήτων ψυγείων ή θερµο-
θαλάµων, οι ζηµίες των ψυκτικών ή θερµαντικών µηχανηµάτων 
και, γενικά, εγκαταστάσεων από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αντί-
θετης συµφωνίας.
   ζ) Επίσης, δεν καλύπτονται ζηµίες που προξενούνται από επι-
δροµές, 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 
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 περί-
πτωση πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο «Πα-
ρεχόµενη 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 δο-
λιοφθοράς.
   δ) Επίσης, δεν καλύπτονται ζηµίες που προξενούνται από επι-
δροµές, 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 προ-
ξενήθηκε 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 συµφω-
νηθεί διαφορετικά, όλες οι παραπάνω αναφερόµενες Προαι-
ρετικές 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 περι-
όδου 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 περιπτώ-
σεις 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 συµπληρωµα-
τικό 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 Ασφαλι-
ζόµενος 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 Επα-
σφάλιστρο. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται µε βάση τα Ασφάλι-
στρα 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 Ασφα-
λιζόµενος 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-
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 δή-
λωση του ατυχήµατός του, τόσο το πρόστιµο ύψους 60% επί των 
καθαρών Ασφαλίστρων όσο και το σχετικό Επασφάλιστρο. Το πο-
σοστό αυτό υπολογίζεται µε βάση τα Ασφάλιστρα που προβλέπο-
νται κάθε φορά από το ισχύον Τιµολόγιο για τους κινδύνους που 
καλύπτουν και για ολόκληρη τη διάρκεια της ισχύος του Ασφαλι-
στηρίου 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 Ασφαλι-
ζόµενος 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 συ-
ναλλαγών
O Aσφαλιστής δε θεωρείται ότι παρέχει κάλυψη και δεν οφείλει 
καταβολή αποζηµίωσης ή παροχή οποιουδήποτε άλλου οφέλους 
µε βάση την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, στο µέτρο που η πα-
ροχή αυτής της κάλυψης, αποζηµίωσης ή οφέλους θα εκθέσει τον 
Aσφαλιστή, τη µητρική εταιρία ή το νοµικό πρόσωπο που ασκεί 
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τον απώτερο έλεγχο του Ασφαλιστή, σε οποιαδήποτε κύρωση, 
απαγόρευση ή περιορισµό που επιβάλλεται από αποφάσεις του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή από εµπορικές ή οικονοµικές 
κυρώσεις, νόµους ή κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
Δουκάτου του Λουξεµβούργου, του Ηνωµένου Βασιλείου ή των 
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.

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 Ασφα-
λισµένου οχήµατος και οι ιατροφαρµακευτικές δαπάνες και νο-
σήλια που αφορούν σε σωµατικές βλάβες των επιβαινόντων, 
συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού και ιδιοκτήτη του Ασφαλι-
σµένου 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 ιατρο-
φαρµακευτικές 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 υπερ-
βαίνουν συνολικά και ανά ατύχηµα το ποσό των 15.000,00 ΕΥΡΩ 
(κόστος ανταλλακτικών και κόστος εργατικών, συµπεριλαµβα-
νοµένου και Φ.Π.Α.).
• Οι προαναφερόµενες ιατροφαρµακευτικές δαπάνες και νοσή-
λια (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 έγ-
γραφα (αντίγραφο Δελτίο Συµβάντος ή Ποινική Δικογραφία κ.α.).
• Να εξασφαλίζεται η διαφύλαξη των δικαιωµάτων του Ασφαλι-
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 οχήµα-
τος 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 αυτοκινή-
του, στέρηση της χρήσης του, εµπορική ζηµία του Ασφαλιζόµε-
νου, 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 δικαί-
ωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά, 
στο όνοµά του, για την αποζηµίωσή της από τον τρίτο ή την Ασφα-
λιστική Εταιρία του, σε περίπτωση δε που απαιτείται, υποχρεούται 
να επαναλάβει αυτή τη δήλωση εκχώρησης ενώπιον οποιασδήπο-
τε Αρχής ή/και µε συµβολαιογραφικό έγγραφο.

Άρθρο 6ο - Πίνακας Παλαιότητας Ανταλλακτικών Αυτο-
κινήτων
Σε περίπτωση ζηµίας, και εφόσον υπάρχουν καλύψεις Ιδίων 
Ζηµιών ή/και Πυρός ή/και Μερικής Κλοπής, ή/και Τροµοκρατι-
κών Ενεργειών ή/και Κακόβουλων Βλαβών ή/και Φυσικών Φαι-
νοµένων ή/και Αερόσακων ή/και φροντίδας αποζηµίωσης, αν 
τα ανταλλακτικά του οχήµατος αντικατασταθούν µε καινούργια, 
ισχύει ο παρακάτω πίνακας παλαιότητας για την αξία των ανταλ-
λακτικών. Ειδικά για ανταλλακτικά ή/και εξαρτήµατα µε περιορι-
σµένη 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 ταυτό-
τητας, διαβατηρίου, διπλώµατος οδήγησης καθώς και της άδειας 
κυκλοφορίας του ασφαλιζόµενου οχήµατος, καλύπτουµε το κό-
στος επανέκδοσης τους, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους των 
απαιτούµενων παραβόλων.
IΙ. Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Για την κάλυψη αυτή θα καταβάλλουµε, το πραγµατικό ποσό δα-
πανών 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 210-
8127600 (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 «Περιο-
ριορισµοί και Εξαιρέσεις» του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, εµείς 
δεν καλύπτουµε:
   1. Χρήµατα, επιταγές, κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές, εκπτω-
τικές, 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, κατα-
σκευαστικά ελαττώµατα, σκόρο, έντοµα, καθαρισµό ή επισκευή ή 
άλλα παρόµοια γεγονότα.
    3. Κλοπή ταυτότητας/προσωπικότητας που οφείλεται στα απο-
λεσθέντα ή κλαπέντα προσωπικά έγγραφα καθώς και επακόλου-
θες 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 ενήµε-
ρος ή τις οποίες είχε σχεδιάσει.
V. Ορισμοί
  1. Απώλεια ή κλοπή σύµφωνα µε την παρούσα κάλυψη θε-
ωρείται όταν κάποιο αντικείµενο το οποίο είτε έχει ακούσια χαθεί 
είτε έχει κλαπεί από τρίτο χωρίς την βοήθειά σας, την συγκατάθε-
σή 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 Ασφαλιζόµε-
νου 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 
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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 κλει-
διών 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 κλει-
δαριών 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 περί-
πτωση 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-
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 δα-
πανών 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 αργότε-
ρο µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών από την διαπίστωση του καλυ-
πτόµενου περιστατικού.
   • Θα πρέπει να συµπληρώσετε, µε όλα τα στοιχεία, δήλωση 
ζηµίας και να την καταθέσετε µαζί µε τα συνοδευτικά δικαιολο-
γητικά έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένου και του δελτίου συµβά-
ντων 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 προ-
σκοµίσετε.
   • 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 προ-
σκοµίσετε το δελτίο συµβάντων της αστυνοµίας που αποδεικνύ-
ει 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 «Περιο-
ρισµοί 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 ενήµε-
ρος ή τις οποίες είχε σχεδιάσει.
   4. επακόλουθες ζηµίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυγόν κέρδος ή απο-
θετική 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 Εται-
ρία 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 βοή-
θειά σας, την συγκατάθεσή σας ή τη συνεργασία σας.
   5.  Ζημία σηµαίνει µία απρόβλεπτη και ξαφνική υλική περιουσι-
ακή ζηµία που οφείλεται σε γεγονός τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο 
της θέλησης του Ασφαλιζόµενου. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύ-
πτονται επακόλουθες ζηµίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυγόν κέρδος ή 
αποθετική ζηµία).
   6. Διάρρηξη είναι η παράνοµη είσοδος στην περιουσία κά-
ποιου, 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.
   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 καταβάλ-
λουµε τόσο για κάθε κάλυψη όσο και για όλη τη διάρκεια ισχύος 
του Ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στον πίνακα του Ασφαλιστή-
ριου Συµβολαίου.

Άρθρο 3ο - Προστασία από Ακατάλληλο Καύσιμο
Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης προϋποθέτει την αναφορά, στον 
πίνακα του Ασφαλιστηρίου, του Ασφαλιζόµενου ποσού σε αντι-
στοιχία µε τον Ασφαλιζόµενο κίνδυνο.
I. Παρεχόμενες Καλύψεις
Θα σας αποζηµιώσουµε για τα ακόλουθα έξοδα που προκλήθη-
καν ως άµεσο αποτέλεσµα τροφοδοσίας του οχήµατός σας, µε:
  Α. Ακατάλληλο καύσιμο,  αποκλειστικά και µόνο από υπαιτι-
ότητα του υπαλλήλου πρατηρίου υγρών καυσίµων.
  Β. Με νοθευμένο καύσιμο
  1. Έξοδα Αποστράγγισης & Καθαρισμού της δεξαμενής  
καυσίμου
Θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος καθαρισµού και απο-
στράγγισης του ακατάλληλου καυσίµου από τη δεξαµενή καυσί-
µου του οχήµατός σας, εφόσον η διαδικασία τελεσθεί από συ-
νεργείο οχηµάτων.
  2. Έξοδα Ρυμούλκησης
Θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος ρυµούλκησης του οχήµα-
τός 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 µικρότε-
ρη 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 τρο-
φοδοσίας 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 διατά-
ξεις 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 δα-
πανών και µέχρι το µέγιστο ποσό για όλη τη διάρκεια ισχύος του 
ετήσιου Ασφαλιστηρίου, όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα του 
Ασφαλιστήριου Συµβολαίου.
II. Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά παρεχόμενη κάλυψη
  • Έως € 250,00 ανά περιστατικό και συνολικά για τη διάρκεια 
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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 αντικατάστα-
σης. Το ηµερήσιο κόστος για ενοικίαση αυτοκινήτου αντικατάστα-
σης 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 µηχανι-
κών βλαβών που θα προκύψουν στο όχηµά σας ως άµεσο αποτέ-
λεσµα 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 Εται-
ρία η οποία παρέχει αυτή την Ασφάλιση, δηλαδή την AIG Europe 
S.A.
   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 (αυτοκί-
νητα, 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 άσκη-
σης 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 τροφοδο-
σία µε καύσιµο που έχει νοθευτεί  Νοθευµένο καύσιµο νοείται η 
ποιοτική αλλοίωση του καυσίµου ώστε να αποκλίνει από τις προ-
διαγραφές που έχει θέσει ο αρµόδιος κρατικός φορέας.
   8. Υπάλληλος νοείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, βρί-
σκεται 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 «Περιο-
ρισµοί 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 µορ-
φής.
5. ανέντιµες ή δόλιες πράξεις και πράξεις απάτης του Ασφαλιζόµε-
νου 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 αργότε-
ρο µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών από την διαπίστωση του καλυ-
πτόµενου περιστατικού.
• Θα πρέπει να συµπληρώσετε, µε όλα τα στοιχεία, δήλωση ζηµί-
ας 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.
I. Παρεχόμενη Κάλυψη
Θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος αντικατάστασης ενός ελα-
στικού ανά τρίµηνο, σε περίπτωση που το ελαστικό υποστεί συνο-
λική 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 καταλληλό-
τητας για χρήση σε δηµόσιο δρόµο.
ΙΙ. Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Το καλυπτόµενο ποσό περιορίζεται στο χρηµατικό ποσό που εσείς 
πληρώσατε για την αντικατάσταση του ελαστικού, συµπεριλαµ-
βανοµένου του Φ.Π.Α, µε ανώτατο όριο ευθύνης € 50,00.- ανά 
ελαστικό, ανά τρίµηνο και για όλη την διάρκεια ισχύος του ασφα-
λιστηρίου 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 τιµολό-
γιο, 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 κα-
λυπτόµενη, θα προχωρήσει στην αποζηµίωση.
IV.Εξαιρέσεις
Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ «Πε-
ριορισµοί και Εξαιρέσεις» του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, δεν 
καλύπτεται Ζηµία: 
1. Η οποία είναι επισκευάσιµη,
2. Που αφορά το εργατικό κόστος εγκατάστασης του νέου ελα-
στικού και το οποίο βαρύνει αποκλειστικώς και µόνο τον Ασφα-
λισµένο,
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 ελα-
στικού,
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 / πα-
ράλειψη 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
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14. Σε ελαστικά Ε.Ι.Χ οχηµάτων για χρήση άνω των 50/50 εντός-ε-
κτός 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 µε-
γαλύτερη από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
17. Σε ελαστικά τα οποία η ηλικία τους είναι µεγαλύτερη των 5 
ετών
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 αποτέλε-
σµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι
- σε χηµική, πυρηνική, βιολογική τροµοκρατία και σε χρήση εκρη-
κτικών, 
- σε λήψη ναρκωτικών, µέθη, φρενοβλάβεια, διανοητικές ή νευ-
ρικές 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 Εται-
ρία, η οποία παρέχει αυτή την Ασφάλιση, δηλαδή την AIG Europe 
S.A.
3. H λέξη Αντικατάσταση ορίζεται ως η παροχή νέου ελαστι-
κού, ιδίου ή παρόµοιου τύπου και προδιαγραφών µε το ελαστικό, 
το οποίο υπέστη µη επισκευάσιµη ζηµία και το οποίο είναι κατάλ-
ληλο προς χρήση για το όχηµα που αφορά. 
4. Επισκευάσιμη ζηµία ορίζεται ως η ζηµία που µπορεί να απο-
κατασταθεί 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 καλυ-
πτόµενο 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 χρησιµοποι-
είται 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 δι-
άρκεια ασφάλισης.
II. Ορισμοί
1. Συσκευή ήχου είναι το δικό σας ράδιο, ράδιο-CD, ράδι-
ο-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 εργο-
στάσιο παραγωγής και λειτουργεί αποκλειστικά από την τροφο-
δοσία 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 Εται-
ρία 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 µοτοσι-

κλέτες δεν καλύπτονται.
III. Όροι κάλυψης
1. Καλύπτονται µόνο οι συσκευές ήχου που είναι εγκαταστηµένες 
από επαγγελµατίες (µε απόδειξη του εγκαταστάτη) ή οι εργοστα-
σιακές µονάδες.
2. Η ασφάλιση ισχύει µόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επι-
κράτειας.
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 εγγύη-
ση 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 συµ-
βεί 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 εργα-
σία.
IV. Υποχρεώσεις σε περίπτωση βλάβης
1. Θα πρέπει να καλέσετε το τµήµα αποζηµιώσεων στο 210-
8127600 εντός 8 ηµερών από την ηµέρα που αντιληφθήκατε την 
βλάβη. Θα λάβετε οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία αποζηµίω-
σης. 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 κυ-
κλοφορίας του οχήµατος, για τον προσδιορισµό της ηλικίας της 
συσκευής.
5. Για τις µη εργοστασιακές συσκευές, η ηλικία αυτών θα προσδι-
ορίζεται από την απόδειξη αγοράς εφόσον αυτή υπάρχει, διαφο-
ρετικά 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 Συµ-
βολαίου.
2. Εάν δεν υπάρχει η απόδειξη αγοράς της συσκευής, η αξία 
της θα υπολογίζεται βάσει της αξίας ενός πανοµοιότυπου ή πα-
ρόµοιου 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 αντικατα-
σταθεί, 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 εξαιρού-
νται από την κάλυψη:
1. Κάθε απώλεια ή ζηµία από εξωτερικούς παράγοντες, όπως 
ενδεικτικά φωτιά, κλοπή ή απόπειρα κλοπής, σύγκρουση, πρό-
σκρουση, 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 κατασκευα-
στή, κακή εγκατάσταση, καθώς και εξαιρέσεις στην εγγύηση του 
κατασκευαστή της συσκευής.
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6. Οποιαδήποτε επισκευή η οποία δεν έχει γίνει µε δική µας 
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 ελατ-
τώµατα 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 συµ-
περιλαµβανοµένων ερωτήσεων για τη λειτουργία της συσκευής.
16. Βλάβες που προκύπτουν από καθαρισµό, προσαρµογή, ευθυ-
γράµµιση, 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 συν-
δέονται µε την απώλεια εισοδήµατος ή κερδών ή οποιαδήποτε 
άλλη ευθύνη που προκαλείται από τη βλάβη ή ελάττωµα της συ-
σκευής.

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 περιου-
σιακά 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 προϋ-
πάρχει 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 («εχθρι-
κή» 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 ασφαλι-
σµένα περιουσιακά στοιχεία.
3. Πυρκαγιά από Δάσος: Κάθε ζηµιά ή βλάβη στα ασφαλισµέ-
να 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 πιέ-
σεων εντός και εκτός αυτών.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται οι ζηµίες των αντικειµένων που 
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 ασφα-
λιζόµενη κατοικία.
• Ζηµίες από οχήµατα τα οποία οδηγούνται από τον Ασφαλιζόµε-
νο 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 ΠΕ-
ΦΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
Καλύπτονται οι ζηµιές που προκαλούνται στα ασφαλιζόµενα πε-
ριουσιακά 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, ΤΡΟΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Καλύπτονται ζηµίες καταστροφής, βλάβης ή απώλειας στα ασφα-
λιζόµενα περιουσιακά στοιχεία, που οφείλονται άµεσα σε:
Πολιτικές ταραχές, στάσεις, οχλαγωγίες, απεργίες, ανταπεργίες, 
τροµοκρατία, βανδαλισµούς είτε από άτοµα είτε από οργανωµέ-
νες ή µη οµάδες ατόµων καθώς επίσης, και από ενέργειες των 
αρχών για την καταστολή, αποφυγή ή µείωση ζηµιών από τις πα-
ραπάνω διαταράξεις.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται:
• Ζηµίες που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε πρόσκρουση πυραύ-
λου 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 Ασφάλι-
σης/Ασφαλιζόµενου µέχρι και Β’ βαθµού συγγένειας ή από υπαλ-
λήλους του ή γενικότερα από πρόσωπα που έχουν προστηθεί σε 
αυτόν ή συνοικούν µαζί του ή από νόµιµους αντιπροσώπους ή εκ-
προσώπους του, ή/και από άτοµα στα οποία έχει ανατεθεί επαγ-
γελµατικά 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 παρού-
σας κάλυψης οποτεδήποτε, με σχετική γραπτή ειδοποί-
ηση που θα απευθύνει στον Λήπτη της Ασφάλισης. Τα 
αποτελέσματα της ακύρωσης επέρχονται με την πάροδο 
30 (τριάντα) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λή-
πτη της Ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Διευκρινίζονται οι παρακάτω αναφερόµενες έννοιες για τις ανά-
γκες του Ασφαλιστηρίου αυτού Συµβολαίου:
1. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τροµοκρατία (ή τροµοκρατικές ενέργειες ) σηµαίνει την από άτοµα 
χρήση βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς, που περιλαµ-
βάνουν 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, οχλα-
γωγιών, 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 
σε διατάραξη της δηµόσιας τάξης ή πράξεις νόµιµα εγκατεστηµέ-
νης ή de facto αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης 
ή µείωση των συνεπειών της, ή ηθεληµένη πράξη απεργού ή αντα-
περγήσαντος εργοδότη προς υποστήριξη απεργίας ή για αντίστα-
ση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη, όχι όµως οποιαδήποτε 
πράξη τροµοκρατίας.
3. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κακόβουλες ενέργειες θα σηµαίνει ηθεληµένες πράξεις οποιου-
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δήποτε 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 ενέργει-
ες 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 ασφα-
λιζόµενα 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) υπερ-
χείλιση 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 προέρχο-
νται από χώρους εκτός των ασφαλιζόµενων, όπως αυτοί περιγρά-
φονται ρητά στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή αυτών (των χώρων) 
που περιέχουν τα ασφαλιζόµενα περιουσιακά στοιχεία.
2. Θύελλα η οποία για το σκοπό της παρούσας κάλυψης υφί-
σταται όταν επικρατούν άνεµοι έντασης οκτώ (8) Μποφόρ του-
λάχιστον.
Καταιγίδα η οποία για το σκοπό της παρούσας Ασφάλισης ορίζε-
ται ως η σφοδρή ατµοσφαιρική αναταραχή, η οποία συνοδεύεται 
από ραγδαία βροχή, σφοδρούς ανέµους, αστραπές και κεραυ-
νούς.
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 απο-
χέτευσης 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 αφέ-
θηκαν 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, ανα-
κατασκευής 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-
ταστάσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού οι οποίες έχουν 
ηλικία µεγαλύτερη των 40 ετών, εκτός εάν έχει γίνει αντικατάστα-
σή τους.
• Απώλεια ή ζηµία από θραύση ή διαρροή ή υπερχείλιση εγκα-
ταστάσεων αποχέτευσης οι οποίες έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 
20 ετών.
• Απώλεια ή ζηµία σε ασφαλιζόµενη ιδιοκτησία που έχει παραµεί-
νει 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 απαραί-
τητων επισκευών στο κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφα-

λιζόµενα αντικείµενα.
• Το κόστος των διερευνητικών εργασιών που αποσκοπούν στην 
αναζήτηση της αιτίας που πιθανόν να προκάλεσε την ζηµία.
7) ΚΛΟΠΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ / ΛΗΣΤΕΙΑ (προαι-
ρετικά)
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 τοιχω-
ρυχία.
Στην κάλυψη της παραγράφου αυτής περιλαµβάνονται:
1. Η κλοπή που θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση κλειδιού που κλά-
πηκε 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 ασφαλιζόµε-
να 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 κα-
τοικία, καλύπτονται και τα κινητά που βρίσκονται σ’ αυτή και που 
ανήκουν στους οικείους, συγγενείς και υπηρέτες που συγκατοι-
κούν µε τον Ασφαλιζόµενο.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για αποζηµίωση:
• Για κλοπές στις οποίες ενέχονται ως αυτουργοί ή συνεργοί συ-
γκάτοικοι, οικείοι, συγγενείς, υπηρέτες ή υπάλληλοι του ασφαλι-
ζόµενου, 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 ασφαλι-
ζόµενο ακίνητο (π.χ. σε βεράντες, αυλές, κήπους, γκαράζ ή άλ-
λους 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 πε-
ριουσιακά 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 εξαιρού-
νται κοσµήµατα, ρολόγια χειρός, αντικείµενα και σκεύη από χρυ-
σό (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 σχεδια-
γράµµατα κάθε είδους, χειρόγραφα και αυτόγραφα.
Όσον αφορά στα καλλιτεχνήµατα, πίνακες ζωγραφικής και έργα 
τέχνης, αργυρά σκεύη, όπλα, αντίκες, φωτογραφικές και κινηµα-
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 αντι-
κειµένων 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 ιδιο-
κτήτης της οικοδοµής (εντός της οποίας βρίσκεται το ασφαλισµένο 
περιεχόµενο) για την καταβολή του οποίου απαιτείται η έγγραφη 
συναίνεσή του.
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2. Η ευθύνη της Εταιρίας σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερ-
βεί το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο των αντικειµένων που ασφαλίζο-
νται 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 απαι-
τούµενα 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 πε-
ριουσιακών 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, στρατιωτι-
κό νόµο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα 
και τα αίτια εκείνα που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή τη δια-
τήρηση 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 
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 ανατα-
ραχής ή οποιασδήποτε συνέπειας των φαινοµένων που αναφέρ-
θηκαν. 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 Ασφα-
λιστήριο, βενζινελαίου, ανθρακασβεστίου, βενζίνης, γκαζολίνης ή 
νάφθας ή άλλων οµοειδών υλών, σπίρτων κάθε είδους, δυναµί-
τιδας, 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 αντικειµέ-
νου, 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 αντικειµέ-
νων (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 µικροβιολο-
γικής ή οποιασδήποτε άλλης χηµικής ουσίας συνεπεία τροµοκρα-
τικής 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, αντικεί-
µενα 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 οποιουδήπο-
τε κράτους σε κυκλοφορία ή µη, µεταλλικά νοµίσµατα οµοίως 
οποιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή µη. Επίσης, γραµµατό-
σηµα (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 αντικείµε-
να από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυ-
κύκλωµα, 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 ηλε-
κτρικό µηχάνηµα ή τα µηχανήµατα και συσκευές, εργαλεία κλπ, 
ή για το τµήµα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή για ότι έχει 
πραγµατικά και άµεσα πειραχτεί από το ατύχηµα και όχι για τις άλ-
λες ηλεκτρικές µηχανές ή εγκαταστάσεις που έχουν καταστραφεί 
ή έπαθαν βλάβη από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από το ατύ-
χηµα 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 Περιε-
χοµένου 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) Ασφαλιστι-
κού κινδύνου που οφείλεται σε γεγονός τυχαίο, βίαιο και ανεξάρ-
τητο 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 Ασφα-
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λιστικού 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 προσδι-
ορίζει την έκταση του Ασφαλίσµατος που µπορεί να δικαιούται να 
εισπράξει, για δικό του λογαριασµό ο Ασφαλιζόµενος ή Δικαιού-
χος του Ασφαλίσµατος (αν υπάρχει).
5. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το περιεχόµενο της κύριας κατοικίας του Ασφαλιζόµενου, η διεύ-
θυνση 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, ντου-
λάπια κουζίνας και µπάνιου και γενικά κάθε κατασκευή που απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος της οικοδοµής.
V. Γενικές Διατάξεις
1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗ-
ΜΙΩΝ
Δηλώνεται και συµφωνείται ότι το Ασφάλισµα υπολογίζεται και 
καθορίζεται µε βάση την αξία αντικατάστασης των ασφαλιζόµε-
νων 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 κιν-
δύνου.
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 Ασφαλί-
σµατος 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-
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 Ασφαλι-
ζόµενο ή Δικαιούχο του Ασφαλίσµατος είτε από την ηµέρα κατά 
την οποία επέρχεται συµφωνία µεταξύ Εταιρίας και του Ασφαλι-
ζόµενου ή Λήπτη της Ασφάλισης ως προς την έκταση (το ποσό) 
του Ασφαλίσµατος, είτε από την ηµέρα που επιδίδεται στην Εται-
ρία οριστική απόφαση εκδοθείσα επί της διαιτητικής πραγµατο-
γνωµοσύνης.
Ειδικά για τις καλύψεις: Πυρκαγιάς, Κεραυνού, Έκρηξης και Πυρ-
καγιάς 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 ασφαλιζόµε-
νη κατοικία, για εµπρησµό σχετικό προς τα ασφαλιζόµενα αντικεί-
µενα 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 Εται-

ρία 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 Ασφά-
λισης 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 αυ-
τόµατα 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 Ασφαλι-
ζόµενος 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 µερι-
κώς, 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 σύ-
ναψη 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 σύµ-
βασης δεδουλευµένων Ασφαλίστρων. Αν η παράλειψη δήλωσης 
κατά το παρόν άρθρο έγινε σκόπιµα (από δόλο του Ασφαλιζόµε-
νου 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 (συ-
νασφαλίσεις).

