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ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤIΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ
(ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ):
Α. Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιoύται vα εvαvτιωθεί:
(α) μέσα σε έvα (1) μήvα από τηv παραλαβή τoυ παρόvτoς ασφαλιστηρίoυ για τις παρακάτω
αvαφερόμεvες παρεκκλίσεις καθώς και για oπoιεσδήπoτε τυχόv άλλες πoυ υπάρχoυv στo
περιεχόμεvό τoυ σε σχέση με τηv αίτησή τoυ για ασφάλιση.
(β) μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τηv παραλαβή τoυ παρόvτoς ασφαλιστηρίoυ, σε
περίπτωση πoυ για oπoιoδήπoτε λόγo δεv παρέλαβε τo έvτυπo πληρoφoριώv τoυ άρθρoυ 4
παρ. 2 περιπτ. Η τoυ ΝΔ 400/1970 κατά τηv υπoγραφή της αίτησής τoυ για ασφάλιση ή
παρέλαβε αυτό ελλιπές ή παρέλαβε τo παρόv ασφαλιστήριo χωρίς τoυς Γεvικoύς ή και τoυς
Ειδικoύς Όρoυς πoυ διέπoυv τηv ασφάλιση.
Τα πιo πάvω δικαιώματα εvαvτίωσης ασκoύvται με τη συμπλήρωση και απoστoλή στηv έδρα
της Εταιρείας τoυ αvτιστoίχoυ κατά περίπτωση εvτύπoυ υπoδείγματoς (Α) ή (Β) τωv
δηλώσεωv εvαvτίωσης πoυ επισυvάπτovται στo τέλoς τoυ παρόvτoς, με συστημέvo
ταχυδρoμείo και με απόδειξη παραλαβής.
ΠΑΡΕΚΚΛIΣΕIΣ
Τo παρόv ασφαλιστήριo εκδόθηκε με τις παρακάτω παρεκκλίσεις από τηv αίτηση για
ασφάλιση:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α)
Προς την Εταιρεία
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 § 5 του Ν. 2496/1997)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………………
………………………................…………...…….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………..................……………………………..ΠΟΛΗ…………
………………………………Τ.Κ…………………
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμ. ……………….
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση
για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι ματαιούται αναδρομικά η σύναψη της ασφάλισης μεταξύ μας και
ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.
Ημερομηνία........................................
ο / η δηλ.....……….
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β)
Προς την Εταιρεία
.........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 § 5 του Ν. 2496/1997)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………………
…………………………................……………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………...............………………………………..ΠΟΛΗ………
…………………………………Τ.Κ…………………
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του
με αριθμ. ………………. ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι:
• Δεν παρέλαβα το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 § 2 περίπτ. Η του ΝΔ 400/1970
• Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 § 2 περιπτ. Η
του ΝΔ 400/1970 που μου παραδώσατε δεν είναι πλήρεις.
• Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε ελλιπές χωρίς γενικούς και ειδικούς
ασφαλιστικούς όρους.
Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι ματαιούται αναδρομικά η σύναψη της ασφάλισης μεταξύ μας και
ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.
Ημερομηνία........................................
ο / η δηλ.....……….
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Τα υποδείγματα Δηλώσεων Εναντίωσης (συμπληρώνονται σε περίπτωση μη παροχής όρων και
πληροφοριών, για τυχόν παρεκκλίσεις του περιεχομένου από την πρόταση ασφάλισης καθώς και για
το Δικαίωμα Υπαναχώρησης) και οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Ασφάλισης με τις σχετικές Εξαιρέσεις
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και σε περίπτωση, που δεν τα έχει παραλάβει ο
λήπτης της ασφάλισης η/και ο ασφαλισμένος, παρακαλείται να τα ζητήσει άμεσα (επίσης είναι
διαθέσιμα από την ιστοσελίδα μας, ή σκανάροντας το σχετικό QR code).
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση έχει ως αντικείμενο την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την
κυκλοφορία του αναφερόμενου στον πίνακα αυτοκινήτου, του κυρίου, του κατόχου ή οδηγού , σύμφωνα με τις διατάξεις των
εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων της Ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και τις ειδικά παρεχόμενες προαιρετικές καλύψεις. και
εκδόθηκε με βάση τα στοιχεία της παραπάνω αίτησης ασφάλισης.
Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου
Οικονομικού Χώρου καθώς και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να
εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χώρες ,απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς
ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα) κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου. Οι
τυχόν παρεχόμενες προαιρετικές καλύψεις ισχύουν μόνο εντός Ελληνικής Επικράτειας.
Σε περίπτωση που ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο μικρότερο
του έτους ή έχει άδεια οδήγησης από χώρα εκτός Ε.Ε. και δεν έχουν δηλωθεί αυτά στην Εταιρία, ούτε έχουν καταβληθεί τα
προβλεπόμενα επασφάλιστρα (30% ΛΝΗ ή 30% ΛΝΔ ή 100% Α.Ο.Χ. εκτός Ε.Ε), σε περίπτωση ζημίας αστικής ευθύνης ο
ασφαλισμένος θα υποχρεώνεται να καταβάλλει επασφάλιστρο ίσο με το 60% για ( ΛΝΗ ή ΛΝΔ) και 200% για (Α.Ο.Χ εκτός
Ε.Ε) των ετησίων ασφαλίστρων ή σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα επανείσπραξης της ζημιάς από τον
ασφαλισμένο.
