Ασφαλιστική Εταιρία:
Ελληνικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής
Χρήσεως ΣυνΠΕ
Έδρα: Ερ. Σταυρού 68 654 03, Καβάλα
Τηλ.: 2510620645 , ΦΑΞ 2510518119 ΑΦΜ 998343202, ΔΟΥ Α΄ ΔΟΥ Καβάλας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
1. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (GLASSFIT)
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι o Ελληνικός
Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ, ο οποίος στο
παρακάτω κείμενο αναφέρεται σαν «ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει να παρέχει την κάλυψη ασφάλισης Θραύσης
Κρυστάλλων μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών του όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Όρους.
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 και 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.
Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων πρέπει να διενεργούνται στους συνεργαζόμενους με τον ασφαλιστή
επισκευαστικούς σταθμούς της εταιρίας Glassfit. 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.
8.
9.

10.
11.

Σε ανοικτά αυτοκίνητα δεν καλύπτεται η θραύση μη υάλινων επιφανειών και ηλιοροφών τους.
Δεν καλύπτεται η θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, εκτός και αν συμφωνηθεί εγγράφως
διαφορετικά
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.)
Δεν καλύπτεται η θραύση κρυστάλλων που προήλθε από αντικείμενα εντός του ασφαλισμένου οχήματος.
Δεν καλύπτεται θραύση κρυστάλλων που προήλθε από τοποθέτηση – επανατοποθέτηση πραγμάτων ή και
στηριγμάτων (όπως βάσεις στήριξης ή συγκράτησης αντικειμένων, αντικείμενα προστασίας από τον ήλιο κα)
ακόμη και καθρεπτών επάνω στο κρύσταλλο.
Δεν καλύπτεται θραύση κρυστάλλων που προήλθε άμεσα από τον ασφαλισμένο ή τον οδηγό του οχήματος
και για οποιαδήποτε αιτία.
Δεν καλύπτεται θραύση κρυστάλλων που προήλθε τις πρώτες τριάντα ημέρες από την ημέρα έναρξης του
συμβολαίου, εκτός και αν πριν από την ασφάλιση έχει προηγηθεί προασφαλιστικός έλεγχος σε έναν από
τους συνεργαζόμενους επισκευαστικούς σταθμούς της glassfit, ή εκτός εάν υπήρχε στο προηγούμενο
συμβόλαιο του οχήματος κάλυψη θραύσης κρυστάλλων από άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία θα
έληγε την ημέρα ασφάλισης του στην εταιρία.

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 :
1. να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο ζημιών στα
τηλέφωνα 800 11 800 20 από σταθερό, ή 210 55 74 400 από κινητό.
2. να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών, πριν
πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα.
3. να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών.
4. ο ασφαλισμένος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που διαθέτει για να περιορίσει τις επιζήμιες
επιδράσεις από την ζημία από την στιγμή του συμβάντος.

2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ (GLASSFIT)
Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλων καθρεπτών καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα
κλοπής, για τη θραύση των κρυστάλλων και μόνο, όλων των εξωτερικών καθρεπτών του οχήματος
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 καθρεπτών, θα πρέπει να
έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης.
Σε περίπτωση απαιτήσεως του ασφαλιστή θα πρέπει να μεταβείτε αποκλειστικά σε ένα εκ των συνεργαζομένων με
τον ασφαλιστή επισκευαστικών σταθμών της εταιρίας Glassfit προς έλεγχο της ασφαλισιμότητας του οχήματος σας.
Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων των καθρεπτών πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά στους συνεργαζόμενους με
τον ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς της εταιρίας Glassfit. Εάν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να επισκευάσει τους
υαλοπίνακες των καθρεπτών 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.