Άρθρο 7ο - Κάλυψη Προσωπικής / Οικογενειακής Αστι-
κής 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 λογα-
ριασµό του Ασφαλιζόµενου κάθε χρηµατικό ποσό το οποίο ο 
Ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος λόγω αδικοπραξίας (ΑΚ 914-
932) (µε βάση τελεσίδικη δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή συµ-
βιβασµό, 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, συµπεριλαµβα-
νοµένης της απώλειας χρήσης αυτών.
Κάλυψη Β΄ - Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
Η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει για λογα-
ριασµό του Ασφαλιζόµενου όλα τα εύλογα -βάσει παραστατικών- 
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµε-
ροµηνία που έλαβε χώρα το ζηµιογόνο γεγονός, 
α. για αναγκαίες ιατρικές, χειρουργικές και οδοντιατρικές υπηρε-
σίες, συµπεριλαµβανοµένων προσθετικών µηχανισµών,
β. για αναγκαίες υπηρεσίες ασθενοφόρου, νοσοκοµείου και περί-
θαλψης 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/θά-
νατος προκλήθηκε:
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α. από την εν γένει λειτουργία των Χώρων Ασφάλισης ή κά-
ποιας 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 Ασφα-
λιζόμενο,
στ. από ζώο που ανήκει κατά κυριότητα ή βρίσκεται υπό τη φρο-
ντίδα του Ασφαλιζόμενου.
Πανευρωπαϊκή κάλυψη
Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη αφορά οποιοδήποτε ζηµιογόνο 
γεγονός, οπουδήποτε και αν συµβεί, στην Ελλάδα ή σε οποιαδή-
ποτε χώρα της Ευρώπης.
Έγκριση πληρωμών
Σε κάθε περίπτωση, ο Ασφαλιζόµενος οφείλει να µην αναλαµβά-
νει ευθύνες και να µην ικανοποιεί αξιώσεις τρίτων ή σχετικά έξοδα 
και δαπάνες, χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Εταιρείας. Άλ-
λως, 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 Δικα-
στήρια της Αθήνας.

Εξαιρέσεις
Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους 
της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης επίσης δεν καλύπτε-
ται ευθύνη που συνίσταται σε/απορρέει από:
1. Οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα του Ασφαλι-
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 κατοι-
κία, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα, εκµισθώνονται ή βρίσκο-
νται 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 πηγά-
ζουν 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 εκτέ-
λεσης της παρεχόµενης προς τον Ασφαλιζόµενο εργασίας / υπη-
ρεσιών.
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 περιουσια-
κών στοιχείων που χρησιµοποιούνται ή µισθώνονται ή βρίσκονται 
υπό τη φροντίδα, επίβλεψη ή έλεγχο του Ασφαλιζόμενου ή 
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή του Ασφα-
λιζόµενου για οποιοδήποτε λόγο.
15. Αναφορικά µε την Κάλυψη Β ,́ σωµατική Βλάβη ή θάνατο
α. οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ασφαλιζόμενου, που προ-
κλήθηκε 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 χώ-
ρους που χρησιµοποιούνται ή µισθώνονται ή χώρων που βρίσκο-
νται υπό τη φροντίδα, επίβλεψη ή έλεγχο του Ασφαλιζόµενου ή 
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή του Ασφαλι-
ζόµενου ή βρίσκεται εντός αυτών εξ αιτίας επαγγελµατικών εργα-
σιών που εκτελούνται εκεί ή το οποίο τραυµατίστηκε σε ατύχηµα 
που οφείλεται σε τέτοιου είδους επαγγελµατικές εργασίες.
16. Οποιεσδήποτε ζηµίες προς τον/την σύζυγο του Ασφαλι-
ζόμενου τα ανήλικα παιδιά του & τους γονείς καθενός από τους 
δύο συζύγους.

Ορισμοί
Ασφαλιζόμενος
1. Το πρώτο κατονοµαζόµενο φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι ιδι-
οκτήτης (κύριος) του Ασφαλιζόμενου Οχήματος (εφόσον έχει 
επιλεγεί κάλυψη η Προσωπικής Αστικής Ευθύνης µόνο).
2. Ο/Η σύζυγος αυτού τα ανήλικα παιδιά του & του γονείς καθε-
νός από τους δύο συζύγους µόνο εφόσον διαµένουν µόνιµα κάτω 
από την ίδια στέγη (εφόσον έχει επιλεγεί η κάλυψη Οικογενεια-
κής 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 Ασφαλιζομέ-
νων δεν συνεπάγεται αύξηση των ορίων ευθύνης της Εταιρίας.

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  

€10.000

Σωµατικές βλάβες ανά άτοµο  

€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 

Εταιρίας για όλη την διάρκεια 

ασφάλισης €40.000

Ανώτατο όριο ευθύνης της 

Εταιρίας για όλη την διάρκεια 

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 Ασφαλιζόμε-
νο το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας δεν µπορεί να υπερβεί 
τα €110.000 ανεξάρτητα από τον αριθµό των ασφαλιζόµενων 
οχηµάτων.
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Χώροι Ασφάλισης
1. Όλα τα κτίρια όπου ο Ασφαλιζόμενος διατηρεί την κατοι-
κία του (µόνιµη, δευτερεύουσα ή εξοχική), εντός της Ελληνικής 
επικράτειας, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών χώρων πρό-
σβασης 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 οικό-
πεδο 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 Ασφαλιζόμε-
νου και της οικογένειάς του.
Επαγγελματικές ή Επιχειρηματικές Εγκαταστάσεις
1. Τα κτίρια εντός των οποίων διεξάγονται επιχειρηµατικές / παγ-
γελµατικές / εµπορικές δραστηριότητες.
2. Κτίρια εκµισθωµένα στο σύνολο ή εν µέρει σε τρίτους ή προ-
σφερόµενα 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) χρησι-
µοποιείται 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 Ασφα-
λιζοµένου 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, ερπυ-
στριοφόρα 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 αυτο-
κινήτων 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 Οδη-
γούς 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» ορίζε-
ται κάθε γεγονός που προξενεί σωµατικές βλάβες ή απώλεια ζωής 
του Ασφαλισµένου και είναι ΤΥΧΑΙΟ, ΒΙΑΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ του Συµβαλλόµενου, των Ασφαλι-
σµένων και των Δικαιούχων, και που συµβαίνει αποκλειστικά και 
µόνο σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήµατος, όταν ο κατο-
νοµαζόµενος στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο οδηγός, οδηγεί το 
ιδιωτικό αυτοκίνητο που αναφέρεται στο συµβόλαιο.
Αυτοκινητιστικό ατύχηµα: Θεωρείται το ατύχηµα που προέρχε-
ται 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 οδήγη-
σης, 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 συµφωνού-
νται 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 οι-
κογενειών των κατονοµαζόµενων οδηγών και κάθε άλλο άτοµο, 
ανεξάρτητα από το βαθµό συγγένειας προς τον οδηγό. Εξαιρού-
νται 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 κάλυ-
ψη 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 κάλυ-
ψη επιβαινόντων που παρέχει η υποχρεωτική ασφάλιση της Αστι-
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 ευθύ-
νης 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 προστα-
σίας 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 ατυχηµά-
των που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα ή που οφείλονται σε οποια-
δήποτε 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 αποτέλε-
σµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι.
• Σε µέθη, λήψη ναρκωτικών, φρενοβλάβεια, οποιεσδήποτε δι-
ανοητικές και νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα καθώς και 
σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, άσχετα 
µε τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλι-
σµένου.
• 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, δοκιµαστι-
κές διαδροµές (προπονήσεις) καθώς και σε επιδείξεις.
• Σε κάθε φύσης και είδους ασθένειας ή παθήσεις, επαγγελµα-
τικές 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 εξε-
τάσεις (check-ups), υπνοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, πλαστικές ή 
αισθητικές επεµβάσεις, οδοντιατρικές και οφθαλµολογικές εξετά-
σεις 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.
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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 κά-
λυψη του οδηγού επεκτείνεται και πέραν του 75ου έτους, εφόσον 
υπάρχει παράταση ισχύος της άδειας οδήγησης, µετά από επανε-
ξέταση 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 κά-
ποια από τις ακόλουθες παθήσεις: αποπληξία, επιληψία, παράλυ-
ση, 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.
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 ατυχήµα-
τος. 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 ηµε-
ροµηνία 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 αδυ-
ναµία/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 περιορι-
στικά 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 αστρα-
γάλου ή από πιο πάνω, και όποτε αναφέρεται στη γλώσσα, τα αυ-
τιά 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 Ασφαλισµέ-
νου τα ποσοστά αποζηµίωσης, σε περίπτωση ατυχήµατος, µειώ-
νονται 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 απο-
ζηµιώνεται 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 ΑΤΥΧΗ-
ΜΑ €20 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ)
Αν ο Ασφαλισµένος, σαν συνέπεια ατυχήµατος, εισαχθεί σε ανα-
γνωρισµένο νοσηλευτικό ίδρυµα για περίθαλψη, η Εταιρία του 
καταβάλει από την πρώτη ηµέρα εισαγωγής του το άνω ποσό µέ-
χρι 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 χρησι-
µοποιήσει γιατρό, χειρουργό, νοσοκόµο, φυσιοθεραπευτή, επί-
σηµα αναγνωρισµένους, ή να εισαχθεί σε νοσοκοµείο ή να κάνει 
χρήση ασθενοφόρου ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, µικρο-
βιολογικές, 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 ατυχήµα-
τος, 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 κά-
ποιου ποσού αποζηµίωσης, η απαίτησή του από την Εταιρία µετα-
βιβάζεται στους Νόµιµους Κληρονόµους του.
3. Διαδοχικές περίοδοι περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυµα από 
τις ίδιες ή σχετικές αιτίες, θεωρούνται ένα ατύχηµα, εκτός αν χωρί-
ζονται 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 προσφέ-
ρονται µε βάση αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, καταβάλλο-
νται 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 Ασφα-
λισµένος µερικά µόνο έχει αποζηµιωθεί από άλλη πηγή, η Εταιρία 
καταβάλλει τη διαφορά.
VII. Ιατρική Διαιτησία
Οι ιατρικής φύσης εκτιµήσεις πάνω σ’ ένα ατύχηµα καθορίζο-
νται 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 προ-
σκοµίζει 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 µε-
ριµνήσει για τη µέσα σε 24 ώρες από το ατύχηµα παροχή σε αυτόν 
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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.
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΛΥΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΑΡ-
ΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
που ισχύουν και εφαρµόζονται κατά περίπτωση:
1. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης είναι Νοµικό Πρόσωπο: Δηλώνε-
ται και συµφωνείται ότι σε περίπτωση κάλυψης αυτοκινήτου που 
ανήκει σε νοµικό πρόσωπο (εταιρία), καλύπτεται ΜΟΝΟΝ ο εκά-
στοτε 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 κατο-
νοµαζόµενο 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 µό-
νον, ο εκπαιδευτής και τα µέλη της οικογένειάς του και ως επιβαί-
νοντες, 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 ανα-
κοινώσει στην Εταιρία εγγράφως κάθε ατύχηµα µέσα σε οκτώ (8) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία που συνέβη.
2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να συµ-
πληρώσει µε ακρίβεια και πληρότητα την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΖΗΜΙΑΣ.
3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να προ-
σκοµίζει στην Εταιρία όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
τη στήριξη της απαίτησής του το ταχύτερο δυνατόν.
4. Σε περίπτωση ατυχήµατος εκτός Ελλάδας, τα επίσηµα δικαιο-
λογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα από την Ελληνική Προξενική 
Αρχή.
5. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται να υπο-
βάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, κατά την κρίση της Εταιρίας, από 
την στιγµή που δηµιουργείται κάποια αξίωση αποζηµίωσης.
6. Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται να µε-
ριµνήσει 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 κα-
ταβολή φόρου.
2. Σε περίπτωση µόνιµης ολικής ανικανότητας από ατύχηµα (Κά-
λυψη 2): Βεβαίωση από κρατικό ασφαλιστικό φορέα για το ποσο-
στό της ανικανότητας που έχει καθοριστεί.
3. Σε περίπτωση νοσοκοµειακού επιδόµατος από ατύχηµα (Κά-
λυψη 3): Προσκόµιση εισιτηρίου - εξιτηρίου από το νοσηλευτικό 
ίδρυµα όπου νοσηλεύτηκε ο Ασφαλισµένος.
4. Σε περίπτωση ιατροφαρµακευτικών δαπανών για ατύχηµα (Κά-
λυψη 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 ΑΡ-
ΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

Άρθρο 9ο - Κάλυψη Προσωπικών Ατυχημάτων Ιδιοκτή-
τη/Οδηγού Μοτοσικλέτας για Ατυχήματα που Συμβαί-
νουν 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, ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ του Συµβαλλόµενου, των Ασφα-
λισµένων 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 πρό-
σωπα, 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 κατονοµα-
σθέντος β’ οδηγού της ασφαλισµένης µοτοσικλέτας.
III. Εξαιρέσεις Ατυχημάτων
1. Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις ατυχηµά-
των που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα ή που οφείλονται σε οποια-
δήποτε 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 αποτέλε-
σµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι.
• Σε µέθη, λήψη ναρκωτικών, φρενοβλάβεια, οποιεσδήποτε δι-
ανοητικές και νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα καθώς και 
σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, άσχετα 
µε την διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφα-
λισµένου. 
• 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 / µοτοποδηλά-
του σε επιδείξεις, σε επίσηµους ή µη αγώνες ή σε σχετικές δο-
κιµαστικές 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 µοτοσι-
κλετών) µέχρι 75 ετών.
Με το Συµβόλαιο αυτό καλύπτεται ο ιδιοκτήτης/οδηγός της µοτο-
σικλέτας/ 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 κά-
ποια 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 θερα-
πείας 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 καταβάλ-
λει στους Νόµιµους Κληρονόµους του το άνω ποσό.

2α. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ €6.000
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2β. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ 
€6.000
Αν ο Ασφαλισµένος υποστεί µέσα σε 365 ηµέρες από την ηµε-
ροµηνία 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 αδυ-
ναµία / ανικανότητα διαρκέσει χωρίς διακοπή τουλάχιστον δώδε-
κα (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 περιορι-
στικά 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 αστρα-
γάλου ή από πιο πάνω, και όποτε αναφέρεται στη γλώσσα, τα αυ-
τιά 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 Ασφαλισµέ-
νου τα ποσοστά αποζηµίωσης, σε περίπτωση ατυχήµατος, µειώ-
νονται 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 απο-
ζηµιώνεται 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 ΑΤΥΧΗ-
ΜΑ €25
Αν ο Ασφαλισµένος, σαν συνέπεια ατυχήµατος, εισαχθεί σε ανα-
γνωρισµένο 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 / µε-
ρική ανικανότητα και πάντως µέσα σ’ ένα χρόνο από την ηµεροµη-
νία του ατυχήµατος ο Ασφαλισµένος αποβιώσει, η Εταιρία θα κα-
ταβάλλει στους Νόµιµους Κληρονόµους του, τη διαφορά µεταξύ 
της αποζηµίωσης µόνιµης/µερικής ανικανότητας που κατέβαλλε 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 Ασφαλισµένου.
3. Διαδοχικές περίοδοι περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυµα από 
τις ίδιες ή σχετικές αιτίες, θεωρούνται ένα ατύχηµα, εκτός αν χω-
ρίζονται 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 ανα-
κοινώνει στην Εταιρία κάθε ατύχηµα µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία που συνέβη.
2. Σε περίπτωση ατυχήµατος εκτός Ελλάδας, τα επίσηµα δικαιο-
λογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα από την Ελληνική Προξενική 
Αρχή.
3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να µε-
ριµνήσει 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 ΑΡ-
ΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΑ 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 «ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΑ» ορίζεται κάθε ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ από παθολογικά αίτια, 
που διαπιστώνεται από αρµόδια ιατρική αρχή και είναι αντικειµε-
νικά διαγνώσιµη.
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: Σηµαίνει το µέγιστο ποσό χρηµά-
των που θα καταβληθεί σύµφωνα µε αυτό το Ασφαλιστήριο Συµ-
βόλαιο και αναγράφονται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Σηµαίνει περιοριστικά το φυσικό πρόσω-
πο 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 ανα-
γράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
ΑΤΥΧΗΜΑ: Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης σαν «ΑΤΥ-
ΧΗΜΑ» 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 πραγµατοποιή-
θηκαν από τον Ασφαλισµένο ύστερα από σύσταση γιατρού. Δεν 
θεωρούνται πάντως δικαιούµενα έξοδα, τα έξοδα που δεν είναι 
απολύτως αναγκαία για την περίθαλψη του Ασφαλιζόµενου, κα-
θώς και τα έξοδα για οποιαδήποτε υπηρεσία ή παροχή που αδι-
καιολόγητα υπερβαίνουν τις συνηθισµένες αντίστοιχες ιατρικές ή 
νοσηλευτικές δαπάνες.
Τα δικαιούµενα έξοδα θα αποζηµιώνονται µε βάση τα όρια της κά-
λυψης 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-
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 
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ακόλουθους όρους:
• Έχει άδεια Θεραπευτηρίου ή Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, Νοσο-
κοµείου 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 χει-
ρουργικές επεµβάσεις.
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ: Είναι βλάβη των οργάνων του σώµατος 
του Ασφαλισµένου, από Ατύχηµα που συνέβη στο χρονικό δι-
άστηµα 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 ΑΤΥΧΗ-
ΜΑΤΟΣ
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 φυσιοθερα-
πευτή (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 εργα-
στηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ή να προµηθευτεί φάρµα-
κα, προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήµατα, που να έχουν σαφή 
σχέση µε τις προκληθείσες, βάση του ασφαλιστηρίου, σωµατι-
κές βλάβες, η Εταιρία θα καταβάλλει τα δικαιούµενα έξοδα που 
πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες, επίσηµες σχετικές νόµιµες 
αποδείξεις που υποβάλλονται στην Εταιρία, αφαιρουµένου οι-
οδήποτε 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 απο-
ζηµίωσης 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 Δαπα-
νών 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 αποτέλε-
σµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι, 
• σε κάθε είδους κήλη, άρση βάρους, λήψη ναρκωτικών, µέθη, 
φρενοβλάβεια, διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, ψυχικά νο-
σήµατα καθώς και σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυ-
τοτραυµατισµό, 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,
• 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 ακτινοβο-
λιών που προέρχονται από ραδιοϊσότοπα, 
• σε κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα (επαγγελµατική ή ερα-
σιτεχνική),
• 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 οποιασδή-
ποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέµου ή σε καιρό ειρή-
νης. 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 αυτοκι-
νήτου 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, παρά-
λυση, 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 Ασφαλι-
σµένος 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 κά-
ποιου 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 Δι-
καιούχοι στους Νόµιµους Κληρονόµους του που θα αποδεχθούν 
τη κληρονοµιά.
β) Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, δι-
καιούται 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:
- 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 για-
τρού της Εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας οι δύο γιατροί γίνο-
νται διαιτητές και εκλέγουν έναν τρίτο επιδιαιτητή. Αν δεν συµ-
φωνήσουν 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.
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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 φό-
ρους, συµβολαιογραφικά, κλπ. στα οποία οι Δικαιούχοι εκ του 
Νόµου υποχρεούνται να υποβληθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥ-
ΧΗΜΑΤΟΣ)
Μετά από περιστατικό ατυχήµατος και πρόκληση σωµατικών βλα-
βών, ο Ασφαλισµένος οφείλει να καλέσει το συντοµότερο δυνατόν 
το τµήµα ζηµιών της AIG στο 210-8127600 (Τµήµα Αποζηµιώσε-
ων 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 ζητη-
θούν συµπληρωµατικά στοιχεία).
Σε περίπτωση ιατροφαρμακευτικών δαπανών για ατύ-
χημα:
• Προσκόµιση των πρωτότυπων αποδείξεων των δαπανών στις 
οποίες υποβλήθηκε ο Ασφαλιζόµενος και όπου θα πρέπει να ανα-
γράφεται το όνοµα του και η φύση της πάθησης.
• Σε περίπτωση που γίνει χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νο-
σοκόµας 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 Ασφα-
λιζόµενος.
• Ιατρική γνωµάτευση.
• Συνταγή γιατρού στο όνοµα του παθόντα, απόδειξη του φαρµα-
κείου και τα κουπόνια των φαρµάκων.
• Πρωτότυπο βιβλιάριο υγείας.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΛΥΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΑΡ-
ΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙ-
ΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 11ο – ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
H κάλυψη Φροντίδας Ατυχήµατος παρέχεται σύµφωνα µε τους 
όρους που αναφέρονται παρακάτω από την Ασφαλιστική Εταιρεία 
µε την επωνυµία «EUROP ASSISTANCE S.A. Greek Branch» που 
εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νοµίµως υποκατάστηµα στην Ελ-
λάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 & Παν. Τσαλδάρη στον Ταύρο 
Αττικής και ισχύει εφόσον αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΟΡΙΣΜΟΙ
Ασφαλιστής 
H «AIG EUROPE S.A.», που εδρεύει στο Λουξεµβούργο και δια-
τηρεί υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε την επωνυµία «AIG Europe 
S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδας) » επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρού-
σι, Αθήνα, µε αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: 
ΦΑΕ Αθηνών.
Πάροχος 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία µε την επωνυµία «EUROP ASSISTANCE 
S.A.Greek Branch» που εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νοµίµως 
υποκατάστηµα στην Ελλάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 & Παν. 
Τσαλδάρη στον Ταύρο Αττικής, µε ΑΦΜ: 997520759, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.
Λήπτης Ασφάλισης
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συµβάλλεται µε τον Ασφα-
λιστή και στο οποίο αφορούν οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από 
το παρόν.
Ασφαλισµένα πρόσωπα
Ασφαλισµένα πρόσωπα, που χάριν συντοµίας στο παρόν θα ανα-
φέρονται µε τον όρο «ασφαλισµένος», θεωρούνται:
1. Ο κύριος και ο νόµιµος κάτοχος του ασφαλισµένου οχήµατος, 
όπως αυτό ορίζεται παραπάνω.
2. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι του κυρίου και του νόµιµου κατόχου 
του ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον αυτοί είναι νοµικά πρόσω-
πα.
3. Ο εκάστοτε νόµιµος οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος, κατά 
τη στιγµή του Ατυχήµατος στο οποίο ενεπλάκη.
Βεβαίωση Ασφάλισης
Η ασφάλιση «Φροντίδα Ατυχήµατος», βεβαιώνεται επί του Ασφα-
λιστηρίου συµβολαίου Αυτοκινήτου που έχει συνάψει ο ασφαλι-
σµένος µε τον Ασφαλιστή.