Επιπλέον της πιο πάνω ασφάλισης παρέχονται και οι προαιρετικές καλύψεις εφόσον αναφέρονται στον πίνακα ασφαλιστικών
καλύψεων και με τα αντίστοιχα ανώτατα όρια ευθύνης.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι πιο κάτω περιπτώσεις και ζημίες:
1. Από οδηγό, που δεν έχει την άδεια οδηγήσεως ,την προβλεπόμενη από τον νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που
οδηγεί ,καθώς και από οδηγό που βρίσκεται σε κατάσταση μέθης.
2. Όταν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος τελεί κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών ,κατά την έννοια
και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή όποιας άλλης διατάξεως νόμου (και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση
αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος).
3. Όταν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από εκείνη που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και την
άδεια κυκλοφορίας του.
4. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός από την δική του η ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο κινούμενο σε τροχούς ή
όχι ή ρυμουλκεί άλλο όχημα.
5. Μέσα σε φυλασσόμενους χώρους σταθμεύσεως ή συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων.
6. Από ή σε ειδικό τύπο οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων, προερχόμενες όχι κατά την μετακίνησή τους, αλλά από την
λειτουργία τους ως εργαλείων.
7. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες ,υδραγωγεία, υπόγειες εν γένει εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας και βόθρους
εφόσον οι ζημίες προξενηθούν από το βάρος του ασφαλιζομένου οχήματος.
8. Προξενούμενες από πεζοδρόμια και βάθρα οικιών εφόσον αυτές προξενηθούν από την κίνηση του καλυπτόμενου οχήματος
επάνω τους, εκτός εάν αυτό κινηθεί επάνω τους συνεπεία ατυχήματος ή προς αποφυγήν του.
9.Επί ασφαλίσεως αυτ/των ψυγείων ή θερμοθαλάμων ζημίες των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων ,των εγκαταστάσεων
και σωληνώσεων εν γένει από οποιαδήποτε αιτία.
10. Που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της αυτογνώμονος αφαίρεσης εάν ο κύριος ή κάτοχος με οποιονδήποτε τρόπο έχει
συνεργήσει στην αυτογνώμονα αφαίρεση ή έστω και από αμέλεια του έγιναν προσιτά στους τρίτους τα κλειδιά του αυτοκινήτου
11. Υλικές ζημίες ή απώλειας εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της κλοπής.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε
ΕΔΡΑ : Γιαννιτσών 244, Δήμος: Αμπελοκήπων/Μενεμένης
ΑΦΜ: 999829316, Δ.Ο.Υ: ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΗΛ.: 2310-544005, Fax : 2310-544655
E-mail: info@2alsyn.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Κατά την έννοια του παρόντος:
α) Αυτοκίνητο όχημα είναι το επί του εδάφους και όχι επί τροχιών με μηχανική δύναμη ή με ηλεκτρική ενέργεια κινούμενο
όχημα, ανεξάρτητα αριθμού τροχών. Ως αυτοκίνητο θεωρείται και κάθε ρυμουλκούμενο όχημα συζευγμένο μετά του κυρίως
αυτοκινήτου, ή μη ως και ποδήλατο εφοδιασμένο με βοηθητικό κινητήρα.
β) Ασφαλισμένος , ή λήπτης της ασφάλισης είναι το πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.
γ) Ζημιωθέν πρόσωπο είναι το πρόσωπο το οποίο δικαιούται αποζημιώσεως ένεκα ζημίας που προξενήθηκε από αυτοκίνητο.
δ) Ασφαλιστής είναι η Ασφαλιστική επιχείρηση που καλύπτει τον κίνδυνο ως και τα Επικουρικό Κεφάλαιο και Γραφείο
Διεθνούς Ασφάλισης.
ε) Τόπος συνήθους στάθμευσης αυτοκινήτου οχήματος είναι:
Το έδαφος του κράτους του οποίου το όχημα φέρει πινακίδα κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το αν η πινακίδα είναι μόνιμη ή
προσωρινή, ή στις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή φέρει πινακίδες που δεν
αντιστοιχούν ή δεν αντιστοιχούν πλέον στο αυτοκίνητο όχημα και αυτό εμπλέκεται σε ατύχημα, το έδαφος του κράτους στο
οποίο συνέβη το ατύχημα.
Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται καταχώρηση σε μητρώο για ορισμένα αυτοκίνητα τα οποία, όμως φέρουν πιστοποιητικό
ασφάλισης ή διακριτικό σήμα ανάλογο με την πινακίδα κυκλοφορίας, τόπος συνήθους στάθμευσης θεωρείται το έδαφος του
Κράτους στο οποίο εκδόθηκε το ανωτέρω σήμα ή πιστοποιητικό.
Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται για ορισμένα αυτοκίνητα, ούτε καταχώρηση σε μητρώα, ούτε πιστοποιητικό ασφάλισης,
ούτε διακριτικό σήμα, τόπος συνήθους στάθμευσης θεωρείται το έδαφος του Κράτους της κατοικίας του κατόχου αυτών.
στ) Ασφάλιση με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών στην Ελλάδα, σημαίνει κάλυψη του κινδύνου της αστικής
ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα εξαιρουμένης της ευθύνης του μεταφορέα από Aσφαλιστική επιχείρηση που έχει
έδρα σε άλλο κράτος - μέλος ή υποκατάστημα ή πρακτορείο της επιχείρησης αυτής σε άλλο κράτος μέλος.
