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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
1. ΘΑΝΑΤΟΣ  

Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος (άρθ.1ο ) 
2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος (άρθ. 1ο) 
3. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ Ή ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ) 

Ποσοστό 40% επί του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος (άρθ. 1ο 
) 

ΟΡΙΣΜΟΙ  
Οι επόμενοι ορισμοί, όπου αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του παρόντος Προσαρτήματος, έχουν την παρακάτω προσδιοριζόμενη έννοια: 
1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Θεωρείται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 
2. ΟΔΗΓΟΣ: Θεωρείται το πρόσωπο που θα οδηγεί το αυτοκίνητο κατά το χρόνο του ατυχήματος, εφόσον έχει νόμιμη άδεια οδήγησης και 
 οδηγεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο με την άδεια του ιδιοκτήτη του. 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.  
3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι μόνο το αυτοκίνητο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  
4. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Καλυπτόμενα πρόσωπα θεωρούνται μόνο ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και εξαιρούνται της  
   κάλυψης οι λοιποί επιβαίνοντες στο όχημα. 
5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ: 24ωρη κάλυψη εντός της  Ελληνικής Επικράτειας 
6. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 
    1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ  
    ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής. 
    2. Στο ασφαλιστήριο αναγράφεται και η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης (διάρκεια ασφάλισης),  
    3. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη λήξει νομίμως πριν την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια  αυτής, η εταιρία δικαιούται των δεδουλευμένων 
    ασφαλίστρων τουλάχιστον ενός μήνα και ο ασφαλισμένος το υπόλοιπο αυτών. 
    4. Η ακύρωση του συμβολαίου επέρχεται κατόπιν έγγραφης εντολής του ασφαλισμένου και από την ημερομηνία περιέλευσης  
    της  εντολής στην εταιρία.  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο  1ο   Έννοια ατυχήματος 
Ως ατύχημα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται ο θάνατος ή και οι σωματικές βλάβες των καλυπτομένων προσώπων, που λαμβάνουν χώρα εντός 
του ασφαλισμένου οχήματος (όχι κατά τη διαδικασία επιβίβασης ή αποβίβασης από αυτό) και θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, ξαφνική και 
απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση των ασφαλισμένων ή και των δικαιούχων της αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας 
του ασφαλισμένου ή του οδηγού και με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες θα επέλθουν το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
του ατυχήματος. 
Άρθρο  2ο  Υποχρεώσεις του ασφαλισμένου 
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 και μάλιστα το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες 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 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.  
Άρθρο  3ο   Αποζημιώσεις σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου  
Αν εξαιτίας ατυχήματος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που συνέβη το ατύχημα αυτό, επέλθει ο θάνατος, μόνιμη ή μερική ανικανότητα  κάποιου ασφαλισμένου 
προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους, το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι με 
δικά τους έξοδα, συγκεντρώσουν και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν. 
Άρθρο  4ο   Εξαιρούμενοι κίνδυνοι  
Δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση, ο θάνατος και η μόνιμη ή και μερική ανικανότητα των ασφαλισμένων από άλλες αιτίες  πλην του τροχαίου 
ατυχήματος.  Επίσης οι παρακάτω περιπτώσεις και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες αυτών:  
α) Ατυχήματα 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 μεθυσμένα ή βρίσκονταν κάτω από 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 χωρίς την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον 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. όχημα .θ) Δεν καλύπτονται θάνατος ή αναπηρία που οφείλονται σε οποιεσδήποτε 
άλλες αιτίες μετά το ατύχημα. ι) Εξαιρούνται της κάλυψης οι άλλοι επιβαίνοντες στο όχημα πλην του οδηγού και του ιδιοκτήτη του οχήματος. 
Άρθρο 5ο  Παροχές 
Α) Θάνατος: Αν από ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο επέλθει ο θάνατος καλυπτόμενου προσώπου ή υποστεί σωματικές βλάβες οι οποίες το 
αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, θα είναι η αποκλειστική αιτία του θανάτου του, το ασφαλισμένο για την περίπτωση αυτή 
ποσό περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου προσώπου, εκτός κι αν ορίζονται γραπτά στο συμβόλαιο κάποιοι άλλοι δικαιούχοι του 