Ασφάλισμα
Η παροχή σε είδος των υπηρεσιών (Φροντίδα Ατυχήµατος) που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο ΙΙ, στην παράγραφο Β «Περιγραφή 
Ασφαλιστικών Καλύψεων» του παρόντος. 
Ασφαλιστική περίπτωση
Η επέλευση κάθε µιας από τις περιστάσεις που προσδιορίζονται 
ειδικά στο κεφάλαιο ΙΙ, στην παράγραφο Β1 του παρόντος.
Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας
Είναι το Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο Ασφαλισµένος στην 
περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. Ο αριθµός 
κλήσεως του κέντρου αυτού αναγράφεται επί του Ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου Αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο Ασφαλισµένος µε 
τον Ασφαλιστή.
Ζημιά
Είναι κάθε περιστατικό ατυχήµατος του ασφαλισµένου οχήµατος, 
το οποίο δικαιολογεί την επέµβαση του Παρόχου.
Ατύχημα
Κάθε απρόοπτο και βίαιο περιστατικό που αφορά το ασφαλισµέ-
νο όχηµα, ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισµένου και  το 
οποίο εµποδίζει την οµαλή συνέχιση της πορείας του ασφαλισµέ-
νου οχήµατος.
Συνεργάτης Οδικής  Βοήθειας Οχημάτων
Η Εταιρεία EUROP ASSISTANCE SERVICE GREECE ΜΟΝ. IKE και 
οι λοιποί Συνεργάτες παροχής οδικής βοήθειας οχηµάτων άνευ 
συνδροµής, που διαθέτουν βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας βάσει 
του Νόµου 3651/2008 [ως ισχύει, τροποποιηθείς δια του άρθρου 
216 ν. 4512/2018], έχουν συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε τον 
«Πάροχο» και καλύπτουν κάθε νοµό όπου δραστηριοποιείται ο 
«Πάροχος» µε τουλάχιστον ένα φορτηγό όχηµα, ανά νοµό δρα-
στηριότητος, εφοδιασµένο µε GPS, µικτού βάρους άνω των 4 
τόνων.
Το ανθρώπινο δυναµικό µε το οποίο η «EUROP ASSISTANCE 
SERVICE GREECE ΜΟΝ. IKE» ή οι λοιποί Συνεργάτες παρέχουν 
την Οδική Βοήθεια, ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 2 παρ. 4 του ν. 3651/2008 ως αντικαταστάθηκε δια του 
άρθρου 216 του ν.4512/2018.
Σταθμός Παραμονής και Μεταφόρτωσης
Οι Σταθµοί Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα δια-
µορφωµένοι χώροι τους οποίους οι συνεργάτες Οδικής Βοήθειας 
Οχηµάτων, διατηρούν για τη φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµα-
τος (πληροφορίες στο www.europ-assistance.gr).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΚΑΛΥΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Α. ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η κάλυψη «Φροντίδα Ατυχήµατος» παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο 
και 365 µέρες το χρόνο, σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ελλάδα και 
στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κε-
φαλονιά, Λευκάδα, Σάµος, Κως, Χίος, Λήµνος, Λέρος, Κάρπαθος, 
Μύκονος, Σύρος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Άνδρος, Σαντορίνη, 
Σίφνος, Τήνος, Σκιάθος, Θάσος, Κέα, Κύθηρα και Αίγινα όπως 
υποχρεώνει ο Νόµος 3651/2008, (ως ισχύει, τροποποιηθείς δια 
του άρθρου 216 ν. 4512/2018) καθώς επίσης και σε άλλα νησιά 
που δεν υποχρεώνει ο ανωτέρω Νόµος και ο Πάροχος διαθέτει 
δίκτυο σταθµών εξυπηρέτησης και στις χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελβετία, 
Κύπρο, Εσθονία, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Κροατία, 
Λουξεµβούργο, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λετονία, Μονακό, Μαυ-
ροβούνιο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Πολω-
νία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σερβία, Τσεχία, Αγ. Μαρίνος, Ανδόρα, 
Βατικανό, Γροιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Μάλτα, 
Αλγερία , Μαρόκο, Τυνησία, Γεωργία, Ινδία, Καζακστάν, Νότιος 
Αφρική, Μολδαβία, Νορβηγία, Ρουµανία, Ρωσία, Σουηδία, Φιν-
λανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας 
(FYROM),Αλβανία, Αρµενία, Βαλεαρίδες Νήσους, Κανάρια Νη-
σιά, Νησιά Ceuta & Melilla, Βόρεια Κύπρος, Γιβραλτάρ, Κόσοβο, 
Νησιά Μαδέιρα.  
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Οι υπηρεσίες της Φροντίδας Ατυχήµατος παρέχονται στον τόπο 
του συµβάντος και µέχρι πέντε (5) ηµέρες  από την ώρα συµβά-
ντος, εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
ασφάλισης αυτής, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχηµα ή υπέστη άλλες 
ζηµίες (φωτιά, ίδιες ζηµίες, θραύση κρυστάλλων, κλοπή) που να 
καλύπτονται από τις επιπρόσθετες προβλεπόµενες καλύψεις του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου που έχει συνάψει ο ασφαλισµένος 
µε τον Ασφαλιστή. 
Η παροχή της κάλυψης «Φροντίδα Ατυχήµατος» είναι δυνατή 
µόνο σε: 
1. Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
2. Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) 
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3. Μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης 51 κ.ε. και άνω.
Η κάλυψη περιλαµβάνει:
Άρθρο 1ο - 24 ΩΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΓΕ-
ΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
Ο Πάροχος θέτει στη διάθεση του ασφαλισµένου ένα κέντρο 
αναγγελίας ζηµιών, του κλάδου Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτου, 
στο οποίο θα εκτελούνται καθ’ όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το 
χρόνο οι εξής εργασίες:
- Λήψη κλήσεων των ασφαλισµένων
- Έλεγχος ασφάλισης
- Συλλογή και καταγραφή βασικών στοιχείων, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και υποδείξεις του Ασφαλιστή
- Άνοιγµα φακέλου ζηµιάς 
Άρθρο 2ο - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΤΥ-
ΧΗΜΑΤΟΣ
Κατόπιν τροχαίου ατυχήµατος ο Πάροχος αναλαµβάνει την οργά-
νωση και το κόστος µετάβασης του πλησιέστερου συνεργάτη του 
στον τόπο συµβάντος  µε σκοπό να βοηθήσει τον ασφαλισµένο 
σχετικά µε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στη συ-
νέχεια, όπως και για να συλλέξει στοιχεία για λογαριασµό του και 
για λογαριασµό της ασφαλιστικής του εταιρείας. Πιο συγκεκριµέ-
να: 
Άρθρο 3ο - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο απεσταλµένος συνεργάτης θα βοηθήσει τον ασφαλισµένο στην 
συµπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήµατος, η οποία στη συνέχεια θα 
υπογράφεται από τον ασφαλισµένο οδηγό.
Άρθρο 4ο - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / 
ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Επιπλέον, ο απεσταλµένος συνεργάτης:
α) Θα φωτογραφήσει τα εµπλεκόµενα στο ατύχηµα οχήµατα δίνο-
ντας ειδική έµφαση στα σηµεία πρόσκρουσης.
β) Θα καταγράψει τα στοιχεία συµµετεχόντων στο ατύχηµα και τα 
στοιχεία των πιθανών αυτόπτων µαρτύρων καθώς και οτιδήποτε 
µπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την αποδοχή της ζηµιάς 
από την εκχωρήτρια και,
γ) Θα περιγράψει τον τόπο ατυχήµατος (δρόµους, κατεύθυνση 
οχηµάτων, φανάρια, σήµανση κλπ) και υπό τη µορφή σχεδια-
γράµµατος µε σκοπό τον σχηµατισµό ολοκληρωµένης εικόνας του 
συµβάντος.
Άρθρο 5ο - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΦΑ-
ΛΙΖΟΜΕΝΟ
Ο συνεργάτης του Παρόχου θα παρέχει στον ασφαλισµένο βα-
σικές οδηγίες σχετικά µε την διαδικασία που θα πρέπει να ακο-
λουθήσει για την καλύτερη αντιµετώπιση του ατυχήµατος όπως 
κλήση της Τροχαίας σε περίπτωση σωµατικών βλαβών, ανάγκη ή 
µη καταγραφής στοιχείων µαρτύρων κτλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η κάλυψη «Φροντίδα Ατυχήµατος» αρχίζει από την ηµεροµηνία 
που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αυτοκινήτου, και 
βρίσκεται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει το ως άνω 
ασφαλιστήριο µε ενεργοποιηµένη τη σχετική κάλυψη.
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας του ασφαλισµένου 
οχήµατος, οι παροχές του παρόντος παύουν να ισχύουν αυτοδί-
καια.
Ο Ασφαλιστής σε κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου συµβο-
λαίου Αυτοκινήτου, διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το 
ασφάλιστρο και τους όρους ασφάλισης της κάλυψης  ή ακόµη και 
να διακόπτει την κάλυψη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ (ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ) “Force Majeure” 
1) Ο Πάροχος δεν υποχρεούται:
α. Στη παροχή, εάν:
• οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι 
από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κί-
νηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων 
είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες.
• οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµ-
µνες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ.).
β. Στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
γ. Στη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος.
 δ. Στην ανέλκυση, ανάσυρση ή επαναφορά του οχήµατος εντός 
του δηµόσιου δρόµου, εάν λόγω ατυχήµατος, έχει εκτραπεί και 
έχει βρεθεί εκτός αυτού.
ε. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται σε περιόδους καταστά-
σεων ανωτέρας βίας “Force Majeure”
2) Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωµα:
α. Να διαθέτει προσωπικό, και εξοπλισµό της επιλογής της ή να 

συνεργάζεται κατά την κρίση της µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
που διαθέτουν µέσα κατάλληλα για την παροχή των υπηρεσιών 
της.
β. Να εξυπηρετεί άλλα ασφαλισµένα οχήµατα, τα οποία συναντά 
κατά τη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Η κατά το παρόν ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πο-
λεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια 
προς πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξε-
γέρσεις.
β. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συµβεί πριν 
την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.
γ. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους 
ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς, ακροβασίες, επι-
δείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται αποδεδειγµένα µε 
προδήλως επικίνδυνο τρόπο (όπως αυτός ορίζεται στις  διατάξεις 
του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά και τι-
µωρεί την «Επικίνδυνη Οδήγηση»). 
δ. Κατά τη διάρκεια σεισµού και γενικά όταν ευρίσκονται σε 
εξέλιξη έντονα φυσικά φαινόµενα και εφόσον ακόµη δεν έχουν 
αποκατασταθεί οµαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα 
πρόσβασης στο ασφαλισµένο όχηµα.
ε. Για ατυχήµατα από επιδράσεις -άµεσες ή έµµεσες- ατοµικής 
ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
1. Ο ασφαλισµένος αµέσως µετά από κάθε περιστατικό, που του 
δίνει το δικαίωµα να ενεργοποιήσει την κάλυψη «Φροντίδα Ατυ-
χήµατος», υποχρεούται:
α. Να τηλεφωνήσει αµέσως, ο ίδιος ή τρίτος ενεργώντας για λο-
γαριασµό του, στο Τηλεφωνικό Κέντρο του Παρόχου στον αριθµό 
που του έχει γνωστοποιηθεί, αναφέροντας το ονοµατεπώνυµό 
του και τον αριθµό κυκλοφορίας του ασφαλισµένου οχήµατος. 
Να ενηµερώσει πλήρως τον Πάροχο για τα αληθινά περιστατικά 
της ασφαλιστικής περίπτωσης και να υποδείξει µε ακρίβεια το ση-
µείο που αυτός ευρίσκεται.
β. Να µην διαπραγµατεύεται, αποδέχεται ή απορρίπτει αξιώσεις 
τρίτων σχετικές µε την ασφαλιστική περίπτωση, χωρίς την προη-
γούµενη έγκριση του Ασφαλιστή.
γ. Να χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα για τη µείωση των συ-
νεπειών της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να απο-
φεύγει πράξεις που αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος παροχής 
της βοήθειας. Τυχόν αµέλεια του ασφαλισµένου να πράξει τούτο, 
παρέχει στον Πάροχο το δικαίωµα να µειώσει τις υπηρεσίες της 
ανάλογα. Εάν η αµέλεια αυτή είχε προφανή σκοπό να εξαπατήσει 
ή να παραπλανήσει τον Ασφαλιστή, αυτός απαλλάσσεται από όλες 
τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ασφαλισµένο.
2. Στην περίπτωση όπου ο ασφαλισµένος δε συµµορφώνεται 
πλήρως προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τους 
παρόντες όρους ασφάλισης, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται των 
υποχρεώσεών του.
3. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισµένου κατατί-
θενται υποχρεωτικά στα γραφεία του Ασφαλιστή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Οι πάσης φύσεως αξιώσεις του ασφαλισµένου κατά του Παρό-
χου παραγράφονται µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από 
το τέλος του έτους, κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν.
2. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, αρµόδια δε για την επί-
λυση διαφορών, που τυχόν ανακύψουν µεταξύ του Παρόχου και 
ασφαλισµένου, είναι κατά τόπο τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 12ο - ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ
H κάλυψη Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας από Ατύχηµα παρέ-
χεται σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω από 
την Ασφαλιστική Εταιρεία µε την επωνυµία «EUROP ASSISTANCE 
S.A. Greek Branch» που εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νοµίµως 
υποκατάστηµα στην Ελλάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 & Παν. 
Τσαλδάρη στον Ταύρο Αττικής και ισχύει εφόσον αναγράφεται 
στον πίνακα καλύψεων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι -  ΟΡΙΣΜΟΙ
Ασφαλιστής 
H «AIG EUROPE S.A.», που εδρεύει στο Λουξεµβούργο και δια-
τηρεί υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε την επωνυµία «AIG Europe 
S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδας) » επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρού-
σι, Αθήνα, µε αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: 
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ΦΑΕ Αθηνών.
Πάροχος 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία µε την επωνυµία «EUROP ASSISTANCE 
S.A.Greek Branch» που εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νοµίµως 
υποκατάστηµα στην Ελλάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 & Παν. 
Τσαλδάρη στον Ταύρο Αττικής, µε ΑΦΜ: 997520759, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.
Λήπτης Ασφάλισης 
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συµβάλλεται µε τον Ασφα-
λιστή και στο οποίο αφορούν οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από 
το παρόν.
Ασφαλισμένο όχημα 
Ασφαλισµένο όχηµα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται 
στο Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο 
Ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή και υπό την απαραίτητη προϋ-
πόθεση ότι επί του ασφαλιστηρίου αυτού βεβαιώνεται η παροχή 
της κάλυψης «Οδική Βοήθεια».
Η παροχή της κάλυψης «Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια 
από Ατύχημα» είναι δυνατή μόνο σε:
1) Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) 
2) Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ)
3) Μοτοσικλέτες µε κινητήρα από 51 κ.ε. και άνω
Η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας στα προαναφερόµενα οχήµατα 
Ε.Ι.Χ και Φ.Ι.Χ. παρέχεται µόνο εφόσον αυτά έχουν Μικτό βάρος 
µέχρι και 3.500 kgr, ύψος µέχρι και 3 µέτρα, απόσταση αξόνων 
µέχρι 3,50 µέτρα και δεν φέρουν διπλούς τροχούς στον πίσω άξο-
να, µε ελληνικές πινακίδες.
Ασφαλισμένα Πρόσωπα 
Ασφαλισµένα πρόσωπα (που χάριν συντοµίας στο παρόν θα ανα-
φέρονται µε τον όρο “Ασφαλισµένος”) θεωρούνται: 
1. Ο κύριος ή ο νόµιµος κάτοχος του οχήµατος, όπως ορίζεται στο 
ενιαίο Ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων, το 
οποίο έχει συνάψει ο ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή, και έχει  
την κατοικία του ή την παραµονή του στην Ελλάδα.
2. Ο εκάστοτε νόµιµος οδηγός του οχήµατος και όλοι οι επιβάτες 
του ασφαλισµένου οχήµατος κατά την στιγµή του ατυχήµατος στο 
οποίο ενεπλάκη.
3. Οι  νόµιµοι εκπρόσωποι του Ασφαλισµένου νοµικού προσώ-
που (Εταιρείας κτλ) όπως ορίζονται στο ενιαίο ασφαλιστήριο του 
Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων, το οποίο έχει συνάψει ο 
Ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή.
Βεβαίωση Ασφάλισης
Η κάλυψη της Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας από ατύχηµα, βε-
βαιώνεται (όταν υπάρχει) επί του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου Αυ-
τοκινήτου, που έχει συνάψει ο ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή. 
Αίτηση Βοήθειας
Η σχετική υποχρέωση του Ασφαλισµένου να απευθυνθεί στο Τη-
λεφωνικό Κέντρο Βοήθειας, όπως περιγράφεται ειδικά στο κεφά-
λαιο VΙ του παρόντος. 
Ασφάλισμα
Η παροχή σε είδος των υπηρεσιών βοηθείας και οι λοιπές παροχές 
που περιγράφονται ειδικά στο κεφάλαιο IV του παρόντος. 
Ασφαλιστική περίπτωση
Η επέλευση κάθε µιας από τις περιστάσεις που προσδιορίζονται 
ειδικά στο κεφάλαιο IV του παρόντος.
Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας
Είναι το Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισµένος στην 
περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. Ο αριθµός 
κλήσεως του κέντρου αυτού αναγράφεται επί του Ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου Αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο ασφαλισµένος µε 
τον Ασφαλιστή.
Τόπος συνήθους διαμονής
Η διεύθυνση που αναγράφεται επί του ασφαλιστηρίου συµβο-
λαίου Αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο ασφαλισµένος µε τον 
Ασφαλιστή.
Ζημιά
Είναι κάθε περιστατικό ατυχήµατος του ασφαλισµένου οχήµατος, 
το οποίο δικαιολογεί την επέµβαση του Παρόχου.
Βλάβη
Είναι κάθε περιστατικό που καθιστά το ασφαλισµένο όχηµα ανή-
µπορο να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του και οφείλεται σε 
ηλεκτρικά ή µηχανικά αίτια.
Ατύχημα
Κάθε απρόοπτο και βίαιο περιστατικό που αφορά το ασφαλισµέ-
νο όχηµα, το οποίο οφείλεται σε σύγκρουσή του µε άλλο όχηµα 
ή εκτροπή του, ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισµένου και 
το οποίο εµποδίζει την οµαλή συνέχιση της πορείας του ασφαλι-
σµένου οχήµατος.