Δεν καλύπτεται η βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ηλεκτρικά μοτέρ ή μηχανισμούς.
Δεν καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων άλλων μερών ή τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου,
όπως π.χ. εμπρόσθια ή/και οπίσθια παρμπρίζ, κρύσταλλα παραθύρων, φανών, δεικτών κατεύθυνσης,
εσωτερικών καθρεπτών, πίνακα οργάνων, πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ, πλαστικές
ηλιοροφέςκ.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 οφείλεται αποζημίωση από άλλο
καλυπτόμενο κίνδυνο.
Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από οποιαδήποτε αιτία κτλ.)
Δεν καλύπτονται τα οποιασδήποτε μορφής (πλαστικά, αλουμινίου κτλ) μπράτσα των καθρεπτών παρά μόνο
το κρύσταλλο αυτών.

Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων καθρεπτών και αντικατάστασής τους ή καταβολής του
αντιτίμου της αξίας τους από τον Ασφαλιστή, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποζημιωθέντα κρύσταλλα.
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 της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο ζημιών στα
τηλέφωνα 800 11 800 20 από σταθερό, ή στο 210 55 74 400 από κινητό.

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.

3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
Ζημιές στους αερόσακους του ασφαλιζομένου οχήματος αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση από υπαιτιότητα του
ασφαλιζομένου ή που θα προκληθούν από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση του ασφαλιζομένου
οχήματος.
Η κάλυψη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει επισκευαστεί ή εάν έχει επισκευαστεί πριν
επιθεωρηθεί ή στην περίπτωση που για την ζημία υποχρέωση αποζημίωσης έχει άλλος φορέας.
Ανώτατο όριο κάλυψης ορίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του
πιστοποιητικού ασφαλίσεως.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση και την αποζημίωση της ζημιάς είναι η ενημέρωση της
Φροντίδας Ατυχήματος ώστε να γίνει καταγραφή της ζημιάς, και σε κάθε περίπτωση η προηγούμενη έγκριση της
εταιρίας.
Το κόστος αντικατάστασης του ταμπλό του οχήματος (όταν πρόκειται για ζημιά μπροστινών αερόσακων) και της
ταπετσαρίας του οχήματος (όταν πρόκειται για ζημιά πλάγιων αερόσακων), καλύπτεται κατ ανώτατο όριο έως το
ασφαλισμένο κεφάλαιο (δηλαδή όχι αθροιστικά με το κόστος των αερόσακων) με απαλλαγή εκατό (100) ευρώ.

4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Το κόστος για την αγορά του μηχανισμού που ενεργοποιεί τις ζώνες ασφαλείας του ασφαλιζομένου οχήματος
αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση από υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου ή που θα προκληθούν από πρόσκρουση,
εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση του ασφαλιζομένου οχήματος.
2. Εφόσον ο μηχανισμός ενεργοποίησης στις ζώνες ασφαλείας δεν υπάρχει ή δεν πωλείτε αυτόνομος, τότε
καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης του μηχανισμού μαζί με τις ζώνες ασφαλείας, με απαλλαγή όμως διακόσα
(200) ευρώ.
3. σε κάθε περίπτωση καλύπτεται το κόστος παροχής υπηρεσιών για την αντικατάσταση του μηχανισμού
ενεργοποίησης των ζωνών ασφαλείας ή και των ζωνών ασφαλείας.
Η κάλυψη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει επισκευαστεί ή εάν έχει επισκευαστεί πριν
επιθεωρηθεί ή στην περίπτωση που για την ζημία υποχρέωση αποζημίωσης έχει άλλος φορέας.
Ανώτατο όριο κάλυψης ορίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του
πιστοποιητικού ασφαλίσεως.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση και την αποζημίωση της ζημιάς είναι η ενημέρωση της
Φροντίδας Ατυχήματος ώστε να γίνει καταγραφή της ζημιάς, και σε κάθε περίπτωση η προηγούμενη έγκριση της
εταιρίας.