ασφαλίσματος. 
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Β) Μόνιμη ολική ανικανότητα:  
Σαν μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται η: 
1. Ολική απώλεια της όρασης και των δύο ματιών, ή και των δυο βραχιόνων ή των δυο χεριών  ή των δυο ποδιών ή η ταυτόχρονη απώλεια ενός χεριού και ενός 
ποδιού.  
2. Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που καθιστά το ασφαλισμένο πρόσωπο ανίκανο  για κάθε εργασία ή επαγγελματική απασχόληση. 
3. Ολική παραλυσία. 
Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά.  
Γ) Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Απώλεια ενός άκρου ή ενός ματιού): Απώλεια σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαίνει ακρωτηριασμό από τον καρπό ή τον 
αστράγαλο ή πάνω από αυτά ή την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης ενός ματιού. 
Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων 
1. Αν από κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση  συρροής αξιώσεων αποζημίωσης για  θάνατο,  μόνιμη και μερική ανικανότητα η Εταιρεία υποχρεώνεται στην 
πληρωμή αποζημίωσης για τον θανόντα το 60% του ασφαλίσματος και το υπόλοιπο 40%  στον παθόντα με μόνιμη  μερική ανικανότητα.  
2. Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για απώλεια άκρου ή ματιού και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, επέλθει θάνατος ή μόνιμη ολική 
ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου εξαιτίας του καλυπτόμενου ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για 
την απώλεια άκρου ή ματιού και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.  
Άρθρο  6ο   Όρια Ασφαλίσιμης ηλικίας 
Ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του αυτοκινήτου καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο μόνο αν η ηλικία τους είναι μεγαλύτερη των 18 ετών και μέχρι 80 ετών.  
Άρθρο 7ο  Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας 
1. Αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τρίτο και συνεπιβαίνει σ’ αυτό και ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση ατυχήματος τα καλυπτόμενα ποσά για κάθε παροχή ισχύουν και 
σαν ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας και για τα δύο καλυπτόμενα πρόσωπα, ιδιοκτήτη και οδηγό. Δηλαδή η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα καταβάλλει 
μεμονωμένα ή αθροιστικά αποζημίωση μεγαλύτερη από τα ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο.  
2.  Το  συμβόλαιο ακυρώνεται εφόσον το συνολικό ποσό των καταβληθεισών  αποζημιώσεων είναι ίσες με το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας, όπως ορίζεται 
ανωτέρω στο 1. του παρόντος άρθρου.   
Άρθρο 8ο  Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων 
Το δίκαιο που θα διέπει το ασφαλιστήριο θα είναι το Ελληνικό, ως προς όλα του τα θέματα περιλαμβανομένων και των φορολογικών θα είναι το Ελληνικό, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στο ασφαλιστήριο. 
Άρθρο 9ο   Τρόπος και χρόνος διευθέτησης των εγγράφων αιτημάτων και αιτιάσεων 
Τα οποιαδήποτε έγγραφα αιτήματα ή αιτιάσεις που τυχόν έχουν ο συμβαλλόμενος και/ή ο ασφαλισμένος και/ή ο δικαιούχος κατά περίπτωση πρέπει να 
απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. Η εταιρία υποχρεούται να απαντήσει εντός 50 εργασίμων ημερών. Σε  κάθε περίπτωση οι ανωτέρω δύνανται 
να προσφεύγουν στους αρμόδιους φορείς για την εξέταση των αιτιάσεων τους: Αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρεία έδρα: 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 
Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland,  
ΑΦΜ:996817139, ΔΟΥ: ΦΑΕΑ, Συνεργασία στην Ελλάδα της AIEU με την Europrotection Brokers A.E. Πεσμαζόγλου 8, Αθήνα, Τ.Κ.10559, ΑΦΜ: 999843440,  ΔΟΥ: 
ΦΑΕΑ 

Άρθρο 10ο   Παροχές Ιατρικού Ομίλου Αθηνών 

Δηλώνεται ότι οποιοδήποτε κόστος τυχόν προκύψει, από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών του Ιατρικού Ομίλου  Αθηνών, θα βαρύνει αποκλειστικά τον 
ασφαλισμένο και η Ασφαλιστική Εταιρία ουδεμία  ευθύνη φέρει από την ποιότητα των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 11
ο 

 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 
Πώς χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες 
Η Arch Insurance (“AIEU”). 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 ταυτοποιούν και σχετίζονται με εσάς ή άλλα πρόσωπα (για παράδειγμα, τον/την σύντροφό σας ή άλλα μέλη της 
οικογένειάς σας). Εάν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με άλλο πρόσωπο, πρέπει (εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά) 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 
μπορεί να περιλαμβάνουν: στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, πληροφορίες 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 Προσωπικές Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή που εμείς συλλέγουμε 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 

 ∆ιεξαγωγή 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 

 ∆ιαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υποδομών πληροφορικής (ΙΤ) της εταιρείας μας 

 Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, π.χ. απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 Κατοχύρωση/θεμελίωση και υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων 

 Νομική και κανονιστική συμμόρφωση (συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς εκτός της χώρας διαμονής σας) 

 Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς ποιότητας, εκπαίδευσης και  ασφάλειας 

 Προωθητικές ενέργειες, έρευνα αγοράς και ανάλυσή της. 
 

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημιστικές ενημερώσεις που ενδεχομένως σας αποστέλλουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο info@eurorpotection.gr ή απλού ταχυδρομείου στην Europrotection Brokers A.E. Πεσμαζόγλου 8, Αθήνα, Τ.Κ.10559, Τηλ. 2111036500,  

Fax 2111036508.                              
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