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Η ασφάλιση διέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΜΟΝΟ. Το παρόν δεν είναι ούτε αποτελεί μέρος του 

ασφαλιστηρίου. Η περίληψη περιγράφει ενδεικτικώς τις καλύψεις του προϊόντος. Δεν παρέχει λεπτομέρειες για τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στους 

Γενικούς και Ειδικούς όρους, στις τυχόν πρόσθετες πράξεις και σε οποιοδήποτε εν γένει ασφαλιστικό έγγραφο. 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Το DriverCare είναι ένα προτιμολογημένο πρόγραμμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ γι’ αυτούς που θέλουν να 
προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους ίδιους και στην οικογένειά τους.  

 
 Τι ασφαλίζεται;  

Το ασφαλιστήριο περιλαμβάνει τις κάτωθι καλύψεις: 

 Απώλεια ζωής από ατύχημα 

 Μόνιμη ολική / μερική ανικανότητα από ατύχημα 

 
Καλυπτόμενα πρόσωπα θεωρούνται μόνο ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και εξαιρούνται της κάλυψης οι 

λοιποί επιβαίνοντες στο όχημα. 

       Τι δεν ασφαλίζεται;  

 Δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση οι παρακάτω  περιπτώσεις, όπως επίσης και οι άμεσες ή έμμεσες 

συνέπειες αυτών: 

α)  Ατυχήματα που δεν έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια τροχαίου ατυχήματος, που άμεσα ή 

                 έμμεσα οφείλονται σε αναπηρία που προϋπήρχε της ασφάλισης ή σε βαριές ή  χρόνιας μορφής 
                 ασθένειες   καθώς και στα επακόλουθα ή τις επιπλοκές αυτών. 

β)  Ατυχήματα που θα συμβούν κατά το χρόνο που τα καλυπτόμενα πρόσωπα ήταν σε κατάσταση μέθης 

      ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. 

γ)  Ατυχήματα οφειλόμενα σε συμμετοχή σε αγώνες, ανταγωνισμούς και δοκιμές οχημάτων. 

δ)  Ατυχήματα, άμεσα ή έμμεσα, οφειλόμενα σε πολεμικά όπλα ή μέσα, ενέργειες εισβολής ή επιδρομής  

 εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα,        
οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις  σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας, κλπ. 

ε)  Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες 

                 ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων. 
 
 
 



 
 

στ)  Ατυχήματα από οδηγό που δεν κατέχει την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο. 

ζ)    Διαφορετική χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από αυτή που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας. 

η)   Ρυμούλκηση ή ώθηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός από τη δική 

                 του,  ή κατά το χρόνο που το  ασφαλισμένο αυτοκίνητο ωθεί ή ρυμουλκεί άλλο όχημα. 
 

       Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

 

  Η ηλικία του οδηγού πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 18 ετών και έως 80 ετών, σε αντίθετη περίπτωση η 

  παρούσα ασφάλιση είναι ανίσχυρη και δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε κανένα από τα ασφαλισμένα 

  πρόσωπα.  

     Πού είμαι καλυμμένος;   

   

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει 24 ώρες το 24ωρο εντός της Ελλάδος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. 

     Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

 

Όταν λάβει χώρα γεγονός που μπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρείας, τα καλυπτόμενα πρόσωπα ή οι 

δικαιούχοι ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ΄ εντολή και για λογαριασμό τους, υποχρεώνονται να το 

δηλώσουν γραπτά στην Εταιρεία, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία επέλευσής του. Σε 

περίπτωση θανάτου κάποιου ασφαλισμένου προσώπου απαιτείται άμεση ειδοποίηση στην Εταιρεία πριν από την 

κηδεία, ώστε να δοθεί σ’ αυτήν (την εταιρεία) η δυνατότητα, πριν τον ενταφιασμό, να προβεί σε διεξαγωγή νεκροψίας, 

αν βέβαια κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από την Εταιρεία. Κάθε πιστοποιητικό, πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που 

λογικά θα ζητήσει η Εταιρεία, πρέπει να προσκομίζεται χωρίς καμία επιβάρυνση της Εταιρείας.  

  Πώς και πότε εξοφλώ τα ασφάλιστρα; 

 

Η εξόφληση των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να γίνεται πάντοτε πριν από την έναρξη της 

ασφάλισης. Προκειμένου να ανανεωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα της 

ανανέωσης, το αργότερο έως τη λήξη της προηγούμενης διάρκειας. 

Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής είναι οι εξής: 

 Στην τράπεζα που διατηρείτε λογαριασμό 

 Με χρήση Πιστωτικής κάρτας 

 Στα γραφεία της Εταιρίας 

 Σε εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη της Εταιρίας 

   Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;  

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον έχει 

καταβληθεί το εφ’ άπαξ ασφάλιστρο, ή η πρώτη δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, και λήγει κατά την 

ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση. 

 

 Πως μπορώ να ακυρώσω την ασφαλιστική σύμβαση;  

 

Εκτός από το δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης, όπως αυτά ορίζονται στην σύμβαση, έχετε δικαίωμα ακύρωσης 

της σύμβασης οποτεδήποτε, αποστέλλοντας επιστολή στην Εταιρεία (δείτε στα στοιχεία επικοινωνίας). 