Μερική κλοπή
Η απόπειρα κλοπής του οχήµατος από τρίτα πρόσωπα, κατά την 
οποία προκαλούνται ζηµιές στο ασφαλισµένο όχηµα οι οποίες 
καθιστούν αδύνατη την αυτοδύναµη µετακίνηση του, ή η κλοπή 
εξαρτηµάτων του οχήµατος, η οποία επίσης καθιστά αδύνατη 
την αυτοδύναµη µετακίνησή του. Για την διαπίστωση της µερικής 
κλοπής και την ενεργοποίηση της ασφάλισης είναι απαραίτητη η 
υποβολή καταγγελίας γί  αυτήν στις αρµόδιες αρχές.
Ολική κλοπή
Η αφαίρεση του οχήµατος από τρίτο πρόσωπο µε σκοπό ιδιο-
ποίησης του ή εκµετάλλευσης του µε οποιοδήποτε τρόπο (κλοπή 
χρήσης). Για την διαπίστωση της κλοπής και την ενεργοποίηση της 
ασφάλισης είναι απαραίτητη η υποβολή καταγγελίας γι’ αυτήν στις 
αρµόδιες αρχές. 
Συνεργάτης Οδικής  Βοήθειας Οχημάτων
 Η Εταιρεία EUROP ASSISTANCE SERVICE GREECE ΜΟΝ. IKE και 
οι λοιποί Συνεργάτες παροχής οδικής βοήθειας οχηµάτων άνευ 
συνδροµής που διαθέτουν βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας βάσει 
του Νόµου 3651/2008 [ως ισχύει, τροποποιηθείς δια του άρθρου 
216 ν. 4512/2018], έχουν συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε τον 
«Πάροχο» και καλύπτουν κάθε νοµό όπου δραστηριοποιείται ο 
«Πάροχος» µε τουλάχιστον ένα φορτηγό όχηµα, ανά νοµό δρα-
στηριότητος, εφοδιασµένο µε GPS, µικτού βάρους άνω των 4 
τόνων.
Το ανθρώπινο δυναµικό µε το οποίο η “EUROP ASSISTANCE 
SERVICE GREECE ΜΟΝ. IKE” ή οι λοιποί Συνεργάτες παρέχουν 
την Οδική Βοήθεια, ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 2 παρ. 4 του ν. 3651/2008 ως αντικαταστάθηκε δια του 
άρθρου 216 του ν.4512/2018.
Σταθμός Παραμονής και Μεταφόρτωσης
Οι Σταθµοί Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα δια-
µορφωµένοι χώροι τους οποίους οι συνεργάτες Οδικής Βοήθειας 
Οχηµάτων, διατηρούν ως χώρο φύλαξης του ασφαλισµένου οχή-
µατος (πληροφορίες στο www.europ-assistance.gr).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ασφαλιστική σύµβαση καταρτίστηκε & ισχύει µε βάση τη σχετι-
κή Πρόταση Ασφάλισης, που υπέβαλε στον Ασφαλιστή ο λήπτης 
της ασφάλισης / ασφαλισµένος ή για λογαριασµό τους ο Συνεργά-
της, συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια, καθώς επίσης και µε 
βάση τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συµπληρωµατική πληρο-
φορία ζητήθηκε και τις µετέπειτα τροποποιήσεις που ζητήθηκαν 
και ενσωµατώθηκαν µε Πρόσθετη Πράξη. Ανάλογα και σύµφωνα 
µε το εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο του Ασφαλιστή υπολογίσθηκαν 
και τα ασφάλιστρα. 
Οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστή του λήπτη της ασφάλισης και του 
ασφαλισµένου, καθορίζονται από: 
• τον πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου
• τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, 
• την Πρόταση Ασφάλισης και 
• τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, µε βάση τις συµφωνη-
θείσες και από τα δύο µέρη τροποποιήσεις του ασφαλιστηρίου. 
Όρος που δεν περιλαµβάνεται σε ένα από τα παραπάνω τµήµατα 
της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης, δεν ισχύει. 
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΧΡΟΝΙΚΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Οι καλύψεις της παρούσας ασφάλισης, ισχύουν από την ηµερο-
µηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου, µε την προϋπό-
θεση ότι το όχηµα κινείται κανονικά και παραµένουν ισχύουσες 
µέχρι την λήξη αυτού. 
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας του ασφαλισµένου 
οχήµατος, οι παροχές του παρόντος παύουν να ισχύουν αυτοδί-
καια. 
Η βοήθεια, µε βάση την κάλυψη που περιγράφεται στο κεφά-
λαιο αυτό, παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο και 365 µέρες το χρό-
νο, σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Εύβοια, 
Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα, 
Σάµος, Κως, Χίος, Λήµνος, Λέρος, Κάρπαθος, Μύκονος, Σύρος, 
Μήλος, Νάξος, Πάρος, Άνδρος, Σαντορίνη, Σίφνος, Τήνος, Σκιά-
θος, Θάσος, Κέα, Κύθηρα και Αίγινα όπως υποχρεώνει ο Νόµος 
3651/2008, (ως ισχύει, τροποποιηθείς δια του άρθρου 216 ν. 
4512/2018) καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρε-
ώνει ο ανωτέρω Νόµος και ο Πάροχος διαθέτει δίκτυο σταθµών 
εξυπηρέτησης και στις χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνί-
α-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελβετία, Κύπρο, Εσθονία, 
Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Κροατία, Λουξεµβούργο, 
Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λετονία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολ-
λανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σλοβακία, 
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Σλοβενία, Σερβία, Τσεχία, Αγ. Μαρίνος, Ανδόρα, Βατικανό, Γροι-
λανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Μάλτα, Αλγερία , Μα-
ρόκο, Τυνησία, Γεωργία, Ινδία, Καζακστάν, Νότιος Αφρική, Μολ-
δαβία, Νορβηγία, Ρουµανία, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM),Αλβανία, 
Αρµενία, Βαλεαρίδες Νήσους, Κανάρια Νησιά, Νησιά Ceuta & 
Melilla, Βόρεια Κύπρος, Γιβραλτάρ, Κόσοβο, Νησιά Μαδέιρα.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Οι υπηρεσίες της οδικής βοήθειας ατυχήµατος παρέχονται όταν, 
λόγω τροχαίου ατυχήµατος που οφείλεται σε σύγκρουση ή εκτρο-
πή του ασφαλισµένου οχήµατος, καταστεί αδύνατο να µετακινη-
θεί.
Άρθρο 1ο - Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης. 
Σε περίπτωση βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος γίνεται προ-
σπάθεια για επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης, εφόσον είναι 
δυνατή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. Στην περίπτωση που 
η επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί τη χρήση αναλωσί-
µων, το κόστος τους βαρύνει τον Ασφαλισµένο. 
Η επιτόπια προσπάθεια διάγνωσης και αποκατάστασης της βλά-
βης απαγορεύεται στους αυτοκινητοδρόµους και στις οδούς τα-
χείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε το 
βοηθητικό τροχό του οχήµατος (ρεζέρβα) ή µε εξοπλισµό (βοηθη-
τικό τροχό) του οχήµατος βοηθείας, οπότε το όχηµα θα ρυµουλ-
κείται ή θα φορτώνεται αµέσως και θα µεταφέρεται στον πλησιέ-
στερο χώρο στάθµευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο 
σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της 
οδού, όπου δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία και είναι δυνατή η 
περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάστασή της. 
Σε περίπτωση φθοράς ελαστικού µετά από τροχαίο ατύχηµα και 
εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα δεν διαθέτει ρεζέρβα, το ασφαλι-
σµένο όχηµα ρυµουλκείται στο πλησιέστερο βουλκανιζατέρ από 
το σηµείο ακινητοποίησής του ή θα τοποθετείται σε αυτό βοηθη-
τικός τροχός από τον εξοπλισµό που φέρει το όχηµα βοηθείας, 
προκειµένου το ασφαλισµένο όχηµα να συνεχίσει την αυτοκίνησή 
του µέχρι το πλησιέστερο βουλκανιζατέρ (αναλόγως της δυνατό-
τητας του Οχήµατος Βοηθείας). 
Σημείωση: η παροχή βοήθειας λόγω φθοράς ελαστικού είναι 
δυνατή εφόσον η φθορά αυτή οφείλεται σε περιστατικό τροχαίου 
ατυχήµατος του Ασφαλισµένου οχήµατος και όχι σε τυχαία φθορά 
ή βλάβη του ελαστικού. Περιστατικά φθοράς ή βλάβης περιστα-
τικού που δεν είναι συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος καλύπτονται 
από το πρόγραµµα οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας από βλάβη, 
στις περιπτώσεις που ο ασφαλιζόµενος έχει αγοράσει την κάλυψη 
αυτή. 
Άρθρο 2ο - Ανέλκυση του οχήματος και επαναφορά του 
σε δημόσιο δρόμο. 
Σε περίπτωση εκτροπής του οχήµατος από δηµόσιο δρόµο, λόγω 
ατυχήµατος, θα γίνει  ανέλκυση/επαναφορά του οχήµατος σε αυ-
τόν, µε ανώτατο οικονοµικό όριο το ποσό των τετρακοσίων (400) 
ευρώ.  
Άρθρο 3ο - Ρυμούλκηση του οχήματος
Σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του ασφαλισµένου οχήµατος, 
συνεπεία ατυχήµατος ή εκτροπής αυτού, χωρίς να προκληθούν 
ζηµιές σε τρίτους, θα γίνει µεταφορά του οχήµατος στον τόπο επι-
λογής του ασφαλισµένου πλησίον του τόπου µόνιµης κατοικίας 
του, πάντα εντός της Ελληνικής Επικράτειας σε κάθε περίπτωση 
εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών για περιστατικά εντός 
της ελληνικής επικράτειας και εντός 10 ημερών για πε-
ριστατικά εκτός αυτής και εφόσον το όχηµα δεν επισκευάζεται 
επί τόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά του να αυτοκινείται 
ασφαλώς. 
Με την µεταφορά του οχήµατος από τον τόπο του συµβάντος στον 
τόπο επιλογής του Ασφαλισµένου παύει κάθε άλλη υποχρέωση 
του Παρόχου.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περιστατικό, η υποχρέωση του Παρό-
χου έναντι του ασφαλισµένου, ολοκληρώνεται µε τη µεταφορά 
του ασφαλισµένου οχήµατος, από τον τόπο του ατυχήµατος, στον 
τόπο επιλογής του ασφαλισµένου. Κάθε περίπτωση δεύτερης 
µεταφοράς για το ίδιο περιστατικό (π.χ. από συνεργείο, σε συ-
νεργείο), δεν θεωρείται παροχή Οδικής Βοήθειας, σύµφωνα µε 
τον Ν. 3651/2008, άρθρο 8, παρ. 10 και συνεπώς δε µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί από τον Πάροχο αλλά αποκλειστικά και µόνο 
από Επιχείρηση Γερανών Δηµοσίας Χρήσεως, µε ευθύνη και έξο-
δα του Ασφαλισµένου. 
Σημείωση: Η Οδική Βοήθεια δεν παρεµβαίνει για µεταφορά 
ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο βρίσκεται σε χώρο συνεργείου.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος στο 

εξωτερικό και εφόσον το όχηµα δεν είναι δυνατόν να επισκευα-
στεί επί τόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά του να αυτο-
κινείται ασφαλώς, το όχηµα θα µεταφερθεί στο πλησιέστερο και 
καταλληλότερο τόπο επισκευής. Το ασφαλιζόµενο όχηµα µπορεί 
να µεταφερθεί στον τόπο µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου 
υπό την προϋπόθεση όµως ότι η συνολική διάρκεια επισκευής του 
οχήµατος υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. 
Δεν οργανώνεται επαναπατρισµός για οχήµατα των οποίων το κό-
στος επισκευής στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερο της αξίας του ιδίου 
οχήµατος, ιδίας ηλικίας στην ελληνική αγορά. 
Σημείωση: Τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον ασφαλισµένο.
• Εάν το συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου είναι κλειστό, 
κατά την ώρα της µεταφοράς, λόγω αργίας ή Σαββατοκύριακου, 
ο Πάροχος αναλαµβάνει τη φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος 
και τη µεταφορά του στο υποδειχθέν από τον ασφαλισµένο συ-
νεργείο, εντός της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά τη φύλαξή του, 
µε ανώτατο διάστηµα φύλαξης τις τρεις (3) ηµέρες – εκτός και εάν 
συνθήκες Ανωτέρας Βίας “Force Majeure” επιβάλουν την παραµο-
νή του οχήµατος στη φύλαξη για περισσότερες από τρεις ηµέρες.
ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Ο Πάροχος δεν φέρει καµία ευθύνη για τις ζηµιές που τυχόν θα 
υποστεί το ασφαλισµένο όχηµα κατά τη µεταφορά του. Η απο-
κλειστική ευθύνη βαρύνει τον συνεργάτη – µεταφορέα, ο οποίος 
οφείλει να συντάσσει µια έκθεση που θα καθορίζει την κατάσταση 
του οχήµατος πριν τη µεταφορά. Η έκθεση αυτή υπογράφεται εξί-
σου από τον εκπρόσωπο µεταφορέα του παρόχου και από τον ιδι-
οκτήτη / οδηγό, στον οποίο επιδίδεται ένα αντίγραφο της έκθεσης 
αυτής για τη διαπίστωση των ενδεχοµένων προκληθεισών ζηµιών. 
Οι διαπιστώσεις και οι διαφωνίες µεταξύ του ασφαλισµένου και 
του µεταφορέα, κατά την παράδοση, πρέπει να µεταβιβάζονται 
στον Πάροχο εντός τριών (3) ηµερών. Πέραν αυτού του χρονικού 
πλαισίου καµία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 
Ο ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν αντ̀  αυτού οφείλουν 
να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορί-
σουν τις επιζήµιες επιδράσεις από το ατύχηµα από την ώρα του 
συµβάντος.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Οι παροχές της Ταξιδιωτικής  Βοήθειας από Ατύχηµα παρέχονται 
από τον Πάροχο  επιπροσθέτως και σε συνδυασµό µε τις υπηρεσί-
ες της οδικής βοήθειας ατυχήµατος. 
Άρθρο 1ο - Τοπική Μετακίνηση Ασφαλισμένου λόγω με-
ταφοράς του οχήματος εντός του νομού του συμβάντος
Εφόσον οργανωθεί µεταφορά του Ασφαλισµένου Οχήµατος 
εντός των ορίων του νοµού του συµβάντος, ο Πάροχος οργανώνει 
και αναλαµβάνει τα έξοδα µετακίνησης των επιβαινόντων εντός 
του νοµού µε δηµόσιο µέσο µεταφοράς ή ταξί, µε ανώτατο κόστος 
τα είκοσι (20) ευρώ ανά περιστατικό.
Οι παροχές ταξιδιωτικής βοήθειας, που περιγράφονται στα άρ-
θρα 2, 3, 5, 6, 7 παρέχονται για απόσταση άνω των πενήντα (50) 
χλµ. από την µόνιµη κατοικία του ασφαλισµένου. 
Άρθρο 2ο - Μεταφορά / επαναπατρισμός των συνεπι-
βαινόντων στον τόπο κατοικίας. 
Εφόσον οργανωθεί Επαναπατρισµός του Ασφαλισµένου Οχήµα-
τος, ο Πάροχος οργανώνει και αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής 
των επιβατών στον τόπο κατοικίας τους, θέτοντας στη διάθεσή 
τους εισιτήριο, µε το καταλληλότερο δηµόσιο µέσο, σε οικονο-
µική θέση, τρένο, αεροπλάνο έως ογδόντα (80) ευρώ κατ’ άτοµο 
και µέχρι τριακόσια (300) ευρώ συνολικά ανά περιστατικό στην 
Ελλάδα και ως τετρακόσια (400) ευρώ συνολικά ανά περιστατι-
κό στο εξωτερικό. Εναλλακτικά για τα περιστατικά εντός Ελλάδος 
παρέχεται η κάλυψη χρήσης ταξί µε ανώτατο όριο καλυπτόµενου 
ποσού τα εκατόν είκοσι (120) ευρώ, ή ενοικίασης οχήµατος (εφό-
σον οι επιβάτες είναι σε αριθµό άνω των τριών (3), για χρήση έως 
τρεις (3) µέρες µε ανώτατο όριο καλυπτόµενου ποσού τα τριακό-
σια  (300) ευρώ ανά περιστατικό).
Άρθρο 3ο - Έξοδα διανυκτέρευσης. 
Ο Πάροχος αναλαµβάνει τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλι-
σµένου και των συνεπιβατών, κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυ-
κτερεύσεις και µέχρι το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ ανά άτοµο 
για κάθε µια από τις τρεις κατά µέγιστο όριο διανυκτερεύσεις στην 
Ελλάδα και κατ΄ ανώτατο όριο, µέχρι τριακόσια (300) ευρώ για 
κάθε διανυκτέρευση ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων και αντίστοιχα 
εκατό (100) ευρώ ανά άτοµο για κάθε µια από τις τρεις (3) κατά 
µέγιστο όριο διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό και κατ΄ ανώτατο 
όριο, µέχρι τετρακόσια (400) ευρώ για κάθε διανυκτέρευση στο 
εξωτερικό ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων, εφόσον συντρέχουν 
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ταυτόχρονα οι παρακάτω τρεις (3) προϋποθέσεις:
• Ο ασφαλισµένος έχει επιλέξει να επισκευάσει το ασφαλισµένο 
όχηµά του εντός του νοµού που ακινητοποιήθηκε,
• Η επισκευή του ασφαλισµένου οχήµατος, ώστε αυτό να µπορεί 
να κινηθεί ασφαλώς, δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυθηµερόν 
και
• Το σηµείο ακινητοποίησης του οχήµατος απέχει περισσότερο 
από πενήντα (50) χιλιόµετρα από τον τόπο συνήθους διαµονής 
του ασφαλισµένου.
Σημείωση: Εάν ο δικαιούχος είναι ένας, το ποσό κάλυψης είναι 
εκατόν είκοσι (120) ευρώ ανά διανυκτέρευση, είτε αυτή είναι στην 
Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, µε ανώτατο όριο τις τρεις (3) ηµέρες.
Άρθρο 4ο - Έξοδα φύλαξης. 
Μετά την επισκευή του οχήµατος, ο Πάροχος αναλαµβάνει επίσης 
τα έξοδα φύλαξης µέχρι την ανάκτησή του από τον ασφαλισµένο 
για µέγιστη περίοδο φύλαξης τρεις (3) ηµέρες και µέχρι το ποσό 
των εκατόν δώδεκα (112) ευρώ.
Άρθρο 5ο - Παροχή επαγγελματία οδηγού 
Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του οδηγού να οδηγήσει 
το ασφαλισµένο όχηµα όταν βρίσκεται στο εξωτερικό και εφόσον 
δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από τους συνεπιβαί-
νοντες, ο Πάροχος  θα φροντίσει για την ανεύρεση επαγγελµατία 
οδηγού για τη µεταφορά του οχήµατος και των επιβαινόντων στον 
τόπο διαµονής τους ή στον τόπο προορισµού τους.
 Άρθρο 6ο - Ποινική εγγύηση 
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος στο εξωτερικό ο Πάροχος 
αναλαµβάνει την καταβολή εγγύησης για τον ασφαλισµένο έως 
τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. 
Άρθρο 7ο - Νομική προστασία  
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος στο εξωτερικό ο Πάροχος 
αναλαµβάνει την καταβολή εξόδων υπεράσπισης προκειµένου να 
αποφευχθεί η φυλάκισή του, έως το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων  
(4.000) ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ 
ΒΙΑΣ “Force Majeure”
Εκτός των γενικών εξαιρέσεων, προστίθενται και οι παρακάτω λό-
γοι εξαιρέσεως της οδικής βοήθειας:
α) Ι.Χ. που χρησιµοποιούνται ως ταξί, καθώς επίσης και ρυµουλκά 
και ρυµουλκούµενα οχήµατα. 
β) Ο Πάροχος  ευθύνεται για τις ζηµιές που θα προκληθούν στο 
όχηµα κατά την µεταφορά του, µόνο αν το όχηµα παραληφθεί από 
τον ίδιο τον λήπτη της ασφάλισης ή από πρόσωπο που έχει εξου-
σιοδοτηθεί απ’ αυτόν, το οποίο πρόσωπο θα δηλώσει ότι παρα-
λαµβάνει το όχηµα για λογαριασµό του ασφαλισµένου 
γ) Για ζηµιές που προκλήθηκαν από παραβίαση ρυθµιστικών 
διατάξεων που αφορούν στον 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.
δ) Η κάλυψη για βοήθεια δεν ισχύει στους επιβαίνοντες του 
ασφαλισµένου οχήµατος που µεταφέρονται τυχαία ή επιβιβάσθη-
καν µετά από auto stop. 
ε) Αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι 
από χιόνια, πάγους, οµίχλη, πληµµύρες, κατολισθήσεις κλπ. οι 
δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών, κοµµένες ή χαλα-
σµένες γέφυρες, σεισµοί κ.λπ., ο Πάροχος  δεν είναι υποχρεωµέ-
νος στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας.
στ) Ο Πάροχος δεν υποχρεούται να µετακινεί αυτοκίνητα τρίτων 
προκειµένου να ελευθερωθεί το αυτοκίνητο του ασφαλισµένου. 
ζ) Αν στο διάστηµα αναµονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισµέ-
νος εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του, ο Πάροχος  δεν ευθύνεται για 
την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτη-
µάτων από το αυτοκίνητό του. 
η) Αν το εξυπηρετούµενο αυτοκίνητο υποστεί βλάβες φλας, κόρ-
νας, µακρινών φώτων µεµονωµένα, φώτων πορείας µεµονωµένα, 
ο Πάροχος  δεν υποχρεούται στην παροχή οδικής βοήθειας για 
τις βλάβες αυτές. 
θ) Ο Πάροχος  δεν υποχρεούται να τοποθετεί αντιολισθητικές 
αλυσίδες. 
ι) Αν το αυτοκίνητο του ασφαλισµένου βρίσκεται σε νησί της Ελλά-
δας ή σε σηµείο που για την πρόσβασή του απαιτείται µεταφορά 
µε πορθµείο ή πλοίο και έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυ-
χήµατος, ο Πάροχος οφείλει να το εξυπηρετήσει, όµως η δαπάνη 
του πορθµείου βαρύνει τον ασφαλισµένο, εάν και εφόσον πρό-
κειται για δαπάνη που θα έκανε ο ασφαλισµένος ακόµα κι αν δεν 
έχει συµβεί η ζηµιά. 
ια) Αν το εξυπηρετούµενο όχηµα βρίσκεται µέσα σε χαντάκι, χα-
ράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη ή άµµο (ή σε άλλη παρό-

µοια δυσχερή θέση για την ανάσυρσή του) µετά από ανατροπή, 
ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για τη ρυµούλκηση του 
οποίου απαιτείται ειδικό όχηµα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό 
κλπ), ο Πάροχος, µέσω του συνεργάτη του, θα καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια µε τα ειδικά οχήµατα που διαθέτει να ανασύρει το 
αυτοκίνητο µε ανώτατο όριο κάλυψης το ποσό των τετρακοσίων 
(400) ευρώ. Σε περίπτωση, που, παρά την προσπάθεια αυτή, δεν 
επιτευχθεί η ανάσυρση, ο Πάροχος δεν φέρει καµία ευθύνη και 
παύει κάθε υποχρέωσή του για τη συγκεκριµένη ανάσυρση. Εάν 
τελικά επιτευχθεί η ανάσυρση και λόγω των ειδικών συνθηκών 
που επικρατούν υποστεί ζηµιές το αυτοκίνητο του ασφαλισµένου, 
ο Πάροχος δεν φέρει καµία ευθύνη καταβολής  αποζηµίωσης. 
ιβ) Αν το ασφαλισµένο όχηµα ανήκει στην κατηγορία των αγροτι-
κών οχηµάτων και βρίσκεται ακινητοποιηµένο εκτός οδικού δικτύ-
ου και η πρόσβαση σ΄ αυτό καθίσταται αδύνατη, ο Πάροχος δεν 
είναι υποχρεωµένος στην παροχή οδικής βοήθειας. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. α) Η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας δεν δίνει στον ασφαλισµένο 
το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών 
από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από τον 
Πάροχο  το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει 
προς τους εν λόγω τρίτους.
β) Οι υπηρεσίες της Οδικής Βοήθειας παρέχονται σε είδος και 
όχι σε χρήµα (εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν 
ασφαλιστήριο). Σε περίπτωση ανωτέρας βίας «Force Majeure», ο 
Πάροχος έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ασφαλισµένο να 
καταβάλει αυτός τη δαπάνη για τις απαιτούµενες υπηρεσίες και 
να αποστείλει τα σχετικά παραστατικά στον Πάροχο. Ειδικά, στην 
περίπτωση αυτή, ο Πάροχος  θα καταβάλλει στον ασφαλισµένο 
τις εν λόγω δαπάνες.
2. Ο Πάροχος δεν υποχρεούται:
α. Στην παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας, εάν:
• οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι 
από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κί-
νηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων 
είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες,
•οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµέ-
νες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ.).
β. Στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
γ. Στη ρυµούλκηση ασφαλισµένου οχήµατος, όταν αυτή είναι 
αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων.
δ. Στη µεταφορά ή µετακίνηση άλλων οχηµάτων, προκειµένου να 
ελευθερωθεί το ασφαλισµένο όχηµα.
ε. Στη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη του 
επισκευάζεται στον τόπο ακινητοποίησής του.
στ. Να παράσχει βοήθεια για βλάβη που δεν εµποδίζει το όχηµα 
να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.
ζ. Στη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, το οποίο φέρει φορτίο 
και δεν έχει εκ των προτέρων αποµακρυνθεί το φορτίο προκειµέ-
νου να πραγµατοποιηθεί µε ασφάλεια η µεταφορά του οχήµατος.
η. Στη µεταφορά του ρυµουλκούµενου οχήµατος 
θ. Στη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο δεν φέρει 
πινακίδες κυκλοφορίας ή αυτές έχουν καταστραφεί και δεν είναι 
αναγνώσιµες.
ι. Στη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος από συ-
νεργείο σε συνεργείο.
3. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται:
α. Για τη φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος µετά τη µεταφορά 
του, στον υποδειχθέντα από τον ασφαλισµένο, τόπο.
β. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα βρί-
σκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη, άµµο (ή σε 
άλλη παρόµοια δυσχερή θέση για την ανάσυρσή του), µετά από 
ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και ο Πάροχος  
εξαντλήσει τις δυνατότητές του να το ρυµουλκήσει µε τα µέσα 
που έχει στη διάθεσή του. Σε περίπτωση, που, παρά την προ-
σπάθεια αυτή, δεν επιτευχθεί η ανάσυρση, ο Πάροχος  δε φέρει 
καµία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή του για τη συγκεκριµένη 
ανάσυρση. Εάν τελικά επιτευχθεί η ανάσυρση και λόγω των ει-
δικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί ζηµιές το αυτοκίνητο 
του ασφαλισµένου, ο Πάροχος δε φέρει καµία ευθύνη καταβολής 
αποζηµίωσης.
γ. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά προσωπικών αντικειµένων ή 
εξαρτηµάτων του ασφαλισµένου οχήµατος.
4. Ο Πάροχος  διατηρεί το δικαίωµα:
α. Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισµό της επιλογής της ή να 
συνεργάζεται κατά την κρίση της µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
που διαθέτουν µέσα κατάλληλα για την παροχή των υπηρεσιών 
του.
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β. Να χρησιµοποιεί κάθε διαθέσιµο µέσο, που κατά την κρίση 
της ενδείκνυται για την αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας.
γ. Να εξυπηρετεί άλλα ασφαλισµένα οχήµατα, τα οποία συναντά 
κατά τη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕIΑΣ 
Ο ασφαλισµένος υποχρεούται µόλις συµβεί περιστατικό, που δί-
νει δικαίωµα σε υπηρεσίες µε βάση το παρόν: 
α. Να τηλεφωνήσει αµέσως ο ίδιος ή τρίτος ενεργώντας για λο-
γαριασµό του στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας και στον αριθµό 
που του έχει γνωστοποιηθεί, αναφέροντας το ονοµατεπώνυµό 
του και τον αριθµό κυκλοφορίας του ασφαλισµένου οχήµατος. 
Να ενηµερώνει πλήρως το τηλεφωνικό κέντρο για τα αληθινά 
περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης και να υποδεικνύει µε 
ακρίβεια το σηµείο που αυτός ευρίσκεται καθώς και το είδος των 
απαιτούµενων υπηρεσιών. Εάν δεν δοθούν τα ανωτέρω στοιχεία 
και όσα άλλα ζητηθούν από το Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας δεν 
θα υποχρεούται να τον εξυπηρετήσει. Κατά το διάστηµα που θα 
µεσολαβήσει από την κλήση του ασφαλισµένου µέχρι την άφιξη 
του οχήµατος οδικής βοήθειας, ο ασφαλισµένος υποχρεούται να 
παραµείνει στο αυτοκίνητό του.
β. Να λαµβάνει προκαταβολικά τη σύµφωνη γνώµη του τηλεφω-
νικού κέντρου για λήψη µέτρων τα οποία δηµιουργούν δαπάνες. 
Ο ασφαλισµένος δεν πρέπει να διαπραγµατεύεται, να αποδέχε-
ται ή να απορρίπτει αξιώσεις τρίτων σχετικές µε την ασφαλιστική 
περίπτωση, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του τηλεφωνικού 
κέντρου. 
γ. Να χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα για τη µείωση των 
συνεπειών της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να 
αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος πα-
ροχής της βοήθειας. Τυχόν αµέλεια του ασφαλισµένου να πράξει 
τούτο παρέχει στον Πάροχο  το δικαίωµα να µειώσει τις υπηρεσί-
ες ανάλογα, λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των συνεπειών 
που προκλήθηκαν από την παράβαση από τον ασφαλισµένο της 
υποχρέωσής του αυτής και το ποσοστό ευθύνης του ασφαλισµέ-
νου. Εάν αυτή η αµέλεια είχε προφανή σκοπό να εξαπατήσει ή 
να παραπλανήσει τον Πάροχο  αυτός απαλλάσσεται από όλες τις 
υποχρεώσεις του  απέναντι στον ασφαλισµένο.
ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
• Δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται έξοδα που δεν συνδέ-
ονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος συµβολαίου 
και δεν εγκρίθηκαν προηγουµένως από το Τηλεφωνικό Κέντρο 
Βοήθειας, παρά µόνο σε περίπτωση αποδεδειγµένης αδυναµίας 
του ασφαλισµένου να επικοινωνήσει µε αυτό. 
• Εξοφλήσεις γίνονται µόνο βάσει νοµίµων αποδείξεων. 
• Ο ασφαλισµένος δεν δικαιούται αποζηµίωση για έξοδα που 
πληρώθηκαν κατευθείαν απ̀  αυτόν χωρίς προηγούµενη έγκριση 
του τηλεφωνικού κέντρου. 
• Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης περιλαµ-
βάνεται και ο Φ.Π.Α. 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, αρµόδια για την επίλυση δι-
αφορών, που τυχόν ανακύψουν είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΩ 
ΒΛΑΒΗΣ
H κάλυψη Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας λόγω Βλάβης παρέ-
χεται σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω από 
την Ασφαλιστική Εταιρεία µε την επωνυµία «EUROP ASSISTANCE 
S.A. Greek Branch» που εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νοµίµως 
υποκατάστηµα στην Ελλάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 & Παν. 
Τσαλδάρη στον Ταύρο Αττικής και ισχύει εφόσον αναγράφεται 
στον πίνακα καλύψεων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΟΡΙΣΜΟΙ
Ασφαλιστής 
H «AIG EUROPE S.A.», που εδρεύει στο Λουξεµβούργο και δια-
τηρεί υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε την επωνυµία «AIG Europe 
S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδας) » επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρού-
σι, Αθήνα, µε αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: 
ΦΑΕ Αθηνών.
Πάροχος 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία µε την επωνυµία «EUROP ASSISTANCE 
S.A.Greek Branch» που εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νοµίµως 
υποκατάστηµα στην Ελλάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 & Παν. 
Τσαλδάρη στον Ταύρο Αττικής, µε ΑΦΜ: 997520759, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.
Λήπτης Ασφάλισης
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συµβάλλεται µε τον Ασφα-