ζ) Αντιπρόσωπος για τον διακανονισμό ζημιών είναι το πρόσωπο που έχει διορισθεί στην Ελλάδα από ασφαλιστική επιχείρηση
εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
η) «Οργανισμός Αποζημίωσης» ορίζεται το "Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.
θ) Κέντρο Πληροφοριών είναι οργανική μονάδα της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
ι) Ενοποιημένη Συμφωνία του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης (Internal Regulations of the Council of
Bureaux - Reglement General du Conseil des Bureaux, L 192/23 - 31.7.2003), είναι η συμφωνία η οποία, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 2 της οδηγίας 72/166/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 (L103), ενσωμάτωσε και
αντικατέστησε, από την 1η Αυγούστου 2003, δυνάμει της από 28/7/2003 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L 192), το
σύνολο των διατάξεων της Σύμβασης Ενιαίου Τύπου μεταξύ Γραφείων και της Πολυμερούς Σύμβασης Εγγυήσεως.
Άρθρο 2
Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς
να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.
Άρθρο 3
1. Η ασφαλιστική κάλυψη:
α) Αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον
ασφαλιστή, πριν από την οποία
απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης
β) Iσχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο και
γ) Aποδεικνύεται έναντι των οργάνων, που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το
οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του
ασφαλίστρου.
δ) Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα, που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού
ασφάλισης του οχήματος.
2. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την
πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας , που ορίζεται με το ασφαλιστήριο, ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς ν
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.
3. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης
ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης.
4. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος
κάθε νέας ασφαλιστικής σύμβασης και κάθε ανανέωση αυτής.
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Άρθρο 4
1. Η ασφάλιση καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστιθέντος για την οδήγηση ή
υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Εξαιρείται η αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου με
κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως.
2. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε
πράγματα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική
ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών έναντι των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, οδηγού ή κάθε άλλου
προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με τον νόμο και τα συμφωνηθέντα , ανεξάρτητα από δεσμό
συγγενείας.
Η ασφαλιστική κάλυψη επίσης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση
αυτοκινήτων που έχουν, είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί με χρήση βίας.
Τα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης (84/5/ΕΟΚ Αρ. 3, Αρ.2
παραγρ. 2).
Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο, εφ` όσον
ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή
χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης (84/5/ΕΟΚ Αρ.2, παράγρ.1, εδαφ. 2).
Αν προκληθεί ατύχημα από ρυμουλκό όχημα που συνδέεται με ρυμουλκούμενο, οι ασφαλιστές του ρυμουλκού και του
ρυμουλκούμενου οχήματος, αντίστοιχα, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των ζημιωθέντων τρίτων. Η ευθύνη των ασφαλιστών
αυτών περιορίζεται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού των σχετικών συμβάσεων, επιφυλασσομένου σε αυτούς του δικαιώματος της
εκατέρωθεν αναγωγής για την κατανομή της ζημίας.
Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα, κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών του, όταν συνάπτεται ή ανανεώνεται η σύμβαση
ασφάλισης, να επιβάλλει επιπλέον ασφάλιστρο με βάση τα αναφερόμενα στο νόμο και τα συμφωνηθέντα.
Αν το αυτοκίνητο πρόκειται να εκτεθεί σε ειδικούς κινδύνους αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει και
αυτούς, μόνο όταν εκδοθεί ειδικό πιστοποιητικό ασφάλισης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ιδίως για την περίπτωση που το
αυτοκίνητο πρόκειται να μετέχει σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, ως αγώνες ή διαγωνισμοί ταχύτητας
ακριβείας ή δεξιοτεχνίας (ειδική κάλυψη).
Τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης δεν μπορεί να ορίζονται κατώτερα από αυτά που προβλέπονται ακολούθως:
α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ, ανά θύμα.
β) Σε περίπτωση υλικής ζημιάς 1.220.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των θυμάτων.
Ο ασφαλιστής υποχρεούται, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς κοινοποίησε την
αίτηση αποζημίωσης είτε απευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση του υπαιτίου του ατυχήματος είτε στον αντιπρόσωπο για το
διακανονισμό των ζημιών:
α) Να υποβάλει «έγγραφη» αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά
έχει αποτιμηθεί.
β) Να υποβάλει «έγγραφη» αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η
ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.
Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) καθορίζονται οι
γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει την αστική ευθύνη από ατυχήματα, τηρουμένης της διαδικασίας του
άρθρου 30 του Ν.Δ. 400/1970 , οι οποίοι αποτελούν συνέχεια και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 5
Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή με τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο
αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία ή με
αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως ή
με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή.
Άρθρο 6
1. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζημίες που προκαλούνται:
α) από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου
οχήματος που οδηγεί
β) από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση
τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. Αν το αυτοκίνητο όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα ανήκει κατά
κυριότητα σε επιχείρηση εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, το δικαίωμα αναγωγής του ασφαλιστή ασκείται μόνο
κατά του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου οχήματος, εφόσον υφίσταται έγκυρο μισθωτικό έγγραφο
γ) από αυτοκίνητο όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και
στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
2. Ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του έναντι των ζημιωθέντων τρίτων, προβάλλοντας τις εξαιρέσεις των
προηγούμενων παραγράφων, οι οποίες ισχύουν αποκλειστικά στο πλαίσιο της σχέσης του με τον ασφαλισμένο.
Άρθρο 7
Δεν θεωρούνται τρίτοι, κατά την έννοια του νόμου και της παρούσας :
α) Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε την ζημιά.
β) Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με την σύμβαση ασφάλισης.
γ) Εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή την Ασφαλιστική σύμβαση.
δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο ή εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική
προσωπικότητα" (84/5/ΕΟΚ αρ. 3).
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Άρθρο 8
1. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του
κληρονομούμενου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον
ασφαλιστή για τη μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της.
2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η Ασφαλιστική σύμβαση
λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης. Η λύση της σύμβασης
ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια.
3. Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα Ασφαλιστική σύμβαση
για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των
ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής.
Άρθρο 9
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώνουν στον ασφαλιστή κάθε ατύχημα που αφορά το
ασφαλισμένο αυτοκίνητο όχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών,
αφότου έλαβαν γνώση του ατυχήματος.
2. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στον
ασφαλιστή κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο. Ομοίως, υποχρεούται να παρέχει στον
ασφαλιστή, εφόσον του ζητηθεί, κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που είναι στη διάθεση του και κρίνονται αναγκαία στο
πλαίσιο δίκης την οποία διεξάγει ή προτίθεται να διεξαγάγει ο ασφαλιστής.
3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους ο λήπτης της
ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθούν, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλουν στον ασφαλιστή
αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
4. Η καταβολή στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο ή η επιστροφή σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαίνει τα
εκατό (100) ευρώ γίνεται με την έκδοση δίγραμμης επιταγής στο όνομα του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο από αυτόν
τραπεζικό λογαριασμό. Με τον ίδιο τρόπο καταβάλλεται από τον ασφαλιστή η αμοιβή που οφείλεται στον δικηγόρο, σε
περίπτωση που η καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης γίνεται σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή αποτελεί προϊόν
εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Άρθρο 10
1.Το πρόσωπο που ζημιώθηκε έχει από την ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι το ποσό αυτής ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή.
2. Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την ημέρα του ατυχήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής.
3. Σε περίπτωση που έχουν ζημιωθεί περισσότερα πρόσωπα όταν το σύνολο των αποζημιώσεων που πρέπει να καταβληθούν από
τον υπαίτιο υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό, το δικαίωμα καθενός από αυτούς κατά του ασφαλιστή περιορίζεται σύμμετρα,
μέχρι τη συμπλήρωση του όλου ασφαλιστικού ποσού. Αν ο ασφαλιστής, ο οποίος αγνοεί την ύπαρξη ή το μέγεθος άλλων
απαιτήσεων ή μετά από δικαστική απόφαση, κατέβαλε σε κάποιο από τα πρόσωπα αυτά ποσό ανώτερο από το μερίδιο που
αναλογεί σ` αυτόν, ο ασφαλιστής υποχρεούται έναντι των λοιπών ζημιωθέντων μόνο μέχρι τη συμπλήρωση του ασφαλιστικού
ποσού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά αυτού που αποζημιώθηκε καθ` υπέρβαση.
Άρθρο 11
Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει μόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης
στον ζημιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να
απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία.
Άρθρο 12
Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης:
1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, με έγγραφη συμφωνία.
2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με
επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η
ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως
προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση.
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί, με επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους
όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο και βαρύνεται με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της
καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στο λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή
τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της
ασφαλιστικής σύμβασης.
4. Η επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης
ή/και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή, θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που
ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση. Τα αποτελέσματα της
επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτή ή τη
μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαμονής ή τη μη προσέλευσή τους στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της.
5. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ειδικά
στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ενημέρωση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από την 30ή ημέρα από
την αποστολή της σχετικής επιστολής. Η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αντιτάξει έναντι του τρίτου ζημιωθέντος τη λύση
της σύμβασης ασφάλισης μόνον μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την ενημέρωση των προηγούμενων εδαφίων.
Άρθρο 13
Ο ασφαλιστής έχει την δυνατότητα να αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του και τις οδηγίες του , στο όνομα του ασφαλιζόμενου,
κάθε δίκη, που σχετίζεται με το καλυπτόμενο όχημα. Δικαιούται επίσης να προβαίνει κατά περίπτωση, σε αναγνώριση της
ευθύνης του ασφαλισμένου και να συμβιβάζεται για λογαριασμό του, εντός των ορίων του ασφαλιζόμενου ποσού.
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Άρθρο 14
Για κάθε διαφορά, που θα προκύψει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, και εφαρμοστέο δίκαιο
είναι το Ελληνικό.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ιδιοκτητών
Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ
ΕΔΡΑ : Ερυθρού Σταυρού, 65403, Καβάλα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, Ερυθρού Σταυρού 68, 65403, Καβάλα, ασφαλίζει τον περιγραφόμενο
κίνδυνο, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
1. Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει στο αναφερόμενο πιστοποιητικό ασφάλισης πρόσωπο υπό την ιδιότητα του κύριου ή
νόμιμου κατόχου του επίσης αναφερόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης οχήματος με τον αριθμό κυκλοφορίας του.
2. Με τον όρο «όχημα» νοούνται τα αυτοδυνάμως κινούμενα οχήματα, που χρησιμεύουν στην μεταφορά προσώπων ή
πραγμάτων, καθώς και τα ρυμουλκούμενα τους.
3. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή νομικών συμβουλών σχετιζόμενων με την
πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται το όχημα του ασφαλισμένου και που αφορούν (οι συμβουλές) σε
θέματα εκτίμησης της υπαιτιότητας και των εξ αυτής αναφυομένων θεμάτων που σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και
την πρακτική του διακανονισμού ζημιών της ασφαλιστικής αγοράς θα αφορούν στην εκάστοτε νομική θέση του
ασφαλισμένου.
4. Η παροχή των νομικών συμβουλών θα γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει στα τμήματα ζημιών του ο
ασφαλιστής και εν αδυναμία αυτού από τα εξειδικευμένα συνεργαζόμενα μαζί του δικηγορικά γραφεία.
5. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
α. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, ή λόγω
παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση.
γ. Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού του διπλώματος του οδηγού ή της άδειας και
των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για την επανάκτησή τους και κίνηση των διαδικασιών σε δικαστήρια,
για τους ίδιους λόγους.
δ. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφής με την ιδιότητα του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του
ασφαλισμένου οχήματος.
ε. Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου.
στ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες από την λήξη του ασφαλιστηρίου,
που κάλυπτε τον κίνδυνο.
6. Το όριο κάλυψης εξόδων αναφέρεται στην βεβαίωση ασφάλισης.
7. Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή και αντιστρόφως παραγράφονται μετά τετραετία από την γέννησή
τους και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Καβάλας.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια πρέπει να καλέσετε στον αριθμό ΤΗΛ. 2310595502

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι ο Ελληνικός
Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ, Ερυθρού Σταυρού
68, 65403, Καβάλα, ασφαλίζει τον περιγραφόμενο κίνδυνο, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους γενικούς και ειδικούς
όρους ασφάλισης:
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει στο αναφερόμενο πιστοποιητικό ασφάλισης πρόσωπο υπό την ιδιότητα του κύριου ή
νόμιμου κατόχου του επίσης αναφερόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης οχήματος με τον αριθμό κυκλοφορίας του.
2.Με τον όρο «όχημα» νοούνται τα αυτοδυνάμως κινούμενα οχήματα, που χρησιμεύουν στην μεταφορά προσώπων ή
πραγμάτων, καθώς και τα ρυμουλκούμενα τους.
3.Ασφαλιστική προστασία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή νομικών συμβουλών σχετιζόμενων με
επαγγελματικά θέματα του νόμιμου κατόχου του οχήματος που ασφαλίζεται. Εφόσον ο νόμιμος κάτοχος του οχήματος που
ασφαλίζεται είναι νομικό πρόσωπο, τότε η παροχή νομικών συμβουλών δίδεται στο φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως νόμιμος
εκπρόσωπος. Ως επαγγελματικά θέματα νοούνται οι φορολογικές συναλλαγές του ασφαλιζόμενου αποκλειστικά και μόνο στις
υποθέσεις που αφορούν το ασφαλισμένο όχημα, όπως τιμολόγια αγοράς και πώλησης οχήματος, υπολογισμούς υπεραξίας,
δελτία μεταφοράς κτλ.
4.Η παροχή των νομικών συμβουλών θα γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει στα τμήματα ζημιών του ο
ασφαλιστής και εν αδυναμία αυτού από τα εξειδικευμένα συνεργαζόμενα μαζί του δικηγορικά γραφεία.
5. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
α. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
β. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, ή λόγω
παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση.
γ. Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού του διπλώματος του οδηγού ή της άδειας και
των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για την επανάκτησή τους και κίνηση των διαδικασιών σε δικαστήρια,
για τους ίδιους λόγους.
δ. Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις σχετιζόμενες με την επαγγελματική δραστηριότητα που είναι συναφής με
την ιδιότητα του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος.
ε. Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου.
στ. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες από την λήξη του ασφαλιστηρίου,
που κάλυπτε τον κίνδυνο.
6. Το όριο κάλυψης εξόδων αναφέρεται στην βεβαίωση ασφάλισης.
7. Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή και αντιστρόφως παραγράφονται μετά τετραετία από την γέννησή
τους και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Καβάλας.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια πρέπει να καλέσετε στον αριθμό ΤΗΛ. 2310595502.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Με το παρόν και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. ΘΑΝΑΤΟΣ: Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισμένο Κεφάλαιο.
2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισμένο
Κεφάλαιο.
3. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ Ή ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ): Ποσοστό 40% επί του
Ασφαλισμένου Κεφαλαίου.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι επόμενοι ορισμοί, όπου αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του παρόντος Προσαρτήματος, έχουν την παρακάτω
προσδιοριζόμενη έννοια:
1.
2.

3.
4.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Θεωρείται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
ΟΔΗΓΟΣ: Θεωρείται το πρόσωπο που θα οδηγεί το αυτοκίνητο κατά το χρόνο του ατυχήματος. Αυτός μπορεί να
είναι ή ο ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που 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, σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα ασφάλιση είναι ανίσχυρη και δεν καταβάλλεται
αποζημίωση σε κανένα από τα ασφαλισμένα πρόσωπα.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι μόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Καλυπτόμενα πρόσωπα θεωρούνται μόνο ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του
αυτοκινήτου. Οποιοδήποτε άλλο επιβαίνον πρόσωπο εξαιρείται από την παρεχόμενη από το παρόν κάλυψη.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ /
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
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 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 και ότι το παρόν ασφαλιστήριο ίσχυε κατά το χρόνο 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 οκτώ εργάσιμες από την ημερομηνία επέλευσής του. Σε περίπτωση θανάτου
κάποιου ασφαλισμένου προσώπου απαιτείται άμεση τηλεγραφική 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.