λιστή και στο οποίο αφορούν οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από 
το παρόν.
Ασφαλισμένο όχημα 
Ασφαλισµένο όχηµα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται 
στο Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο 
Ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή και υπό την απαραίτητη προϋ-
πόθεση ότι επί του ασφαλιστηρίου αυτού βεβαιώνεται η παροχή 
της κάλυψης «Οδική Βοήθεια Βλάβης».
Η παροχή της κάλυψης «Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθειας 
λόγω Βλάβης» είναι δυνατή µόνο σε:
1) Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) 
2) Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ)
3) Μοτοσικλέτες άνω των 51 κ.ε. και άνω. 
Η κάλυψη της Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας λόγω βλάβης 
στα προαναφερόµενα οχήµατα Ε.Ι.Χ και Φ.Ι.Χ. παρέχεται µόνο 
εφόσον αυτά έχουν Μικτό βάρος µέχρι και 3.500 kgr, ύψος µέχρι 
και 3 µέτρα, απόσταση αξόνων µέχρι 3,50 µέτρα και δεν φέρουν 
διπλούς τροχούς στον πίσω άξονα, µε ελληνικές πινακίδες.
Ασφαλισμένα Πρόσωπα 
Ασφαλισµένα πρόσωπα (που χάριν συντοµίας στο παρόν θα ανα-
φέρονται µε τον όρο “Ασφαλισµένος”) θεωρούνται: 
1. Ο κύριος ή ο νόµιµος κάτοχος του οχήµατος, όπως ορίζεται στο 
ενιαίο Ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων, το 
οποίο έχει συνάψει ο ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή, και έχει  
την κατοικία τους ή την παραµονή του στην Ελλάδα.
2. Ο εκάστοτε νόµιµος οδηγός του οχήµατος και όλοι οι επιβάτες 
του ασφαλισµένου οχήµατος κατά την στιγµή της βλάβης του στο 
οποίο ενεπλάκη.
3. Οι  νόµιµοι εκπρόσωποι του Ασφαλισµένου νοµικού προσώ-
που (Εταιρείας κτλ) όπως ορίζονται στο ενιαίο ασφαλιστήριο του 
Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων, το οποίο έχει συνάψει ο 
Ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή.
Βεβαίωση Ασφάλισης
Η κάλυψη της Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας λόγω Βλάβης, βε-
βαιώνεται (όταν υπάρχει) επί του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου Αυ-
τοκινήτου, που έχει συνάψει ο ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή. 
Αίτηση Βοήθειας
Η υποχρέωση του Ασφαλισµένου, όπως περιγράφεται ειδικά στο 
κεφάλαιο VΙ του παρόντος. 
Ασφάλισμα
Η παροχή σε είδος των υπηρεσιών βοηθείας και οι λοιπές παροχές 
που περιγράφονται ειδικά στο κεφάλαιο IV του παρόντος. 
Ασφαλιστική περίπτωση
Η επέλευση κάθε µιας από τις περιστάσεις που προσδιορίζονται 
ειδικά στο κεφάλαιο IV του παρόντος.
Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας
Είναι το Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισµένος στην 
περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. Ο αριθµός 
κλήσεως του κέντρου αυτού αναγράφεται επί του Ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου Αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο ασφαλισµένος µε 
τον Ασφαλιστή.
Τόπος συνήθους διαμονής
Η διεύθυνση που αναγράφεται επί του ασφαλιστηρίου συµβο-
λαίου Αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο ασφαλισµένος µε τον 
Ασφαλιστή.
Ζημιά
Είναι κάθε περιστατικό µηχανικής ή ηλεκτρολογικής βλάβης του 
ασφαλισµένου οχήµατος, το οποίο δικαιολογεί την επέµβαση του 
Παρόχου.
Βλάβη
Είναι κάθε περιστατικό ζηµιάς που καθιστά την µετακίνηση του 
ασφαλισµένου οχήµατος αδύνατη και οφείλεται σε ηλεκτρικά ή 
µηχανικά αίτια.
Μερική κλοπή
Η απόπειρα κλοπής του οχήµατος από τρίτα πρόσωπα, κατά την 
οποία προκαλούνται ζηµιές στο ασφαλισµένο όχηµα οι οποίες 
καθιστούν αδύνατη την αυτοδύναµη µετακίνηση του, ή η κλοπή 
εξαρτηµάτων του οχήµατος, η οποία επίσης καθιστά αδύνατη την 
αυτοδύναµη µετακίνηση. Για την διαπίστωση της µερικής κλοπής 
και την ενεργοποίηση της ασφάλισης είναι απαραίτητη η υποβολή 
καταγγελίας του αδικήµατος στις αρµόδιες αρχές.
Ολική κλοπή
Η αφαίρεση του οχήµατος από τρίτο πρόσωπο µε σκοπό ιδιοποίη-
σης του. Για την διαπίστωση της κλοπής και την ενεργοποίηση της 
ασφάλισης είναι απαραίτητη η υποβολή καταγγελίας του αδική-
µατος στις αρµόδιες αρχές. 
Συνεργάτης Οδικής  Βοήθειας Οχημάτων
 Η Εταιρεία EUROP ASSISTANCE SERVICE GREECE ΜΟΝ. IKE και 
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οι λοιποί Συνεργάτες παροχής οδικής βοήθειας οχηµάτων άνευ 
συνδροµής που διαθέτουν βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας βάσει 
του Νόµου 3651/2008 [ως ισχύει, τροποποιηθείς δια του άρθρου 
216 ν. 4512/2018], έχουν συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε τον 
Πάροχο και καλύπτουν κάθε νοµό όπου δραστηριοποιείται ο Πά-
ροχος µε τουλάχιστον ένα φορτηγό όχηµα, ανά νοµό δραστηρι-
ότητος, εφοδιασµένο µε GPS, µικτού βάρους άνω των 4 τόνων.
Το ανθρώπινο δυναµικό µε το οποίο η “EUROP ASSISTANCE 
SERVICE GREECE ΜΟΝ. IKE” ή οι λοιποί Συνεργάτες παρέχουν 
την Οδική Βοήθεια, ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 2 παρ. 4 του ν. 3651/2008 ως αντικαταστάθηκε δια του 
άρθρου 216 του ν.4512/2018.
Σταθμός Παραμονής και Μεταφόρτωσης
Οι Σταθµοί Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα δια-
µορφωµένοι χώροι τους οποίους οι συνεργάτες Οδικής Βοήθειας 
Οχηµάτων διατηρούν ως χώρο φύλαξης του ασφαλισµένου οχή-
µατος (πληροφορίες στο www.europ-assistance.gr).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ασφαλιστική σύµβαση καταρτίστηκε & ισχύει µε βάση τη σχετι-
κή Πρόταση Ασφάλισης, που υπέβαλε στον Ασφαλιστή ο λήπτης 
της ασφάλισης / ασφαλισµένος ή για λογαριασµό τους ο Συνεργά-
της, συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια, καθώς επίσης και µε 
βάση τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συµπληρωµατική πληρο-
φορία ζητήθηκε και τις µετέπειτα τροποποιήσεις που ζητήθηκαν 
και ενσωµατώθηκαν µε Πρόσθετη Πράξη. Ανάλογα και σύµφωνα 
µε το εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο του Ασφαλιστή υπολογίσθηκαν 
και τα ασφάλιστρα. 
Οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστή του λήπτη της ασφάλισης και του 
ασφαλισµένου, καθορίζονται από: 
• τον πίνακα του Ασφαλιστηρίου,
• τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, 
• την Πρόταση Ασφάλισης και 
• τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, µε βάση τις συµφωνη-
θείσες και από τα δύο µέρη τροποποιήσεις του ασφαλιστηρίου. 
Όρος που δεν περιλαµβάνεται σε ένα από τα παραπάνω τµήµατα 
της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης, δεν ισχύει. 
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΧΡΟΝΙΚΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Οι καλύψεις της παρούσας ασφάλισης, για κάθε συµβόλαιο 
Οδικής Βοήθειας που συµβαδίζει µε το ασφαλιστήριο Αστικής 
Ευθύνης του ασφαλισµένου οχήµατος ως προς την ηµεροµηνία 
έκδοσής  του, αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία έναρξης 
του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου και για περιπτώσεις προσθήκες 
της κάλυψης  Οδικής Βοήθειας µε πρόσθετη πράξη των οποίων η 
ηµεροµηνία έναρξης είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έναρ-
ξης του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης, οι καλύψεις αρχίζουν 
τρείς (3) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία έναρξης της Πρόσθετης 
Πράξης, µε την προϋπόθεση ότι το όχηµα κινείται κανονικά και 
παραµένουν ισχύουσες µέχρι την λήξη αυτού. 
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας του ασφαλισµένου 
οχήµατος, οι παροχές του παρόντος παύουν να ισχύουν αυτοδί-
καια. 
Η κάλυψη «Οδική Βοήθεια Βλάβης» παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο 
και 365 µέρες το χρόνο, σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ελλάδα και 
στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κε-
φαλονιά, Λευκάδα, Σάµος, Κως, Χίος, Λήµνος, Λέρος, Κάρπαθος, 
Μύκονος, Σύρος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Άνδρος, Σαντορίνη, 
Σίφνος, Τήνος, Σκιάθος, Θάσος, Κέα, Κύθηρα και Αίγινα όπως 
υποχρεώνει ο Νόµος 3651/2008, (ως ισχύει, τροποποιηθείς δια 
του άρθρου 216 ν. 4512/2018) καθώς επίσης και σε άλλα νησιά 
που δεν υποχρεώνει ο ανωτέρω Νόµος και ο Πάροχος διαθέτει 
δίκτυο σταθµών εξυπηρέτησης και στις χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελβετία, 
Κύπρο, Εσθονία, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Κροατία, 
Λουξεµβούργο, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λετονία, Μονακό, Μαυ-
ροβούνιο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Πολω-
νία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σερβία, Τσεχία, Αγ. Μαρίνος, Ανδόρα, 
Βατικανό, Γροιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Μάλτα, 
Αλγερία , Μαρόκο, Τυνησία, Γεωργία, Ινδία, Καζακστάν, Νότιος 
Αφρική, Μολδαβία, Νορβηγία, Ρουµανία, Ρωσία, Σουηδία, Φιν-
λανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας 
(FYROM),Αλβανία, Αρµενία, Βαλεαρίδες Νήσους, Κανάρια Νη-
σιά, Νησιά Ceuta & Melilla, Βόρεια Κύπρος, Γιβραλτάρ, Κόσοβο, 
Νησιά Μαδέιρα.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Οι υπηρεσίες της οδικής βοήθειας λόγω βλάβης Βλάβης παρέχο-

νται σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος 
από µηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
ασφάλισης αυτής.
Άρθρο 1ο - Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης. 
Σε περίπτωση βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος γίνεται προ-
σπάθεια για επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης, εφόσον είναι 
δυνατή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. Στην περίπτωση που 
η επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί τη χρήση αναλωσί-
µων, το κόστος τους βαρύνει τον Ασφαλισµένο. 
Η επιτόπια προσπάθεια διάγνωσης και αποκατάστασης της βλά-
βης απαγορεύεται στους αυτοκινητοδρόµους και στις οδούς 
ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού 
µε το βοηθητικό τροχό του οχήµατος (ρεζέρβα) ή µε εξοπλισµό 
(βοηθητικό τροχό) του οχήµατος βοηθείας, οπότε το όχηµα θα 
ρυµουλκείται ή θα φορτώνεται αµέσως και θα µεταφέρεται στον 
πλησιέστερο χώρο στάθµευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλη-
σιέστερο σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης ή σε χώρους 
εκτός της οδού, όπου δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία και είναι 
δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκα-
τάστασή της. Σε περίπτωση χαλασµένου ελαστικού και εφόσον το 
ασφαλισµένο όχηµα δεν διαθέτει ρεζέρβα, το ασφαλισµένο όχη-
µα ρυµουλκείται στο πλησιέστερο βουλκανιζατέρ από το σηµείο 
ακινητοποίησής του ή θα τοποθετείται σε αυτό βοηθητικός τροχός 
από τον εξοπλισµό που φέρει το όχηµα βοηθείας, προκειµένου 
το ασφαλισµένο όχηµα να συνεχίσει την αυτοκίνησή του µέχρι 
το πλησιέστερο βουλκανιζατέρ (αναλόγως της δυνατότητας του 
Οχήµατος Βοηθείας). 
Σε περίπτωση έλλειψης καυσίµου, το ασφαλισµένο όχηµα θα ρυ-
µουλκείται στο πλησιέστερο σηµείο εφοδιασµού καυσίµων. 
Άρθρο 2ο - Ρυμούλκηση του οχήματος
Σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του ασφαλισµένου οχήµατος, συ-
νεπεία βλάβης, θα γίνει µεταφορά του οχήµατος στον τόπο επιλο-
γής του ασφαλισµένου, πάντα εντός της Ελληνικής Επικράτειας σε 
κάθε περίπτωση εντός εβδοµήντα δύο (72) ωρών για περιστατικά 
εντός της ελληνικής επικράτειας και εντός δέκα (10) ηµερών για 
περιστατικά εκτός αυτής, και εφόσον το όχηµα δεν επισκευάζεται 
επί τόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά του να αυτοκινείται 
ασφαλώς. 
Με την µεταφορά του οχήµατος από τον τόπο του συµβάντος στον 
τόπο επιλογής του Ασφαλισµένου παύει κάθε άλλη υποχρέωση 
του Παρόχου.
Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περιστατικό, η υποχρέωση του Παρό-
χου έναντι του ασφαλισµένου, ολοκληρώνεται µε τη µεταφορά 
του ασφαλισµένου οχήµατος, από τον τόπο του συµβάντος, στον 
τόπο επιλογής του ασφαλισµένου. Κάθε περίπτωση δεύτερης 
µεταφοράς για το ίδιο περιστατικό (π.χ. από συνεργείο, σε συ-
νεργείο), δεν θεωρείται παροχή Οδικής Βοήθειας, σύµφωνα µε 
τον Ν. 3651/2008, άρθρο 8, παρ. 10 και συνεπώς δε µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί από τον Πάροχο αλλά αποκλειστικά και µόνο 
από Επιχείρηση Γερανών Δηµοσίας Χρήσεως, µε ευθύνη και έξο-
δα του Ασφαλισµένου. 
Σημείωση: Η Οδική Βοήθεια δεν παραλαµβάνει ασφαλισµένο 
όχηµα το οποίο βρίσκεται σε χώρο συνεργείου.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος στο 
εξωτερικό και εφόσον το όχηµα δεν είναι δυνατόν να επισκευα-
στεί επί τόπου ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά του να αυτο-
κινείται ασφαλώς, το όχηµα θα µεταφερθεί στο πλησιέστερο και 
καταλληλότερο τόπο επισκευής. Το ασφαλιζόµενο όχηµα µπορεί 
να µεταφερθεί στον τόπο µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου 
υπό την προϋπόθεση όµως ότι η συνολική διάρκεια επισκευής του 
οχήµατος υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. 
Δεν οργανώνεται επαναπατρισµός για οχήµατα των οποίων το κό-
στος επισκευής στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερο της αξίας του ιδίου 
οχήµατος, ιδίας ηλικίας στην ελληνική αγορά. 
Σημείωση: Τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον ασφαλισµένο.
• Σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του ασφαλισµένου οχήµατος 
λόγω φθοράς ή απώλειας κλειδιών, ο Πάροχος θα φροντίσει να 
οργανώσει τη µετάβαση κλειδαρά εφόσον είναι εφικτή η πα-
ρέµβασή του στο συγκεκριµένο τύπο οχήµατος ή οργανώνει τη 
ρυµούλκηση του οχήµατος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο 
κατάστηµα επισκευής.
• Εάν το συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου είναι κλειστό, 
κατά την ώρα της µεταφοράς, λόγω αργίας ή Σαββατοκύριακου, 
ο Πάροχος αναλαµβάνει τη φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος 
και τη µεταφορά του στο υποδειχθέν από τον ασφαλισµένο συ-
νεργείο, εντός της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά τη φύλαξή του.
ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
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Ο Πάροχος δεν φέρει καµία ευθύνη για τις ζηµιές που τυχόν θα 
υποστεί το ασφαλισµένο όχηµα κατά τη µεταφορά του. Η απο-
κλειστική ευθύνη βαρύνει τον συνεργάτη – µεταφορέα, ο οποίος 
οφείλει να συντάσσει µια έκθεση που θα καθορίζει την κατάσταση 
του οχήµατος πριν τη µεταφορά. Η έκθεση αυτή υπογράφεται εξί-
σου από τον εκπρόσωπο µεταφορέα του παρόχου και από τον ιδι-
οκτήτη / οδηγό, στον οποίο επιδίδεται ένα αντίγραφο της έκθεσης 
αυτής για τη διαπίστωση των ενδεχοµένων προκληθεισών ζηµιών. 
Οι διαπιστώσεις και οι διαφωνίες µεταξύ του ασφαλισµένου και 
του µεταφορέα, κατά την παράδοση, πρέπει να µεταβιβάζονται 
στον Πάροχο εντός τριών (3) ηµερών. Πέραν αυτού του χρονικού 
πλαισίου καµία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Οι παροχές της Ταξιδιωτικής Βοήθειας λόγω Βλάβης παρέχονται 
από τον Πάροχο επιπροσθέτως και σε συνδυασµό µε τις υπηρεσί-
ες της οδικής βοήθειας βλάβης. 
Άρθρο 1ο - Τοπική Μετακίνηση Ασφαλισμένου λόγω με-
ταφοράς του οχήματος εντός του νομού του συμβάντος
Εφόσον οργανωθεί µεταφορά του Ασφαλισµένου Οχήµατος 
εντός των ορίων του νοµού του συµβάντος, ο Πάροχος  οργανώ-
νει και αναλαµβάνει τα έξοδα µετακίνησης των επιβαινόντων εντός 
του νοµού µε δηµόσιο µέσο µεταφοράς ή ταξί, µε ανώτατο κόστος 
τα είκοσι (20) ευρώ ανά περιστατικό.
Οι παροχές ταξιδιωτικής βοήθειας, που περιγράφονται στα άρ-
θρα 2, 3 παρέχονται για απόσταση άνω των πενήντα (50) χλµ. από 
την µόνιµη κατοικία του ασφαλισµένου. 
Άρθρο 2ο - Μεταφορά / επαναπατρισμός των συνεπι-
βαινόντων στον τόπο κατοικίας. 
Εφόσον οργανωθεί Επαναπατρισµός του Ασφαλισµένου Οχήµα-
τος, ο Πάροχος οργανώνει και αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής 
των επιβατών στον τόπο κατοικίας τους, θέτοντας στη διάθεσή 
τους εισιτήριο, µε το καταλληλότερο δηµόσιο µέσο, σε οικονο-
µική θέση, τρένο, αεροπλάνο έως ογδόντα (80) ευρώ κατ’ άτοµο 
και µέχρι τριακόσια (300) ευρώ συνολικά ανά περιστατικό στην 
Ελλάδα και ως τετρακόσια (400) ευρώ συνολικά ανά περιστατι-
κό στο εξωτερικό. Εναλλακτικά για τα περιστατικά εντός Ελλάδος 
παρέχεται η κάλυψη χρήσης ταξί µε ανώτατο όριο καλυπτόµενου 
ποσού τα εκατόν είκοσι (120) ευρώ ή ενοικίασης οχήµατος (εφό-
σον οι επιβάτες είναι σε αριθµό άνω των τριών (3), για χρήση έως 
τρεις (3) µέρες µε ανώτατο όριο καλυπτόµενου ποσού τα τριακό-
σια (300) ευρώ ανά περιστατικό.
Άρθρο 3ο - Έξοδα διανυκτέρευσης. 
Ο Πάροχος αναλαµβάνει τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλι-
σµένου και των συνεπιβατών, κατά µέγιστο µέχρι τρεις (3) διανυ-
κτερεύσεις και µέχρι το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ ανά άτοµο 
για κάθε µια από τις τρεις (3) κατά µέγιστο όριο διανυκτερεύσεις 
στην Ελλάδα και κατ΄ ανώτατο όριο, µέχρι τριακόσια (300) ευρώ 
για κάθε διανυκτέρευση ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων και αντί-
στοιχα εκατό (100) ευρώ ανά άτοµο για κάθε µια από τις τρεις (3) 
κατά µέγιστο όριο διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό και κατ΄ ανώ-
τατο όριο, µέχρι τετρακόσια (400) ευρώ για κάθε διανυκτέρευση 
στο εξωτερικό ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων, εφόσον συντρέχουν 
ταυτόχρονα οι παρακάτω τρεις (3) προϋποθέσεις:
• Ο ασφαλισµένος έχει επιλέξει να επισκευάσει το ασφαλισµένο 
όχηµά του εντός του νοµού που ακινητοποιήθηκε,
• Η επισκευή του ασφαλισµένου οχήµατος, ώστε αυτό να µπορεί 
να κινηθεί ασφαλώς, δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυθηµερόν 
και
• Το σηµείο ακινητοποίησης του οχήµατος απέχει περισσότερο 
από πενήντα (50) χιλιόµετρα από τον τόπο συνήθους διαµονής 
του ασφαλισµένου.
Σημείωση: Εάν ο δικαιούχος είναι ένας, το ποσό κάλυψης είναι 
εκατόν είκοσι (120) ευρώ ανά διανυκτέρευση µε ανώτατο όριο τις 
τρεις (3) ηµέρες.
Άρθρο 4ο - Έξοδα φύλαξης. 
Μετά την επισκευή του οχήµατος, ο Πάροχος αναλαµβάνει επίσης 
τα έξοδα φύλαξης µέχρι την ανάκτησή του από τον ασφαλισµένο 
για µέγιστη περίοδο φύλαξης τρεις (3) ηµέρες. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ 
ΒΙΑΣ “Force Majeure” 
Εκτός των γενικών εξαιρέσεων, προστίθενται και οι παρακάτω λό-
γοι εξαιρέσεως της οδικής βοήθειας:
α) Ι.Χ. που χρησιµοποιούνται ως ταξί, καθώς επίσης και ρυµουλκά 
και ρυµουλκούµενα οχήµατα. 
β) Ο Πάροχος  ευθύνεται για τις ζηµιές που θα προκληθούν στο 
όχηµα κατά την µεταφορά του µόνο αν το όχηµα παραληφθεί από 
τον ίδιο τον λήπτη της ασφάλισης ή από πρόσωπο που έχει εξου-
σιοδοτηθεί απ’ αυτόν, το οποίο πρόσωπο θα δηλώσει ότι παρα-

λαµβάνει το όχηµα για λογαριασµό του ασφαλισµένου.
γ) Για ζηµιές που προκλήθηκαν από παραβίαση ρυθµιστικών 
διατάξεων που αφορούν στον 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.
δ) Η κάλυψη για βοήθεια δεν ισχύει στους επιβαίνοντες του ασφα-
λισµένου οχήµατος που µεταφέρονται τυχαία και επιβιβάσθηκαν 
µετά από auto stop. 
ε) Αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι 
από χιόνια, πάγους, οµίχλη, πληµµύρες, κατολισθήσεις κλπ. οι 
δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών, κοµµένες ή χαλα-
σµένες γέφυρες, σεισµοί κ.λπ. ο Πάροχος δεν είναι υποχρεωµένος 
στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας.
στ) Ο Πάροχος δεν υποχρεούται να µετακινεί αυτοκίνητα τρίτων 
προκειµένου να ελευθερωθεί το αυτοκίνητο του ασφαλισµένου. 
ζ) Αν στο διάστηµα αναµονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισµέ-
νος εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για 
την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτη-
µάτων από το αυτοκίνητό του. 
η) Αν το εξυπηρετούµενο αυτοκίνητο υποστεί βλάβες φλας, κόρ-
νας, µακρινών φώτων µεµονωµένα, φώτων πορείας µεµονωµένα, 
ο Πάροχος  δεν υποχρεούται στην παροχή οδικής βοήθειας για 
τις βλάβες αυτές. 
θ) Ο Πάροχος δεν υποχρεούται να τοποθετεί αντιολισθητικές 
αλυσίδες. 
ι) Αν το αυτοκίνητο του ασφαλισµένου βρίσκεται σε νησί της Ελλά-
δας ή σε σηµείο που για την πρόσβασή του απαιτείται µεταφορά 
µε πορθµείο ή πλοίο και έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυ-
χήµατος, ο Πάροχος οφείλει να το εξυπηρετήσει, όµως η δαπάνη 
του πορθµείου βαρύνει τον ασφαλισµένο, εάν και εφόσον πρό-
κειται για δαπάνη που θα έκανε ο ασφαλισµένος ακόµα κι αν δεν 
έχει συµβεί η ζηµιά. 
ια) Αν το ασφαλισµένο όχηµα ανήκει στην κατηγορία των αγροτι-
κών οχηµάτων και βρίσκεται ακινητοποιηµένο εκτός οδικού δικτύ-
ου και η πρόσβαση σ΄ αυτό καθίσταται αδύνατη, ο Πάροχος  δεν 
είναι υποχρεωµένος στην παροχή οδικής βοήθειας. 
ιβ)Αν το ασφαλισµένο όχηµα ανήκει στην κατηγορία των ηλε-
κτρικών οχηµάτων και βρίσκεται ακινητοποιηµένο λόγω έλλειψης 
ενέργειας, ο Πάροχος δεν είναι υποχρεωµένος στην παροχή οδι-
κής βοήθειας καθώς η αποφόρτιση του ηλεκτρικού οχήµατος δεν 
θεωρείται βλάβη.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. α) Η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας Βλάβης δεν δίνει στον ασφα-
λισµένο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή 
υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέ-
χεια από τον Πάροχο  το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να 
καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους.
β) Οι υπηρεσίες της Οδικής Βοήθειας Βλάβης παρέχονται σε είδος 
και όχι σε χρήµα (εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν 
ασφαλιστήριο). Σε περίπτωση ανωτέρας βίας “Force Majeure”, ο 
Πάροχος  έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ασφαλισµένο να 
καταβάλει αυτός τη δαπάνη για τις απαιτούµενες υπηρεσίες και 
να αποστείλει τα σχετικά παραστατικά στον Πάροχο. Ειδικά, στην 
περίπτωση αυτή, ο Πάροχος θα καταβάλλει στον ασφαλισµένο τις 
εν λόγω δαπάνες.
2. Ο Πάροχος δεν υποχρεούται:
α. Στην παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας, εάν:
• οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι 
από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κί-
νηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων 
είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες ,οι δρόµοι 
είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλα-
σµένες γέφυρες κλπ.).
• Εάν η βλάβη προκλήθηκε από φυσικά φαινόµενα (όπως ενδει-
κτικώς ισχυροί άνεµοι, πληµµύρα, σεισµοί, καταιγίδες κτλ) 
β. Στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
γ. Στη ρυµούλκηση ασφαλισµένου οχήµατος, όταν αυτή είναι 
αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων.
δ. Στη µεταφορά ή µετακίνηση άλλων οχηµάτων, προκειµένου να 
ελευθερωθεί το ασφαλισµένο όχηµα.
ε. Στη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη του 
επισκευάζεται στον τόπο ακινητοποίησής του.
στ. Να παράσχει βοήθεια για βλάβη που δεν εµποδίζει το όχηµα 
να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.
ζ. Στη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, το οποίο φέρει φορτίο 
και δεν έχει εκ των προτέρων αποµακρυνθεί το φορτίο προκειµέ-
νου να πραγµατοποιηθεί µε ασφάλεια η µεταφορά του οχήµατος.



η. Στη µεταφορά του ρυµουλκούµενου οχήµατος 
θ. Στη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο δεν φέρει 
πινακίδες κυκλοφορίας ή αυτές έχουν καταστραφεί και δεν είναι 
αναγνώσιµες.
ι. Στη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος από συνεργείο σε 
συνεργείο.
3. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται:
α. Για τη φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος µετά τη µεταφορά 
του, στον υποδειχθέντα από τον ασφαλισµένο, τόπο.
β. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα βρί-
σκεται ακινητοποιηµένο συνεπεία βλάβης είτε εκτός του δηµόσιου 
οδικού δικτύου είτε σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη, 
άµµο, ή σε άλλη παρόµοια δυσχερή για την ανάσυρσή του θέση 
και ο Πάροχος εξαντλήσει τις δυνατότητές του να το ρυµουλκήσει 
µε τα µέσα που έχει στη διάθεσή του. Σε περίπτωση, που, παρά 
την προσπάθεια αυτή, δεν επιτευχθεί η ανάσυρση, ο Πάροχος 
δε φέρει καµία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή του  για τη 
συγκεκριµένη ανάσυρση. Εάν τελικά επιτευχθεί η ανάσυρση και 
λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί ζηµιές το 
αυτοκίνητο του ασφαλισµένου, ο Πάροχος δε φέρει καµία ευθύνη 
καταβολής αποζηµίωσης.
γ. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά προσωπικών αντικειµένων ή 
εξαρτηµάτων του ασφαλισµένου οχήµατος.
4. Ο Πάροχος  διατηρεί το δικαίωµα:
α. Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισµό της επιλογής της ή να 
συνεργάζεται κατά την κρίση της µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
που διαθέτουν µέσα κατάλληλα για την παροχή των υπηρεσιών 
του.
β. Να χρησιµοποιεί κάθε διαθέσιµο µέσο, που κατά την κρίση της 
ενδείκνυται για την αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας.
γ. Να εξυπηρετεί άλλα ασφαλισµένα οχήµατα, τα οποία συναντά 
κατά τη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕIΑΣ 
Ο ασφαλισµένος υποχρεούται µόλις συµβεί περιστατικό, που δί-
νει δικαίωµα σε υπηρεσίες µε βάση το παρόν: 
α. Να τηλεφωνήσει αµέσως ο ίδιος ή τρίτος ενεργώντας για λο-
γαριασµό του στο Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας και στον αριθµό 
που του έχει γνωστοποιηθεί, αναφέροντας το ονοµατεπώνυµό 
του και τον αριθµό κυκλοφορίας του ασφαλισµένου οχήµατος. 
Να ενηµερώνει πλήρως το τηλεφωνικό κέντρο για τα αληθινά 
περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης και να υποδεικνύει µε 
ακρίβεια το σηµείο που αυτός ευρίσκεται καθώς και το είδος των 
απαιτούµενων υπηρεσιών. Εάν δεν δοθούν τα ανωτέρω στοιχεία 
και όσα άλλα ζητηθούν από το Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας δεν 
θα υποχρεούται να τον εξυπηρετήσει. Κατά το διάστηµα που θα 
µεσολαβήσει από την κλήση του ασφαλισµένου µέχρι την άφιξη 
του οχήµατος οδικής βοήθειας, ο ασφαλισµένος υποχρεούται να 
παραµείνει στο αυτοκίνητό του.
β. Να λαµβάνει προκαταβολικά τη σύµφωνη γνώµη του τηλεφω-
νικού κέντρου για λήψη µέτρων τα οποία δηµιουργούν δαπάνες. 
Ο ασφαλισµένος δεν πρέπει να διαπραγµατεύεται, να αποδέχε-
ται ή να απορρίπτει αξιώσεις τρίτων σχετικές µε την ασφαλιστική 
περίπτωση, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του τηλεφωνικού 
κέντρου. 
γ. Να χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα για τη µείωση των 
συνεπειών της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να 
αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος πα-
ροχής της βοήθειας. Τυχόν αµέλεια του ασφαλισµένου να πράξει 
τούτο παρέχει στον Πάροχο το δικαίωµα να µειώσει τις υπηρεσί-
ες ανάλογα, λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των συνεπειών 
που προκλήθηκαν από την παράβαση από τον ασφαλισµένο της 
υποχρέωσής του αυτής και το ποσοστό ευθύνης του ασφαλισµέ-
νου. Εάν αυτή η αµέλεια είχε προφανή σκοπό να εξαπατήσει ή 
να παραπλανήσει τον Πάροχο αυτός απαλλάσσεται από όλες τις 
υποχρεώσεις του  απέναντι στον ασφαλισµένο. 
ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
• Δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται έξοδα που δεν συνδέ-
ονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος συµβολαίου 
και δεν εγκρίθηκαν προηγουµένως από το Τηλεφωνικό Κέντρο 
Βοήθειας, παρά µόνο σε περίπτωση αποδεδειγµένης αδυναµίας 
του ασφαλισµένου να επικοινωνήσει µε αυτό. 
• Εξοφλήσεις γίνονται µόνο βάσει νοµίµων αποδείξεων. 
• Ο ασφαλισµένος δεν δικαιούται αποζηµίωση για έξοδα που 
πληρώθηκαν κατευθείαν απ̀  αυτόν χωρίς προηγούµενη έγκριση 
του τηλεφωνικού κέντρου. 
• Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης περιλαµ-
βάνεται και ο Φ.Π.Α. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, αρµόδια για την επίλυση δι-
αφορών, που τυχόν ανακύψουν είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

ΑΡΘΡΟ 14ο – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
H κάλυψη Αντικατάσταση Οχήµατος παρέχεται σύµφωνα µε τους 
όρους που αναφέρονται παρακάτω από την Ασφαλιστική Εταιρεία 
µε την επωνυµία «EUROP ASSISTANCE S.A. Greek Branch» που 
εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νοµίµως υποκατάστηµα στην Ελ-
λάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 & Παν. Τσαλδάρη στον Ταύρο 
Αττικής και ισχύει εφόσον αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων. 
Η κάλυψη χρήσης αυτοκινήτου αντικατάστασης αφορά τον Ασφα-
λισµένο και το Ασφαλισµένο Όχηµα σε περίπτωση απώλειας του 
συνεπεία ολικής κλοπής, ή ακινητοποίησής του από πυρκαγιά, 
ατύχηµα, βλάβη  ή µερική κλοπή. Οι λεπτοµέρειες που αφορούν 
κάθε πρόγραµµα ορίζονται στους γενικούς και ειδικούς  όρους 
των καλύψεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΟΡΙΣΜΟΙ
Ασφαλιστής 
H «AIG EUROPE S.A.», που εδρεύει στο Λουξεµβούργο και δια-
τηρεί υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε την επωνυµία «AIG Europe 
S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδας) » επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρού-
σι, Αθήνα, µε αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: 
ΦΑΕ Αθηνών.
Πάροχος 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία µε την επωνυµία «EUROP ASSISTANCE 
S.A.Greek Branch» που εδρεύει στη Γαλλία και διατηρεί νοµίµως 
υποκατάστηµα στην Ελλάδα, επί της οδού Πειραιώς 205 & Παν. 
Τσαλδάρη στον Ταύρο Αττικής, µε ΑΦΜ: 997520759, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.
Λήπτης Ασφάλισης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο 
συµβάλλεται µε τον Ασφαλιστή και στο οποίο αφορούν οι υπο-
χρεώσεις που πηγάζουν από το παρόν.
Ασφαλισμένο όχημα: Ασφαλισµένο όχηµα θεωρείται εκείνο το 
οποίο ρητά ορίζεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο αυτοκινήτου, 
που έχει συνάψει ο ασφαλισµένος µε  τον Ασφαλιστή και υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι επί του ασφαλιστηρίου αυτού βεβαι-
ώνεται η παροχή της κάλυψης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».
Η παροχή της κάλυψης είναι δυνατή µόνο σε:
1. Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) 
Ασφαλισμένα Πρόσωπα: Ασφαλισµένα πρόσωπα (που χάριν 
συντοµίας στο παρόν θα αναφέρονται µε τον όρο “Ασφαλισµέ-
νος”) θεωρούνται: 
1. Ο κύριος ή ο νόµιµος κάτοχος του οχήµατος, όπως ορίζεται στο 
ενιαίο ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων, το 
οποίο έχει συνάψει ο Ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή και έχει  
την κατοικία του ή την παραµονή του στην Ελλάδα.
2. Οι  νόµιµοι εκπρόσωποι του ασφαλισµένου νοµικού προσώ-
που (Εταιρείας κτλ) όπως ορίζονται στο ενιαίο ασφαλιστήριο του 
Κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων, το οποίο έχει συνάψει ο 
Ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή.
Βεβαίωση Ασφάλισης: Η κάλυψη της ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ βεβαιώνεται (όταν υπάρχει) επί του σώµατος του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου Αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο 
Ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή.  
Ασφάλισμα: Η παροχή σε είδος των υπηρεσιών βοηθείας και 
οι λοιπές παροχές που περιγράφονται ειδικά στο κεφάλαιο ΙΙ, 
στην παράγραφο Β «Περιγραφή Ασφαλιστικών Καλύψεων» του 
παρόντος. 
Ασφαλιστική περίπτωση:  Η επέλευση κάθε µιας από τις πε-
ριστάσεις που προσδιορίζονται ειδικά στο κεφάλαιο ΙΙ, στην πα-
ράγραφο Β «Περιγραφή Ασφαλιστικών Καλύψεων» του παρόντος.
Τόπος συνήθους διαμονής: Η διεύθυνση που αναγράφεται 
επί του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αυτοκινήτου, που έχει συνά-
ψει ο Ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή.
Ζημία: Είναι κάθε περιστατικό βλάβης ή ατυχήµατος του ασφα-
λισµένου οχήµατος, το οποίο δικαιολογεί την επέµβαση του Πα-
ρόχου.
Βλάβη: Είναι κάθε περιστατικό που καθιστά το Ασφαλισµένο 
Όχηµα ανήµπορο να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του και 
οφείλεται σε ηλεκτρικά ή µηχανικά αίτια. 
Ατύχημα: Είναι κάθε απρόοπτο και βίαιο περιστατικό, που οφεί-
λεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία και από-
λυτα ανεξάρτητη από τη θέληση του οδηγού του, επιφέρει Βλάβη 
στο Ασφαλισµένο Όχηµα.
Μερική κλοπή:  
Η απόπειρα κλοπής του οχήµατος από τρίτα πρόσωπα, κατά την 
οποία προκαλούνται ζηµιές στο ασφαλισµένο όχηµα οι οποίες 
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καθιστούν αδύνατη την µετακίνηση του, ή η κλοπή εξαρτηµάτων 
του οχήµατος, η οποία επίσης καθιστά αδύνατη την µετακίνησή 
του. Για την διαπίστωση της µερικής κλοπής και την ενεργοποίη-
ση της ασφάλισης είναι απαραίτητη η υποβολή καταγγελίας στις 
αρµόδιες αρχές.
Ολική κλοπή: 
Η αφαίρεση του οχήµατος από τρίτο πρόσωπο µε σκοπό ιδιοποί-
ησης του. Για την διαπίστωση της κλοπής και την ενεργοποίηση 
της ασφάλισης είναι απαραίτητη η υποβολή καταγγελίας στις αρ-
µόδιες αρχές. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Χρήση της παροχής «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» παρέχεται 
αποκλειστικά εντός Ελλάδος.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
1α.  Όροι χρήσης Οχήματος Αντικατάστασης λόγω πυ-
ρός/κλοπής Ασφαλισμένου Οχήματος
Σε περίπτωση ολικής κλοπής ή ολικής καταστροφής από πυρκα-
γιά του Ασφαλισµένου Οχήµατος ο Πάροχος αναλαµβάνει την ορ-
γάνωση της παροχής Οχήµατος Αντικατάστασης προς τον Ασφα-
λισµένο µε µέγιστο χρόνο διάθεσης τις ενενήντα (90) ηµέρες. 
Η παροχή και χρήση του οχήµατος αντικατάστασης διέπεται από 
τους όρους της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της εταιρείας 
που παρέχει το όχηµα αντικατάστασης και του δικαιούχου χωρίς 
οποιοδήποτε άλλη οικονοµική επιβάρυνση µε εξαίρεση την κατά 
τα παρακάτω σχετική χρηµατική εγγύηση.
Η παράδοση του οχήµατος αντικατάστασης γίνεται µόνο τις ερ-
γάσιµες ηµέρες, δηλαδή εξαιρούνται Σάββατα, Κυριακές και επί-
σηµες αργίες.
Ο Πάροχος δεν αναλαµβάνει το κόστος των καυσίµων και λοιπών 
αναλωσίµων για το όχηµα αντικατάστασης.
Ο Ασφαλισµένος θα παραλαµβάνει το όχηµα αντικατάστασης 
στον τόπο που θα υποδείξει ο Πάροχος  και θα υποχρεούται να 
πληροί είτε τους όρους της εταιρείας ενοικιάσεως είτε τους όρους 
του Παρόχου, ανάλογα µε το ποιος παρέχει το όχηµα αντικατά-
στασης,  οι οποίοι όροι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
• Ο Ασφαλισµένος / µισθωτής ανάλογα µε την πολιτική της εκά-
στοτε εταιρίας η οποία παρέχει το όχηµα αντικατάστασης είτε κα-
ταβάλλει χρηματική εγγύηση είτε δεσμεύει στην πιστω-
τική του κάρτα το απαραίτητο κάθε φορά ποσό εγγυή-
σεως. Επιπλέον θα πρέπει να είναι  ηλικίας είκοσι τριών (23) ετών 
και άνω, να έχει δε άδεια οδήγησης ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστο.
• Αν ο Ασφαλισµένος δεν επιστρέψει το όχηµα αντικατάστασης 
στην εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί και 
ορίζεται από  τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, επι-
βαρύνεται µε το κόστος ενοικίασης, που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ της παράδοσης του οχήµατος και της ηµεροµη-
νίας που θα έπρεπε να το είχε παραδώσει.
• Αν το όχηµα Αντικατάστασης παρέχεται µε την κάλυψη της 
Μικτής, οποιοδήποτε όριο χρηµατικής απαλλαγής βαρύνει τον 
Ασφαλισµένο.
1β.   Περιγραφή της παροχής οχήματος αντικατάστασης 
λόγω πυρός / κλοπής του Ασφαλισμένου Οχήματος
Σε  περίπτωση  κλοπής του ασφαλισµένου οχήµατος (υπό την 
προϋπόθεση της δήλωσης του συµβάντος στον ασφαλιστή και 
της υποβολής καταγγελίας του αδικήµατος στις αρµόδιες αρχές) 
καθώς και σε περίπτωση ολικής καταστροφής από πυρκαγιά (υπό 
την προϋπόθεση της δήλωσης του συµβάντος στον ασφαλιστή) 
και µετά την προσκοµιδή όλων των απαραίτητων αποδεικτικών 
του συµβάντος εγγράφων στον Πάροχο, αυτός αναλαµβάνει την 
παροχή οχήµατος αντικατάστασης για λογαριασµό του Ασφαλι-
σµένου µε µέγιστη διάρκεια χρήσης τις ενενήντα (90) ηµέρες. 
Ο τύπος του οχήµατος αντικατάστασης που θα δοθεί, ορίζεται 
από την διαθεσιµότητα οχηµάτων της εταιρίας οδικής βοήθειας ή 
της εκάστοτε εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που έχει προτα-
θεί από τον Πάροχο.
Σε περίπτωση ανεύρεσης του Ασφαλισµένου Οχήµατος πριν από  
τη λήξη του διαστήµατος των ενενήντα (90) ηµερών και εφόσον 
αυτό δύναται να αυτοκινείται, ο Ασφαλισµένος οφείλει να παρα-
δώσει το όχηµα Αντικατάστασης στο σηµείο, που θα του υποδείξει 
ο Πάροχος.
Σε περίπτωση ανεύρεσης του Ασφαλισµένου Οχήµατος πριν από 
τη λήξη του διαστήµατος των ενενήντα (90) ηµερών και εφόσον 
αυτό δεν δύναται να αυτοκινηθεί οπότε και απαιτείται η παραµονή 
του σε σηµείο επισκευής, τότε ο υπολειπόµενος χρόνος χρήσης 
του οχήµατος αντικατάστασης  υπολογίζεται µε βάση τις εργατο-
ώρες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή για την αποκατά-