Οι δικαιούχοι αποζημίωσης εξουσιοδοτούν δια του παρόντος την εταιρεία να λαμβάνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους
ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα που ασχολήθηκαν με το ατύχημα, αίροντας κάθε δέσμευση από το ιατρικό απόρρητο.
Άρθρο 3ο

Πληρωμή αποζημίωσης

Η πληρωμή του ασφαλίσματος πραγματοποιείται από την Εταιρεία, αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των
αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων και εφόσον έχει επέλθει συμφωνία καταβολής συγκεκριμένου ποσού με τον κατά νόμο
αιτούντα την αποζημίωση.
Άρθρο 4ο Αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου
Αν εξαιτίας ατυχήματος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που συνέβη το ατύχημα αυτό, επέλθει ο θάνατος κάποιου
ασφαλισμένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του, το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή.
Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι με δικά τους έξοδα, συγκεντρώσουν και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Πιστοποιητικό θανάτου, γιατρού ή νοσοκομείου.
Πιστοποιητικό Εφορίας, για δήλωση του ασφαλίσματος.
Κληρονομητήριο ή Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που να καθορίζει τους κληρονόμους του θανόντος
ασφαλισμένου προσώπου.
Αντίγραφο δικογραφίας Αστυνομικής Αρχής που έλαβε γνώση του ατυχήματος.
Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη του θανόντος.

Η εταιρία μπορεί, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα
απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου.
Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλει η Εταιρεία, η απόδειξη αποζημίωσης του ασφαλισμένου, ή του δικαιούχου, ή του
νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει ολοκληρωτικά την Εταιρεία από κάθε άλλη υποχρέωση για
παροχή, σε σχέση με το ίδιο ατύχημα.
Άρθρο 5ο Εξαιρούμενοι κίνδυνοι
Δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις, όπως επίσης και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες αυτών:
α) Κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελματικές ή μη, ακόμα κι αν χαρακτηρισθούν από δικαστήριο σαν
ατύχημα, καθώς επίσης και οι επιδράσεις ακτινών Χ ή γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
β) 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.
γ) Ατυχήματα που θα συμβούν κατά το χρόνο που τα καλυπτόμενα πρόσωπα ήταν μεθυσμένα ή βρίσκονταν κάτω από την
επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
δ) Ατυχήματα οφειλόμενα σε συμμετοχή σε αγώνες, ανταγωνισμούς και δοκιμές οχημάτων.
ε) 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.
στ) Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες ενεργειών των
δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων.
ζ) Ατυχήματα από οδηγό χωρίς την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο.
η) Διαφορετική χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από αυτή που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας.
θ) 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.
ι) Ατυχήματα που θα συμβούν έξω από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ή κατά το χρόνο που ο οδηγός ή κάποιος επιβαίνων,
επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό.
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ια) Περιπτώσεις που οι συνεπιβαίνοντες του αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από όσους προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας
ή το αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο πάνω στο όριο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας ή από τις σχετικές αποφάσεις
των αρμοδίων Αρχών.
ιβ) Τροχαίο ατύχημα κατά την διάρκεια του οποίου το όχημα έχει κλαπεί ή τελεί υπό την κυριότητα του κλέπτη.
Άρθρο 6ο Αρμόδια Δικαστήρια – Παραγραφή – Τροποποιήσεις
Οποιαδήποτε διαφορά η οποία είναι δυνατό να προκύψει από το παρόν ασφαλιστήριο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και
εφόσον διαπιστωθεί οριστικά ότι είναι αδύνατη η επίλυσή της με διαιτησία, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αρμοδίων δικαστηρίων της Καβάλας και θα εκδικάζεται μόνο από αυτά.
Άρθρο 7ο 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.
Β) Μόνιμη ολική ανικανότητα: Αν αποδειχτεί ότι από καλυπτόμενο ατύχημα κάποιο ασφαλισμένο πρόσωπο υπέστη αμέσως ή
το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, ολοκληρωτική, απόλυτη και διαρκή ανικανότητα
σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα, η Εταιρεία καταβάλλει σ’ αυτό, ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ποσό. Η Εταιρεία
δεν υποχρεώνεται στην καταβολή του ασφαλισμένου ποσού πριν κριθεί η ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου, σαν
οριστική και ανεπανόρθωτη.
Σαν μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται η:
1.
2.
3.

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.
Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που καθιστά το ασφαλισμένο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία ή
επαγγελματική απασχόληση.
Ολική παραλυσία.

Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά.
Γ) Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Απώλεια ενός άκρου ή ενός ματιού): Αν κάποιο ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν
ασφαλιστήριο, επιφέρει σε ασφαλισμένο πρόσωπο απώλεια ενός χεριού, ή ενός ποδιού, ή ενός ματιού το αργότερο μέσα σε έξι
(6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στο πρόσωπο αυτό, το ασφαλισμένο ποσό που
καθορίζεται στον Πίνακα για την περίπτωση αυτή. 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 για συρροή αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και για
θάνατο, η Εταιρεία υποχρεώνεται στην πληρωμή μίας και μόνο αποζημίωσης.
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 8ο

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 έχουν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ δικαιολογητικά, π.χ. Αδεία Ικανότητας κτλ.