σταση της συγκεκριµένης ζηµιάς. 
Ο Πάροχος δεν αναλαµβάνει την κάλυψη της παροχής οχήµατος 
αντικατάστασης µετά το πέρας του διαστήµατος των ενενήντα (90) 
ηµερών στην περίπτωση που ο εκτιµώµενος χρόνος αποκατάστα-
σης της ζηµιάς µετά την ανεύρεση του Ασφαλισµένου Οχήµατος, 
υπερβαίνει το διάστηµα αυτό.
2α. Όροι Χρήσης Οχήματος Αντικατάστασης λόγω βλά-
βης ή Ατυχήματος Ασφαλισμένου οχήματος
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης του Ασφαλισµένου Οχήµα-
τος ο Πάροχος αναλαµβάνει την οργάνωση της παροχής Οχή-
µατος Αντικατάστασης προς τον Ασφαλισµένο µε µέγιστο χρόνο 
διάθεσης τις οκτώ (8) ηµέρες. Η διάρκεια χρήσης του οχήµατος 
αντικατάστασης τίθεται σε ισχύ εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η απο-
κατάσταση της βλάβης δεν µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε µία 
εργάσιµη ηµέρα.
Η παροχή και χρήση του οχήµατος αντικατάστασης διέπεται από 
τους όρους της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της εταιρείας 
που παρέχει το όχηµα αντικατάστασης και του δικαιούχου χωρίς 
οποιοδήποτε άλλη οικονοµική επιβάρυνση µε εξαίρεση τη σχετική 
χρηµατική εγγύηση.
Ο Πάροχος δεν αναλαµβάνει το κόστος των καυσίµων και λοιπών 
αναλωσίµων για το όχηµα αντικατάστασης.
Ο Ασφαλισµένος θα παραλαµβάνει το όχηµα αντικατάστασης 
στον τόπο που θα υποδείξει ο Πάροχος και θα υποχρεούται να 
πληροί είτε τους όρους της εταιρείας ενοικιάσεως είτε τους όρους 
του Παρόχου, ανάλογα µε το ποιος παρέχει το όχηµα αντικατά-
στασης,  οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
• Ο Ασφαλισµένος / µισθωτής ανάλογα µε την πολιτική της εκά-
στοτε εταιρίας η οποία παρέχει το όχηµα αντικατάστασης είτε κα-
ταβάλλει χρηματική εγγύηση είτε δεσμεύει στην πιστω-
τική του κάρτα το απαραίτητο κάθε φορά ποσό εγγυή-
σεως. Επιπλέον θα πρέπει να είναι  ηλικίας είκοσι τριών (23) ετών 
και άνω, να έχει δε άδεια οδήγησης ενός (1) έτους κατ’ ελάχιστο.
• Αν ο Ασφαλισµένος δεν επιστρέψει το όχηµα αντικατάστασης 
στην εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί και 
ορίζεται από  τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, επι-
βαρύνεται µε το κόστος ενοικίασης, που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ της παράδοσης του οχήµατος και της ηµεροµη-
νίας που θα έπρεπε να το είχε παραδώσει.
• Αν το όχηµα Αντικατάστασης παρέχεται µε την κάλυψη της 
Μικτής, οποιοδήποτε όριο χρηµατικής απαλλαγής βαρύνει τον 
Ασφαλισµένο. 
2.β.Περιγραφή της παροχής οχήματος αντικατάστασης 
λόγω ατυχήματος ή βλάβης του Ασφαλισμένου Οχήμα-
τος
Σε  περίπτωση  που  το  όχηµα  του  Ασφαλισµένου  έχει υποστεί 
ζηµία από ατύχηµα ή βλάβη και ο Ασφαλισµένος έχει ολοκληρώ-
σει την διαδικασία δήλωσης Ζηµίας, τότε ο Πάροχος οργανώνει 
την παροχή οχήµατος αντικατάστασης για λογαριασµό του Ασφα-
λισµένου µε µέγιστη διάρκεια χρήσης τις οκτώ (8) ηµέρες. 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής του Ασφαλισµένου Οχή-
µατος υπολογίζεται µε βάση τις εργατοώρες που προβλέπονται 
από τον κατασκευαστή για την αποκατάσταση της συγκεκριµένης 
ζηµιάς.
Ο τύπος του οχήµατος αντικατάστασης που θα δοθεί, ορίζεται 
από την διαθεσιµότητα οχηµάτων του Παρόχου ή της εκάστοτε 
εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που έχει προταθεί από τον 
Πάροχο.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της επισκευής του Ασφαλισµένου 
Οχήµατος η οποία υπολογίζεται µε βάση τις εργατοώρες που 
προβλέπονται από τον κατασκευαστή για την αποκατάσταση της 
συγκεκριµένης ζηµιάς, πριν από τη λήξη του διαστήµατος των 
οκτώ (8) ηµερών, ο Ασφαλισµένος οφείλει να παραδώσει το όχη-
µα Αντικατάστασης στο σηµείο, που θα του υποδείξει η Πάροχος.
Ο Πάροχος δεν αναλαµβάνει την κάλυψη της παροχής οχήµατος 
αντικατάστασης µετά το πέρας του διαστήµατος των οκτώ (8) ηµε-
ρών στην περίπτωση που ο εκτιµώµενος χρόνο αποκατάστασης 
της ζηµιάς, υπερβαίνει το διάστηµα αυτό.
Σημείωση: Σε περίπτωση µερικής κλοπής ή µερικής καταστρο-
φής από πυρκαγιά του Ασφαλισµένου οχήµατος, η κάλυψη της 
Αντικατάστασης οχήµατος ενεργοποιείται σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου (2.β.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  
Η κάλυψη για αντικατάσταση οχήµατος συνεπεία πυρός, κλοπής, 
βλάβης ή ατυχήµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία και ώρα που 
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αυτοκινήτου, που έχει 
συνάψει ο Ασφαλισµένος µε τον Ασφαλιστή και βρίσκεται σε ισχύ 
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για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει το ως άνω ασφαλιστήριο, µε 
ενεργοποιηµένη τη σχετική κάλυψη.
Κατά τη στιγµή της ασφάλισης το Ασφαλισµένο Όχηµα πρέπει να 
βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και να µην έχει καµία απολύτως 
ζηµιά που να καθιστά αδύνατη ή προβληµατική την αυτοδύναµη 
µετακίνησή του.
Ο Ασφαλιστής σε κάθε ανανέωση του ασφαλιστηρίου συµβολαί-
ου Αυτοκινήτου, που έχει συνάψει ο Ασφαλισµένος µε τον Ασφα-
λιστή, διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο 
και τους όρους ασφάλισης της κάλυψης κάλυψη για αντικατάστα-
ση οχήµατος συνεπεία ατυχήµατος, ή ακόµη και να τη διακόπτει.
Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισµένης ζηµιάς, ο ασφαλισµέ-
νος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση 
επαφή µε το κέντρο βοηθείας του Παρόχου προς αναγγελία της 
ζηµιάς. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που 
δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή 
δεν εγκρίθηκαν από τον Πάροχο, αφού ορίζεται ότι το παρόν 
ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι 
δίνει στον ασφαλισµένο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει 
παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη 
συνέχεια από τον Πάροχο το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθη-
κε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους. Οι κατά το παρόν 
ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται µόνο σε είδος και όχι σε χρή-
µα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο.
Αν εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας “Force Majeure” δεν είναι δυνα-
τή η παροχή οχήµατος αντικατάστασης, ο Πάροχος  έχει το δικαί-
ωµα να ζητήσει από τον ασφαλισµένο την καταβολή από τον ίδιο 
της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση 
ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να έχει επικοινωνήσει µε το τηλεφωνι-
κό κέντρο του Παρόχου και να έχει λάβει σχετική έγκριση για το 
ηµερήσιο κόστος της υπηρεσίας προτού προβεί ο ίδιος στην κατα-
βολή της όποιας δαπάνης η οποία θα ενεργοποιήσει στη συνέχεια 
τον απολογιστικό τρόπο αποζηµίωσης. Ο Πάροχος καταβάλλει 
στον ασφαλισµένο στην περίπτωση αυτή, τις εν λόγω δαπάνες. 
Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τον Πάροχο µόνο εφόσον 
έχει δώσει την έγκρισή του πριν από την πραγµατοποίηση των 
δαπανών αυτών στον ασφαλισµένο και µε την προσκόµιση των 
σχετικών παραστατικών στον Πάροχο.
ΚΕΦΑΛΙΑΙΟ IV - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ 
ΒΙΑΣ “Force Majeure”
1. Ο ασφαλισµένος δεν δικαιούται αποζηµίωση για έξοδα τα 
οποία πληρώθηκαν κατευθείαν από αυτόν χωρίς προηγούµενη 
έγκριση του Παρόχου.
2. Δεν καλύπτονται απαιτήσεις παροχής οχήµατος αντικατάστα-
σης συνεπεία:
• Πολέµων, εισβολών ενεργειών αλλοδαπού εχθρού, εχθροπρα-
ξιών (είτε σε πόλεµο είτε όχι), εµφυλίου πολέµου, εξεγέρσεων, 
κοινωνικών αναταραχών, τροµοκρατίας ή στρατιωτικής εξουσίας, 
πολιτικών ταραχών.
• Αυτοτραυµατισµών εκ προθέσεως, συµµετοχής του ασφαλισµέ-
νου σε εγκληµατικές πράξεις.
• Ψυχιατρικών ή ψυχολογικών ασθενειών.
• Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, εκτός αυτών που αποτελούν φάρ-
µακα που έχουν ληφθεί κατόπιν γραπτής ιατρικής συνταγής και η 
λήψη των οποίων φαρµάκων αυτών, σύµφωνα µε τις οδηγίες τους, 
δεν απαγορεύουν την οδήγηση. Συµπληρωµατικά, η υπηρεσία 
δεν δίνεται σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος έχει εµπλακεί σε 
ατύχηµα, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
• Σεισµού, πληµµύρας καθώς και κάθε περιστατικού ανωτέρας 
βίας “Force Majeure”
3. Εάν το Ασφαλισµένο Όχηµα οδηγείται από πρόσωπο, το οποίο 
δεν κατέχει την κατά νόµο άδεια οδηγού.
4. Όταν το Ασφαλισµένο Όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους 
ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς, ακροβασίες, επι-
δείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται αποδεδειγµένα µε 
προδήλως επικίνδυνο τρόπο (όπως αυτός ορίζεται στις  διατάξεις 
του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά και τι-
µωρεί την «Επικίνδυνη Οδήγηση»).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Οι πάσης φύσεως αξιώσεις του Ασφαλισµένου κατά του Πα-
ρόχου παραγράφονται µετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από 
το τέλος του έτους, κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν.
2. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, αρµόδια δε για την επίλυ-
ση διαφορών, που τυχόν ανακύψουν µεταξύ Παρόχου και Ασφα-
λισµένου, είναι κατά τόπον τα δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 15ο – ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΩ 

ΒΛΑΒΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σύµφωνα µε το ΑΡΘΡΟ 13 – ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ και το ΑΡΘΡΟ 14 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ. 

Άρθρο 16ο - Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Νομικής 
Προστασίας Οχήματος και Οδηγού
H παρούσα κάλυψη παρέχεται στους πελάτες της AIG σε συνεργα-
σία µε την εταιρία Νοµικής Προστασίας ARAG και ισχύει εφόσον 
αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος Συµβολαίου.
 Η ARAG SE είναι Ευρωπαική Εταιρεία Ασφάλισης Νοµικής Προ-
στασίας που διατηρεί υποκατάστηµα στην Ελλάδα, µε έδρα επί της 
οδού Φειδιππίδου αριθµ. 2 στην Αθήνα, µε Α.Φ.Μ. 09800935, 
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
Σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιζόµενου κινδύνου, ο δικαι-
ούχος οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε την Εταιρία στα τηλέ-
φωνα: 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 ό́σον η παραφύλα-
ξη αυτή είναι αναγκαία, παρουσιάζει δηλαδή αρκετές πιθανότητες 
επιτυχίας και δεν εµφανίζεται προφανώς άδικη ή ασύµφορη.
3. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα
Ασφαλιστική προστασία απολαµβάνουν:
α) Ο κύριος και ο νόµιµος κάτοχος, καθώς κι όποιος µε την άδειά 
τους, οδηγεί ή επιβαίνει στο όχηµα που καθορίζεται µε τον αριθµό 
κυκλοφορίας του στο ασφαλιστήριο, και µάλιστα κάθε φορά µε 
την προαναφερόµενη αυτή ιδιότητα («νοµική προστασία οχήµα-
τος»).
β) Το πρόσωπο που κατονοµάζεται στο ασφαλιστήριο µε την ιδι-
ότητα του οδηγού ξένων κατά κυριότητα οχηµάτων («νοµική προ-
στασία οδηγού»).
4. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
α) για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης σύµφωνα µε διατά-
ξεις νόµων περί Αστικής Ευθύνης.
β)  Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης 
ή τραυµατισµού προσώπου σε τροχαίο ατύχηµα, ή λόγω παρά-
βασης άλλης ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης, που αναφέρεται 
στην τροχαία κίνηση.
γ)  Για προσφυγές στις αρµόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαί-
ρεσης ή περιορισµού της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας 
και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς και για την 
επανάκτησή τους και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους 
ίδιους λόγους.
δ) Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συµβάσεις που είναι 
συναφείς µε την ιδιότητα του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του 
ασφαλισµένου οχήµατος («νοµική προστασία ενοχικών συµβάσε-
ων οχήµατος»).
ε) Η σύµβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης έν-
νοµων συµφερόντων, πρέπει να έχει καταρτιστεί µέσα στη χρονική 
διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης.
Με ειδική συµφωνία η ασφαλιστική προστασία µπορεί να περιο-
ριστεί στις παροχές της παραγράφου 4 στοιχ.α),παρ. 3 στοιχ. α),β) 
και γ), ή παρ.3 στοιχ. β) και γ)
5. Έκταση Ασφαλιστικών παροχών
Η ARAG αναλαµβάνει:
• τις αµοιβές του δικηγόρου της εκλογής του Ασφαλισµένου, σύµ-
φωνα 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.
Η ARAG δεν καταβάλλει:
(α) εκείνα τα έξοδα συµβιβασµού, που χωρίς προηγούµενη έγκρι-
ση του ασφαλιστή, δεν είναι ανάλογα µε την έκταση της νίκης προς 
την ήττα, ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον 
Δίκαιο.
(β) εκείνες τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νοµικής 
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Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωµένος να καταβάλλει 
τρίτος.
(γ) εκείνες τις δαπάνες, που δηµιουργήθηκαν από υπαίτια πα-
ράλειψη του ασφαλισµένου.
(δ) τις δαπάνες για εξώδικες πραγµατογνωµοσύνες πλην εκεί-
νων, που ο ίδιος επιµελείται.
ε) τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, 
όπως π.χ. τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τις αµοιβές συµβολαιο-
γράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασµών, τα έξοδα µεταφοράς 
και φύλαξης κατασχεθέντων, τα έξοδα για εγγραφή υποθηκών 
ή προσηµειώσεων, τα έξοδα δηµοσιεύσεων για επιδόσεις σε 
αντιδίκους αγνώστου διαµονής,
6. Όριο κάλυψης
Το ασφαλιστικό ποσό που συµφωνήθηκε είναι για κάθε ασφα-
λιστική περίπτωση, το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών παρο-
χών, που πρέπει να παρασχεθούν συνολικά στον αντισυµβαλ-
λόµενο–ασφαλισµένο και στους συνασφαλισµένους. 
Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί µια µόνο φορά για όλες 
εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, που συνδέονται µεταξύ 
τους χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία.
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 στη βεβαίωση Ασφάλισης. Η 
έναρξη τελεί υπό τον όρον καταβολής των Ασφαλίστρων.Η πα-
ρούσα Ασφαλιστική κάλυψη αφορά τις Ασφαλιστικές περιπτώ-
σεις που επήλθαν εντός του χρόνου Ασφάλισης.
9. Περιγραφή κινδύνου - Αύξηση και ελάττωση αυτού
1.  Κατά τη σύναψη της σύµβασης ο ασφαλισµένος υποχρεού-
ται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό 
που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την 
εκτίµηση του κινδύνου καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε 
σχετική ερώτηση του ασφαλιστή.
(α) εάν τα αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου 
περιστατικά δεν περιέλθουν σε γνώση του ασφαλιστή δι’ οιον-
δήποτε λόγο ή από αµέλεια του ασφαλισµένου, ο ασφαλιστής 
έχει το δικαίωµα ή να καταγγείλει την σύµβαση ή να ζητήσει 
την τροποποίησή της, όπως ορίζει ο νόµος. Στην περίπτωση της 
αµέλειας του ασφαλισµένου, αν στο µεταξύ επέλθει ο κίνδυ-
νος, µειώνεται αναλογικά το ασφάλισµα προς το ασφάλιστρο, 
που θα είχε εισπραχθεί, αν ο ασφαλιστής γνώριζε την αληθινή 
κατάσταση των πραγµάτων.
(β) εάν τα αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύ-
νου περιστατικά δεν περιέλθουν σε γνώση του ασφαλιστή από 
δόλο του ασφαλισµένου, τότε ο ασφαλιστής δικαιούται να κα-
ταγγείλλει την σύµβαση, όπως ορίζει ο νόµος. Αν στο µεταξύ 
επέλθει ο κίνδυνος ο ασφαλιστής απαλλάσσεται.
2.  Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο ασφαλισµένος υποχρε-
ούται να δηλώνει στον ασφαλιστή µέσα σε 14 ηµέρες από τότε 
που έλαβε γνώση κάθε περιστατικό ή στοιχείο, το οποίο µπορεί 
να επιφέρει σηµαντική επέκταση του κινδύνου. Η παράβαση 
της ανωτέρω υποχρέωσης δίνει στον  ασφαλιστή τα ίδια δικαι-
ώµατα, όπως στην προηγούµενη παράγραφο.
10. Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
1.  Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζηµιώσεων, που απορρέουν 
από διατάξεις νόµων περί αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική πε-
ρίπτωση θεωρείται, ότι επέρχεται από το χρονικό σηµείο, που 
συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η 
απαίτηση.
2.  Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνοµικής διάτα-
ξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το 
χρονικό σηµείο, που ο ασφαλισµένος άρχισε ή υποστηρίζεται 
πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη.
3.  Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις η ασφαλιστική περίπτωση 
θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σηµείο, που ο ασφα-
λισµένος, ο αντίδικος ή τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή υπο-
στηρίζεται πως άρχισε, να αθετεί συµβατικές υποχρεώσεις ή να 
παραβαίνει διατάξεις Νόµου.
11. Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση Ασφαλιστι-
κής περίπτωσης 
1.  Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση ο ασφαλισµένος 
είναι υποχρεωµένος µέσα σε 8 ηµέρες από τότε που έλαβε 
γνώση της επέλευσης, να:
(α) ειδοποιήσει τον ασφαλιστή παρέχοντας όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα, που σχετίζονται µε τις πε-
ριστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου.
(β) δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα αναλάβει 

σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.2 να παραφυλάξει τα συµφέρο-
ντά του και να τον ενηµερώσει πλήρως σχετικά µε τα αληθινά 
περιστατικά της υπόθεσης, να του υποδείξει τα αποδεικτικά 
µέσα, κυρίως τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των µαρτύρων, 
να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιµη πληροφορία και να του 
προσκοµίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά.
(γ) πάρει τη σύµφωνη γνώµη του ασφαλιστή πριν λάβει µέτρα 
που δηµιουργούν δαπάνες, όπως ιδιαίτερα εγέρσεις αγωγών ή 
ενδίκων µέσων, και να αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδι-
καιολόγητα το ύψος των δαπανών.
(δ) υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις δικη-
γορικών και δικαστικών δαπανών στον ασφαλιστή.
Η απαρίθµηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι ενδεικτική.
2.  Η υπαίτια παράβαση από τον ασφαλισµένο των υποχρε-
ώσεων της προηγούµενης παραγράφου παρέχει το δικαίωµα 
στον ασφαλιστή να ζητήσει αποκατάσταση κάθε ζηµίας του. 
12. Εκλογή δικηγόρου - Ανάθεση εντολής
1.  Ο ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να διαλέξει ελεύθερα 
το δικηγόρο, που θα αναλάβει την παραφύλαξη των έννοµων 
συµφερόντων του. Αν ο ασφαλισµένος παραλείψει να εκλέξει 
δικηγόρο, ο ασφαλιστής µπορεί να ασκήσει ο ίδιος αυτό το 
δικαίωµα για τον ασφαλισµένο.
2.  Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται µόνον από τον ασφα-
λιστή, «ονόµατι και εντολή του ασφαλισµένου». Αν ο ασφαλι-
σµένος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, ο ασφαλιστής 
δεν είναι υποχρεωµένος να  δώσει ασφαλιστική προστασία, 
εκτός αν η παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απ’ 
ευθείας από τον ασφαλισµένο, θα είχε σαν συνέπεια τον αναµ-
φίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννοµων συµφερόντων 
του ασφαλισµένου, χωρίς να υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής 
του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισµένος εί-
ναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει αµέσως στον ασφαλιστή, 
την απευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
3.  Ο δικηγόρος, ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισµένο σύµ-
φωνα µε τις γενικές διατάξεις. Ο ασφαλιστής δε φέρει καµιά 
ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου.
13. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του Ασφαλι-
στή
1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωµα – κι εφόσον το ζητήσει ο 
ασφαλισµένος την υποχρέωση–πριν από την ανάθεση εντολής 
σε δικηγόρο, να παραφυλάξει τα συµφέροντα του ασφαλισµέ-
νου καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση 
της υπόθεσης.
2.Ο ασφαλιστής µπορεί να εξετάσει, αν η παραφύλαξη των έν-
νοµων συµφερόντων του ασφαλισµένου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής είναι αναγκαία σύµφωνα µε το άρθρο 1. Αν 
ο ασφαλιστής αρνηθεί την ανάγκη παραφύλαξης των έννοµων 
συµφερόντων του ασφαλισµένου, έχει την  υποχρέωση να του 
γνωρίσει αιτιολογηµένα την άρνησή του αυτή, το συντοµότε-
ρο δυνατό. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος µπορεί να 
προκαλέσει αιτιολογηµένη απόφαση του δικηγόρου που τον 
εκπροσωπεί ή που θα διοριστεί, σχετικά µε την ανάγκη παρα-
φύλαξης  των έννοµων συµφερόντων του. Η απόφαση του δι-
κηγόρου 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 νο-
µίζουν,  ότι η απόφαση του δικηγόρου αποµακρύνεται απο τη 
σωστή νοµική και πραγµατική βάση της υπόθεσης, προκαλεί-
ται η τελεσίδικη απόφαση ενός διαιτητή. Αν τα µέρη δε συµ-
φωνούν στο πρόσωπο του διαιτητή, µπορεί καθένα απ’ αυτά 
να ζητήσει το διορισµό διαιτητή, σύµφωνα µε το άρθρο 878 
Κ. Πολ. Δ. Αν από την απόφαση του δικηγόρου ή του διαιτητή 
προκύπτει ότι, η παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων του 
ασφαλισµένου είναι αναγκαία, οι δαπάνες για τις αποφάσεις 
αυτές βαρύνουν τον ασφαλιστή αλλιώς κατανέµονται κατ’ ισο-
µοιρία στον ασφαλιστή και τον ασφαλισµένο. Η διαδικασία της 
διαιτησίας εφαρµόζεται και κάθε φορά που ήθελε προκύψει 
σύγκρουση συµφερόντων και δεν αποκλείει το δικαίωµα του 
ασφαλισµένου προσφυγής του στα δικαστήρια.
14. Η Ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
α) σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος από πρόσωπο που δέν 
έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται από τον 
Νόµο, καθώς και  σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του 
κύριου ή του νόµιµου κατόχου του οχήµατος ή σε περίπτωση 
οδήγησης οχήµατος που δέν έχει άδεια κυκλοφορίας. Οµως, 
παρέχεται ασφαλιστική προστασία στα πρόσωπα εκείνα που 
χωρίς υπαιτιότητα αγνοούσαν την έλλειψη άδειας ικανότητας 
οδηγού ή άδεια κυκλοφορίας οχήµατος ή άδεια του κύριου ή 
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νόµιµου κατόχου για την χρησιµοποίηση του οχήµατος.
β) Άν βεβαιωθεί τελεσίδικά, ότι ο ασφαλισµένος διέπραξε εκ 
δόλου την αξιόποινη πράξη.
γ) για αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο όχηµα και δέν είναι 
συστατικά ή παραρτήµατά του.
δ) Σε περίπτωση διαφορών που απορέουν από ασφαλιστήρια 
συµβόλαια του ασφαλισµένου.
ε) Όταν η παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων βρίσκεται 
άµεσα ή έµµεσα σε συνάφεια µε πόλεµο, εχθρικές επιχειρή-
σεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή σεισµούς.
στ) Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον 
ασφαλιστή, ύστερα από έξι µήνες από τη λήξη του ασφαλιστη-
ρίου, που κάλυπε τον κίνδυνο.
15. Αντικατάσταση Οχήματος
Η απαλλοτρίωση του Ασφαλισµένου οχήµατος ή η κατά άλλον 
τρόπο έκλειψη του Ασφαλιστικού συµφέροντος καθώς και η 
απόκτηση υποκατάστατου οχήµατος, πρέπει να γνωστοποιη-
θούν αµέσως στον Ασφαλιστή.
16. Νομική θέση τρίτων
1. Σε φυσικά πρόσωπα, που µπορούν από το Νόµο να διεκδι-
κήσουν δικές τους αξιώσεις αποζηµίωσης  λόγω θανάτωσης, 
τραυµατισµού ή βλάβης της υγείας του ασφαλισµένου, παρέ-
χεται ασφαλιστική προστασία για τη διεκδίκηση των αξιώσεων 
αυτών.
2. Αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων των δικαι-
ωµάτων από την ασφαλιστική σύµβαση, ανήκει στον αντισυµ-
βαλλόµενο. Ο ασφαλιστής όµως δικαιούται να παρέχει ασφα-
λιστική προστασία στους συνασφαλισµένους τρίτους, εφόσον 
δεν εναντιώνεται ο αντισυµβαλλόµενος.
3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την παραφύλα-
ξη έννοµων συµφερόντων των συνασφαλισµένων µε το ίδιο 
ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του αντισυµβαλ-
λόµενου.
4. Όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του αντισυµβαλ-
λόµενου από τους όρους αυτούς, ισχύουν ανάλογα υπέρ και 
κατά, των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
17. Καταγγελία μετά την επέλευση της ασφαλιστικής 
περίπτωσης
Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωση της ασφαλι-
στικής του παροχής για µια ασφαλιστική περίπτωση, µπορεί 
µέσα σ’ ένα µήνα µετά την αναγνώριση της υποχρέωσής του, 
να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση µε προθεσµία ενός 
µηνός. Στην περίπτωση αυτή τα «µη δεδουλευµένα» ασφάλι-
στρα από την εκπνοή της παραπάνω προθεσµίας ανήκουν στον 
ασφαλισµένο.
18. Απόδοση δαπανών
1.Απαιτήσεις του ασφαλισµένου για την απόδοση δικαστικών 
ή εξώδικων δαπανών, που προκατέβαλε αντ’ αυτού ο ασφα-
λιστής, µεταβιβάζονται στον ασφαλιστή µόλις γεννηθούν. 
Χρηµατικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισµένο, 
αποδίδονται στον ασφαλιστή.
2.Ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να υποστηρίζει µε 
κάθε τρόπο τον ασφαλιστή κατά την άσκηση αξιώσεων ένα-
ντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών, που του έχουν 
µεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα είναι υποχρεωµένος να παραδώσει σε 
πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα, που αποδεικνύουν την 
ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό.
3.Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης του ασφαλισµένου 
συνεπάγεται ευθύνη αυτού προς αποκατάσταση κάθε ζηµίας 
του ασφαλιστή.
19. Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις, δεν µπορούν να εκχωρηθούν, 
ούτε να ενεχυριασθούν, πριν προσδιοριστεί οριστικά το ύψος 
και η αιτία τους, εκτός αν ο ασφαλιστής συµφωνήσει εγγρά-
φως.
20. Συμψηφισμός
Δε χωρεί συµψηφισµός µε απαιτήσεις του ασφαλιστή.
21. Παραγραφή
Οι αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα σύµβαση  παρα-
γράφονται µετά από τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους 
µέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
22. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Συµφωνείται ρητά ότι, αρµόδια για την επίλυση διαφορών µε-
ταξύ ασφαλιστή και ασφαλισµένου από ασφαλιστήρια, σύµ-
φωνα µε τους όρους αυτούς, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 
Υπό την προϋπόθεση ότι τα µέρη θα συµφωνήσουν, παρέχεται 
η δυνατότητα πριν το δικαστήριο να ακολουθείται η διαδικασία 
της διαµεσολάβησης (Ν.3898/2010)

23. Ανακοινώσεις – δηλώσεις 
1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του αντισυµβαλλόµενου 
πρέπει να είναι έγγραφες και να απευθύνονται στα κεντρικά 
γραφεία του ασφαλιστή στην Αθήνα.
2. Συµφωνίες µεταξύ του αντισυµβαλλόµενου από τη µία µεριά 
και πρακτόρων, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων του ασφαλιστή 
από την άλλη, ισχύουν µόνον αν επικυρωθούν εγγράφως από 
τον ασφαλιστή.

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/επαγ-
γέλματος, τηλέφωνο και αριθμό διπλώματος του οδη-
γού και του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.
-  Την Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία είναι ασφαλι-
σμένο και το χώρο όπου βρίσκεται προκειμένου να το 
επιθεωρήσει ο πραγματογνώμονας.
-  Ακριβή περιγραφή του τόπου του ατυχήματος 
(δρόμοι, διαβάσεις, πορεία οχημάτων, σήματα, σημα-
τοδότηση).
1)  Σε περίπτωση τραυματισμού, σημειώστε:
a.  Το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοι-
κίας/επαγγέλματος και τηλέφωνο παθόντος.
b.  Το Σταθμό Πρώτων Βοηθειών ή την κλινική που 
μεταφέρθηκε και το Αστυνομικό Τμήμα όπου δηλώ-
θηκε το ατύχημα.
2)  Αν έχετε μαζί σας φωτογραφική μηχανή, πάρτε 
φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος και τα 
χτυπημένα αυτοκίνητα.
3)  Εξασφαλίστε απαραίτητα μάρτυρες (ονοματεπώ-
νυμα, διευθύνσεις, τηλέφωνα).
4)  Αν υπάρχει αμφιβολία για την υπαιτιότητα, καλέ-
στε την ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ.
5)  Καταθέστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ το αργότε-
ρο μέσα σε 3 ημέρες προσκομίζοντας και το δίπλωμά 
σας.
6)  Ζητήστε μας άλλο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, αν η Τροχαία κρά-
τησε το δικό σας.
7)  Πάρτε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορι-
σμό των ζημιών.

Για την Ασφαλιστική Εταιρία
AIG Europe S.A. 
Υποκατάστημα Ελλάδος
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Η Πράξη αυτή της ΤτΕ ισχύει από 19 Απριλίου 2016 (Άρ-
θρο 10 Πράξης) και εφαρµόζεται από  όλες  τις  ασφαλιστι-
κές  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στην  Ελλάδα  
στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης από χερσαία αυ-
τοκίνητα 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’ εφαρµο-
γή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986, να υπο-
βάλλει προς το ζηµιωθέντα, εντός τριών μηνών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσής του, 
είτε α) έγγραφη αιτιολογημένη προσφορά αποζηµίω-
σης 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 Αί-
τησης Αποζημίωσης (Άρθρο 7 Πράξης). Με την Αίτηση 
Αποζημίωσης, υπόδειγµα της οποίας δίδεται µε το Πα-
ράρτηµα της Πράξης, ο ζηµιωθείς υποχρεούται να δη-
λώσει 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, τηλεοµοιοτυ-
πία, 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. Ελά-
χιστο περιεχόµενο της Απόδειξης Παράδοσης – Παραλα-
βής Εγγράφων αποτελεί ο αύξων αριθµός της εκδοθείσας 
απόδειξης, η απεικόνιση του σήµατος και της επωνυµίας 
της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοµατε-
πώνυµου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισµέ-
νου ή του ζηµιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η 
περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε 
και παραλήφθηκε, η ηµεροµηνία παράδοσης και παραλα-
βής 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 αναρ-
τήσει 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 δι-
καστικού επιµελητή.  
(Άρθρο 4 και Παράρτηµα Πράξης)

Συνοπτική μνεία περιεχομένου
ΠΡΑΞΗΣ 87/5.4.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 1109/19.4.2016) σχετικής με τη Διαδικασία Διακανονι-
σμού Ζημιών και καταβολής Αποζημίωσης από Σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων

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 προ-
θεσµίες αυτές αρχίζουν από την ηµεροµηνία  που υποβάλ-
λεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η Αίτηση Αποζηµίωσης 
του ζηµιωθέντος και υπό την προϋπόθεση εντοπισµού του 
οχήµατος στον τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από τον ζηµιω-
θέντα ότι βρίσκεται το όχηµά του. (Άρθρο 5 Πράξης)

4. Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής επιχείρη-
σης πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφε-
ρόµενο 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 απο-
ζηµίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ηµέρες από 
την προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής συµφωνίας των µε-
ρών. Αν συµφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζηµίας, ο 
χρόνος αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 20 ηµέρες από τη 
συµφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συµφωνίας των µε-
ρών. (Άρθρο 6 παρ. 2 Πράξης,Άρθρο6,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 επιχείρη-
σης. (Άρθρο 8 Πράξης)

7. Για την παράβαση των διατάξεων της Πράξης αυτής προ-
βλέπεται η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 256 παρ. 3 
του Ν. 4364/2016. (Άρθρο 9 Πράξης)

 Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Η AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος) δεσµεύεται 
για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των πελατών, 
των αιτούντων αποζηµίωση και άλλων δυνητικών πελατών, 
αντισυµβαλλοµένων, προµηθευτών και τρίτων των οποίων τα 
δεδοµένα λαµβάνει. 

«Προσωπικές Πληροφορίες» είναι αυτές που σας ταυτο-
ποιούν και σχετίζονται µε εσάς ή άλλα πρόσωπα  (για πα-
ράδειγµα, τον/την σύντροφό σας ή άλλα µέλη της οικογέ-
νειάς σας). Εάν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά 
µε άλλο πρόσωπο, πρέπει (εκτός εάν συµφωνήσουµε δια-
φορετικά) να ενηµερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά µε το 
περιεχόµενο της Ενηµέρωσης αυτής και την Πολιτική µας για 
την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και να λάβετε την άδειά 
του (όπου αυτό είναι δυνατόν) για να µοιραστείτε µαζί µας τις 
Προσωπικές Πληροφορίες του.

Ποιές κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών μπορεί 
να συλλέγουμε και γιατί - Ανάλογα µε τη σχέση µας µε 
εσάς, οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται µπο-
ρεί να περιλαµβάνουν: στοιχεία επικοινωνίας, οικονοµικές 
πληροφορίες και στοιχεία τραπεζικών λογαριασµών, πλη-
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ροφορίες και ιστορικά δεδοµένα σχετικά µε πιστοληπτική 
ικανότητα, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε την υγεία ή 
παθήσεις (που συλλέγονται µε τη συγκατάθεσή σας, όπου 
απαιτείται από το ισχύον δίκαιο), καθώς και άλλες Προσωπι-
κές Πληροφορίες που µας παρέχετε εσείς ή που εµείς συλ-
λέγουµε στο πλαίσιο της σχέσης µας µε εσάς. 
Οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
για τους παρακάτω σκοπούς:
•   Ασφαλιστική διαχείριση, π.χ. επικοινωνία, διεκπεραίωση 
     αξιώσεων αποζηµίωσης και πληρωµές
•   Διεξαγωγή εκτιµήσεων και λήψη αποφάσεων σχετικά µε 
     την παροχή και τους όρους ασφάλισης και τη διευθέτηση 
     αξιώσεων αποζηµίωσης
•   Βοήθεια και συµβουλές σε ιατρικά και ταξιδιωτικά θέµατα
•   Διαχείριση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και υπο
     δοµών πληροφορικής (ΙΤ) της εταιρείας µας
•   Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση εγκληµάτων, π.χ. 
     απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δρα-
     στηριότητες
•   Κατοχύρωση/θεµελίωση και υπεράσπιση νοµικών δικαι-
     ωµάτων
•   Νοµική και κανονιστική συµµόρφωση (συµπεριλαµβα-
     νοµένης της συµµόρφωσης µε νόµους και κανονισµούς 
     εκτός της χώρας διαµονής σας)
•   Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς ποιότη- 
     τας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
•   Προωθητικές ενέργειες, έρευνα αγοράς και ανάλυσή της.

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφηµιστικές ενηµερώσεις που 
ενδεχοµένως σας αποστέλλουµε, µπορείτε να επικοινω-
νήσετε µαζί µας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο 
customerservice-GR@aig.com ή απλού ταχυδροµείου στην 
AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος), Λεωφ. Κηφισί-
ας 119,15124 Μαρούσι, Αθήνα. Αν ζητήσετε την εξαίρεσή 
σας, θα µπορούµε να συνεχίσουµε να σας αποστέλλουµε 
άλλες σηµαντικές πληροφορίες εµπορικής και διοικητικής 
φύσεως σχετικά µε τις υπηρεσίες που σας παρέχουµε, από 
τις οποίες δεν µπορείτε να εξαιρεθείτε.

Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών - Για τους 
παραπάνω σκοπούς, οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί 
να κοινοποιηθούν από την AIG Europe S.A.(Υποκατάστηµα 
Ελλάδος) σε εταιρείες του οµίλου της American Insurance 
Group Inc. (AIG) και σε τρίτους (όπως µεσίτες και άλλους 
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, ασφαλιστές και αντασφα-
λιστές, οργανισµούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, 
επαγγελµατίες του τοµέα υγείας και άλλους παρόχους υπη-
ρεσιών). Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε 
άλλα τρίτα µέρη (συµπεριλαµβανοµένων κρατικών αρχών), 
εάν απαιτείται από εφαρµοστέες νοµοθετικές ή/και κανονι-
στικές διατάξεις. Οι Προσωπικές Πληροφορίες (συµπερι-
λαµβανοµένων των συνθηκών τυχόν τραυµατισµών) µπορεί 
να καταχωρούνται σε καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων 
και να κοινοποιούνται σε άλλους ασφαλιστές. Στην περίπτω-
ση αξιώσεων τρίτων από εργατικά ατυχήµατα, ενδέχεται να 
οφείλουµε να τις αναφέρουµε στις αρµόδιες αρχές. Μπορεί 
να διεξαγάγουµε έρευνα σε δηµόσια µητρώα για να αποτρέ-
ψουµε, να ανιχνεύσουµε και να διερευνήσουµε περιπτώσεις 
απάτης ή να επαληθεύσουµε το ασφαλιστικό ιστορικό σας ή 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή περιουσιακού στοιχείου 
που πιθανώς θα σχετισθεί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
ή την αξίωση. Οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί να 
κοινοποιηθούν σε δυνητικούς ή υφιστάµενους αγοραστές 
της εταιρείας µας και να διαβιβαστούν κατά την πώληση 
της εταιρείας µας ή τη µεταβίβαση εταιρικών περιουσιακών 
στοιχείων.

Διεθνής διαβίβαση - Λόγω του παγκόσµιου χαρακτήρα 
της δραστηριότητας της επιχείρησής µας, οι Προσωπικές 
Πληροφορίες µπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους που βρί-
σκονται σε άλλες χώρες (συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών, της Κίνας, του Μεξικού, της Μαλαισίας, των 
Φιλιππίνων, των Βερµούδων και άλλων χωρών που ενδέχε-
ται να έχουν καθεστώς προστασίας δεδοµένων διαφορετικό 
από εκείνο της χώρας διαµονής σας). Κατά την πραγµατο-
ποίηση αυτών των διαβιβάσεων, λαµβάνουµε µέτρα για 
να διασφαλίσουµε ότι οι Προσωπικές σας Πληροφορίες 
προστατεύονται επαρκώς και µεταφέρονται σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διεθνείς διαβιβά-
σεις περιλαµβάνονται στην Πολιτική µας για την Προστασία 
Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω). 

Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών - Χρησιµοποι-
ούνται κατάλληλα µέτρα τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για 
να διατηρούνται οι Προσωπικές σας Πληροφορίες ασφαλείς 
και προστατευµένες. Όταν παρέχουµε Προσωπικές Πληρο-
φορίες σε τρίτο µέρος (συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων 
υπηρεσιών) ή αναθέτουµε σε τρίτο µέρος να συλλέξει Προ-
σωπικές Πληροφορίες για λογαριασµό µας, το τρίτο αυτό 
µέρος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιµοποιεί 
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας.

Τα δικαιώματά σας - Έχετε ορισµένα δικαιώµατα βάσει των 
εφαρµοστέων διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων σχε-
τικά µε την εκ µέρους µας χρήση Προσωπικών Πληροφορι-
ών. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν υπό ορισµένες συνθήκες 
και υπόκεινται σε ορισµένες εξαιρέσεις, περιλαµβάνουν δε 
το δικαίωµα πρόσβασης σε Προσωπικές Πληροφορίες, το 
δικαίωµα για διόρθωση ανακριβών δεδοµένων, το δικαίω-
µα διαγραφής δεδοµένων ή αναστολής χρήσης δεδοµένων. 
Περιλαµβάνουν επίσης το δικαίωµα διαβίβασης των δεδο-
µένων σας σε άλλον οργανισµό, το δικαίωµα να αντιταχθείτε 
στη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών, το δικαίω-
µα να ζητήσετε ανθρώπινη συµµετοχή σε ορισµένες αυτοµα-
τοποιηµένες αποφάσεις που λαµβάνουµε, το δικαίωµα ανά-
κλησης της συγκατάθεσής σας και το δικαίωµα καταγγελίας 
στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά 
σας και τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να τα ασκήσετε 
αναφέρονται πλήρως στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού 
Απορρήτου (δείτε παρακάτω). 

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου - Περισσό-
τερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δικαιώµατά σας καθώς και 
σχετικά µε τον τρόπο που συλλέγουµε, χρησιµοποιούµε και 
κοινοποιούµε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας θα βρείτε 
στην πλήρη Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου 
στη διεύθυνση: https://www.aig.com.gr/privacy-policy ή 
µπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο µε επιστολή στη διεύ-
θυνση: AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος), Λεωφ. 
Κηφισίας 119, 15124  Μαρούσι, Αθήνα ή µέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου  στο: dataprotectionofficer.el@aig.com
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 Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Σχετικά µε την εκτίµηση ασφαλιστικών αξιώσεων, θα συλλέ-
γουµε, χρησιµοποιούµε και γνωστοποιούµε ορισµένες Προσω-
πικές Πληροφορίες σχετικά µε εσάς και κάθε άλλο πρόσωπο 
µε το οποίο σχετίζεται η αξίωση αποζηµίωσης. Αυτές θα περι-
λαµβάνουν Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες που αφο-
ρούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την υγεία, την φυλετική 
ή εθνοτική καταγωγή κλπ. Παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι οι 
Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά µε άλλο άτοµο πρέπει να 
παρέχονται µόνο µε τη ρητή άδεια του εν λόγω ατόµου να µοι-
ραστείτε µαζί µας τις Προσωπικές Πληροφορίες του/ της. Συ-
νεπώς, πριν µας δώσετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά µε 
ένα άλλο άτοµο, πρέπει (εκτός εάν συµφωνήσουµε διαφορετι-
κά) να ενηµερώσετε το άτοµο αυτό σχετικά µε το περιεχόµενο 
αυτής της Ενηµέρωσης και την Πολιτική µας για την Προστα-
σία Ιδιωτικού Απορρήτου και να λάβετε την άδειά του (όπου 
αυτό είναι δυνατό) για να µοιραστείτε µαζί µας τις Προσωπικές 
Πληροφορίες του/της. Όταν συλλέγουµε, χρησιµοποιούµε ή 
γνωστοποιούµε τις Ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες σας, 
θα το πράττουµε µε τη ρητή συγκατάθεσή σας και όπως άλλως 
επιτρέπεται από το νόµο. 

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 
(ασφαλιστική διαχείριση) 

Υπογράφοντας παρακάτω, δίνω τη συγκατάθεσή µου για τη 
χρήση Ευαίσθητων Προσωπικών Πληροφοριών (π.χ. για την 
υγεία µου, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή µου κλπ.) για 
σκοπούς ασφαλιστικής διαχείρισης από την AIG Europe S.A. 
(Υποκατάστηµα Ελλάδας), τις τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν 
εταιρείες, τους αντασφαλιστές, τους φορείς πρόληψης απάτης 
και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών όπως καθορίζονται στην 
Πολιτική για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου που είναι 
διαθέσιµη εδώ: 
https://www.aig.com.gr/privacy-policy. Όταν αναφερόµαστε 
στον όρο «ασφαλιστική διαχείριση», εννοούµε τη διευθέτη-
ση, εκτίµηση κινδύνου και παροχή συµβολαίων ασφάλισης 
και αντασφάλισης, τη διαχείριση των συµβολαίων αυτών, την 
παροχή επικουρικών υπηρεσιών και τη διαχείριση αξιώσεων 
αποζηµίωσης βάσει των εν λόγω συµβολαίων, καθώς και την 
άσκηση δικαιωµάτων ή τη συµµόρφωση µε υποχρεώσεις που 
σχετίζονται µε τα εν λόγω συµβόλαια. Η έννοια αυτή µπορεί 
να περιλαµβάνει δικαιώµατα ή υποχρεώσεις σύµφωνα µε την 
εφαρµοστέα στην εταιρεία µας νοµοθεσία. Εάν δεν δώσετε ή 
εάν ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση, µπορεί να µην είµαστε 
σε θέση να σας παρέχουµε τις υπηρεσίες µας ή να αξιολογή-
σουµε την απαίτηση αποζηµίωσής σας. 

Ονοµατεπώνυµο (ολογράφως)
_______________________________________________________
Υπογραφή ______________________________________________
Ηµεροµηνία ____________________________________________

Έχετε το δικαίωµα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά 
πάσα στιγµή. Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, 
παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση CLAIMS-GR@aig.com ή ταχυδροµικώς στη διεύθυνση 
AIG Europe S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδας) Λεωφ. Κηφισίας 
119, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι, Αθήνα, υπ’ όψιν Τµήµατος Απο-
ζηµιώσεων.
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