Άρθρο 9ο Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας
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 σε κάθε παροχή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι o
Ελληνικός
Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ με διεύθυνση Ερ.
Σταυρού 68, ΤΚ 65403, Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας, ο οποίος στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται σαν
"ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαμβάνει να παρέχει την κάλυψη ασφάλισης Θραύσης Κρυστάλλων, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών
GLASSFIT AE, όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Όρους και μέχρι του ανωτάτου ορίου, όπως αυτό αναφέρεται στον
σχετικό πίνακα βεβαίωση ασφάλισης.
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Η ασφάλιση Θραύσεως κρυστάλλων καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα κλοπής, από την
θραύση των κρυστάλλων του αvεμoθώρακα (παρμπρίζ) - εμπρόσθιου και οπίσθιου, και όλων των παραθύρων του αυτοκινήτου,
(εκτός της υάλινης οροφής του (ηλιοροφές) συμπεριλαμβαvoμέvωv και των εξόδων τοποθέτησης τους, για το ποσό μέχρι του
προσδιοριζόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης ανά περίπτωση και στο σύνολο κατά την ασφαλιζόμενη περίοδο και το
εκπιπτόμενο αυτού ως απαλλαγή εφ’ όσον προβλέπεται. Σε περίπτωση ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων, θα πρέπει να
έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης.
Σε περίπτωση απαιτήσεως του ασφαλιστή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή ζημιάς GLASSFIT και να μεταβείτε
σε ένα εκ των συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή επισκευαστικών σταθμών, προς έλεγχο της ασφαλισιμότητας του οχήματος
σας και επισκευής του.
Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων πρέπει να διενεργούνται στους συνεργαζόμενους με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς
σταθμούς. Εάν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να επισκευάσει τους υαλοπίνακές του εκτός των συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή
επισκευαστικούς σταθμούς, ισχύει το εκπιπτόμενο ποσό απαλλαγής των 500,00 € ανά περιστατικό.
Εξαιρέσεις
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Σε ανοικτά αυτοκίνητα δεν καλύπτεται η θραύση υάλινων επιφανειών τους.
Δεν καλύπτεται η θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα.
Δεν καλύπτεται η βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ηλεκτρικά μοτέρ ή μηχανισμούς.
Δεν καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε ανακλαστήρες.
Δεν καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων άλλων μερών ή τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, όπως π.χ.
φανών, δεικτών κατεύθυνσης, καθρεπτών, πίνακα οργάνων, πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ, πλαστικές
ηλιοροφές κ.λ.π., ούτε άλλες ζημιές πρoξεvoύμεvες στο αυτοκίνητο εξαιτίας αφορμής της θραύσεως των
κρυστάλλων.
Θραύση που προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από αιτία για την οποία οφείλετε αποζημίωση από άλλο καλυπτόμενο
κίνδυνο.
Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από υαλοκαθαριστήρες κτλ.)

Η αναφερόμενη κάλυψη ισχύει και παρέχεται μόνον στην Ελλάδα.
Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που
ενεργεί αντ’ αυτού και στη θέση του:
- να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών GLASSFIT AE
- να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών, πριν πάρει οποιαδήποτε
πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα.
- να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών
- ο ασφαλισμένος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που διαθέτει για να περιορίσει τις επιζήμιες επιδράσεις από την ζημία
από την στιγμή του συμβάντος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 8001180020 από σταθερό χωρίς χρέωση και 210 5574400 από κινητό.

EUROP ASSISTANCE
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I'
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 01072015
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΟΡΙΣΜΟΙ
Ασφαλιστής: Ο Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ.»
Ασφαλισμένο όχημα: Ασφαλισμένο όχημα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστική
ευθύνης και έχει κοινοποιηθεί στην Europ Assistance.
Ασφαλισμένα πρόσωπα
Ασφαλισμένα πρόσωπα, που χάριν συντομίας στο παρόν θα αναφέρονται 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 πρόσωπα.
3. Ο εκάστοτε νόμιμος οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος, κατά τη στιγμή του Ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκη.
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 την «EUROP-ASSISTANCE S.A»
Ατύχημα
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Κάθε απρόοπτο και βίαιο περιστατικό, που αφορά το ασφαλισμένο όχημα, εφόσον επήλθε χωρίς τη θέληση του ασφαλισμένου
και το οποίο ενεργοποίησε οποιαδήποτε κάλυψη αστικής ευθύνης ή περιουσίας και δικαιολογεί την υποβολή δήλωσης
ατυχήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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, Κεφαλονιά, καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές όπου η Europ
Assistance διαθέτει δίκτυο συνεργατών σύμφωνα με το Παράρτημα II (Δίκτυο Σταθμών εξυπηρέτησης).
Η Europ Assistance δεν υποχρεούται σε παροχή κάλυψης σε περιοχές όπου δεν διαθέτει σταθμό εξυπηρέτησης.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Η Europ Assistance S.A. υποχρεούται να επέμβει, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης αυτής, αποκλειστικά εξαιτίας
ατυχήματος, το οποίο ενεργοποίησε οποιαδήποτε κάλυψη αστικής ευθύνης ή περιουσίας και δικαιολογεί την υποβολή δήλωσης
ατυχήματος, η οποία και πρέπει να υποβληθεί Europ Assistance αποκλειστικά μέσω της "Φροντίδας Ατυχήματος". Η Φροντίδα
ατυχήματος παρέχεται αποκλειστικό και μόνο στον τόπο του ατυχήματος και την ώρα που έλαβε μέρος αυτό και περιλαμβάνει:
Άρθρο 1.
24 ΩΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
Η EUROP ASSISTANCE S.A. θέτει στη διάθεση των ασφαλισμένων ένα κέντρο αναγγελίας ζημιών , στο οποίο θα εκτελούνται
καθ'όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο οι εξής εργασίες:
-Λήφη κλήσεων των ασφαλισμένων.
-Έλεγχος κάλυψης.
-Συλλογή και καταγραφή βασικών στοιχείων.
-Άνοιγμα φακέλου ζημιάς.
Άρθρο 2.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Κατόπιν τροχαίου ατυχήματος η EUROP ASSISTANCE S.A. αναλαμβάνει την οργάνωση και το κόστος μετάβασης του
πλησιέστερου συνεργάτη της στον τόπο συμβάντος με σκοπό να βοηθήσει τον ασφαλισμένο σχετικά με τις διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο απεσταλμένος της EUROP ASSISTANCE S.A. θα βοηθήσει τον ασφαλισμένο στην επιτόπου συμπλήρωση της Δήλωση
Ατυχήματος η οποία στη συνέχεια θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο οδηγό στο τόπο του ατυχήματος.
Άρθρο 3.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Επιπλέον, ο απεσταλμένος συνεργάτης της EUROP ASSISTANCE S.A.:
α) Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα οχήματα δίνοντας ειδική έμφαση στα σημεία πρόσκρουσης.
β) Θα καταγράψει τα στοιχεία συμμετεχόντων στο ατύχημα και τα στοιχεία των πιθανών αυτοπτών μαρτύρων καθώς και
οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την αποδοχή της ζημιάς.
γ) Θα περιγράφει τον τόπο ατυχήματος (δρόμους, κατεύθυνση οχημάτων, φανάρια, σήμανση κλπ.) και υπό τη μορφή
σχεδιαγράμματος με σκοπό τον σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας του συμβάντος.
Άρθρο 4.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ
Ο συνεργάτης της EUROP ASSISTANCE S.A. θα παρέχει στον ασφαλισμένο βασικές οδηγίες σχετικά με την διαδικασία που
θα πρέπει να ακολουθήσει για την καλύτερη αντιμετώπιση του ατυχήματος όπως κλίση της Τροχαίας σε περίπτωση σωματικών
βλαβών, ανάγκη ή μη καταγραφής στοιχείων μαρτύρων κτλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η κάλυψη "Φροντίδα Ατυχήματος" αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ασφάλισης , που έχει συνάψει ο
ασφαλισμένος και βρίσκεται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το ως άνω ασφαλιστήριο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
• Η Europ Assistance δεν υποχρεούται να επέμβει εάν :
• Οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πόνους και η
κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με αντιολισθητικές αλυσίδες.
• Οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες κλπ.).
Η Europ Assistance διατηρεί το δικαίωμα:
Να διαθέτει προσωπικό, και εξοπλισμό της επιλογής του ή να συνεργάζεται κατά την κρίση του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που διαθέτουν μέσα κατάλληλα για την παροχή των υπηρεσιών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Η κατά το παρόν κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται παράνομα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση
οποιοσδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση
συνάφεια προς πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις.

Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συμβεί πριν την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Όταν το καλυπτόμενο όχημα συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, δοκιμές, συναγωνισμούς,
ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται αποδεδειγμένα με επικίνδυνο τρόπο.
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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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
1.Ο ασφαλισμένος αμέσως μετά από κάθε περιστατικό, που του δίνει το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή της «Φροντίδας
Ατυχήματος», υποχρεούται:
α. Να τηλεφωνήσει αμέσως, ο ίδιος ή τρίτος ενεργώντας για λογαριασμό του, στο Τηλεφωνικό Κέντρο της EUROPASSISTANCE S.A., στον αριθμό που του έχει γνωστοποιηθεί, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό
κυκλοφορίας του καλυπτόμενου οχήματος. Να ενημερώσει πλήρως το τηλεφωνικό κέντρο για τα αληθινά περιστατικά της
ασφαλιστικής περίπτωσης και να υποδείξει με ακρίβεια το σημείο που αυτός ευρίσκεται.
β. Να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα yia τη μείωση των συνεπειών της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να
αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος παροχής της βοήθειας. Τυχόν αμέλεια του ασφαλισμένου να πράξει
τούτο, παρέχει στον Ασφαλιστή το δικαίωμα να μειώσει τις υπηρεσίες του 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, η Europ Assistance απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του.
3.Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου κατατίθενται υποχρεωτικά στα γραφεία του Ασφαλιστή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Οι πάσης φύσεως αξιώσεις του ασφαλισμένου κατά του Ασφαλιστή 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 επίλυση διαφορών, που τυχόν ανακύψουν μεταξύ Ασφαλιστή και
ασφαλισμένου, είναι κατά τόπον τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΆΡΙΘΜ 01072015
ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ

ΠΟΛΗ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΓΙΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΑΧΑΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΘΗΒΑ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΩΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΛΕΡΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΑΤΜΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞ/ΛΗ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΑΣΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
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ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΔΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΕΑ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΞΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΑΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΗΝΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΗΜΝΟΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΑΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΗΝΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΗΜΝΟΣ

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
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ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ
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