5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤOKINHΤΟΥ
Γενικοί & Ειδικοί Όροι
Παρεχόμενη κάλυψη: Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που:
Α. Το ασφαλιζόμενο όχημα υποστεί ολική απώλεια από πυρκαγιά.
Β. Το ασφαλιζόμενο όχημα απολεσθεί συνεπεία ολικής κλοπής.
Γ. Το ασφαλιζόμενο όχημα έχει υποστεί ολική καταστροφή αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση,
εκτροπή, ανατροπή, και πτώση του, αλλά σε κάθε περίπτωση με ευθύνη του ασφαλισμένου.
Παρεχόμενο επίδομα
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας η Εταιρία θα καταβάλει στον Ασφαλιζόμενο το επίδομα το οποίο παρέχεται με
σκοπό να καλύψει τα πρώτα του έξοδα συνεπεία της ζημίας ή απώλειας του οχήματος του. Σε καμία περίπτωση δεν
δύναται το επίδομα να ξεπεράσει το ποσό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης ή την εμπορική αξία του
οχήματος με μέγιστο τα 1.000,00 €. 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.
Ασφαλιστικό ποσό και Ασφάλισμα
Το ασφαλιστικό ποσό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης 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.
Ορισμοί
Ολική απώλεια υφίσταται όταν η υπολειπόμενη αξία του οχήματος μετά τη ζημία είναι χαμηλότερη από το 20% της
αξίας του πριν τη ζημία.
Επίδομα είναι το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας και αναγράφεται στον πίνακα του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Όχημα είναι το ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ιδιοκτησίας του ασφαλιζόμενου, τα στοιχεία του οποίου
αναφέρονται στον πίνακα τον Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα κάλυψη δεν παρέχεται σε
μοτοσικλέτες.
Διάρκεια ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία ισχύει η κάλυψη, από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την
ημερομηνία λήξης.
Ειδικοί οροί
Για την περίπτωση κλοπής υπάρχει μία περίοδος αναμονής 45 ημερών, πριν δοθεί το συμφωνημένο από το παρόν
ασφαλιστήριο επίδομα. Για την περίπτωση ολικής καταστροφής από πυρκαγιά, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή,
ανατροπή και πτώση, το επίδομα παρέχεται αφού πιστοποιηθεί από ειδικό πραγματογνώμονα ότι το ασφαλιζόμενο
όχημα έχει υποστεί ολική απώλεια.
Εξαιρέσεις
Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στην
παράγραφο «Παρεχόμενη κάλυψη».
Επιπλέον ρητά εξαιρούνται αι μηχανικές βλάβες καθώς και ζημίες που προξενήθηκαν:
Εκτός της διάρκειας ασφάλισης
Από πρόθεση, ή ενδεχόμενο δόλο του Ασφαλιζόμενου, του Λήπτη της Ασφάλισης και του οδηγού

του οχήματος είτε των προστηθέντωνυπ΄ αυτών προσώπων στην οδήγηση του οχήματος. Από τη
συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους
ή όχι αγώνες ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις). 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.
Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά ή με τη συνδρομή και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες
ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο), ή
από την καύση πυρηνικού καυσίμου.
Καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη πυρηνικής σχάσης.
Επίσης, οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει:
Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με τη συνδρομή και άλλων αιτιών, από υλικά πυρηνικών
όπλων.
Άμεσα ή έμμεσα ζημιά από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου,
σεισμό ή από άλλο φυσικό φαινόμενο δεν καλύπτεται.
Από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την
κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί.
Από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή
τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2096/ 1999, ΦΕΚ 57 Α’),
όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση
ταυ ατυχήματος,
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.
Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το όχημα φορτίο.
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.
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 στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος και εισπραχθεί ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.
Μέσα σε συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων.
Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα που δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας και που ασφαλίζονται για
ατυχήματα που μπορεί να συμβούν οε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον τα ατυχήματα αυτά
προξενηθούν έξω από τους χώρους αυτούς.
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.
Κατά τη διάρκεια που το όχημα κινείται σε δρόμους που δεν προορίζονται για την κυκλοφορία
αυτοκινήτων ή όπου η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις Αρχές.
Άμεσα ή έμμεσα σαν συνέπεια δολιοφθοράς.
Εξαιτίας κάθε είδους μηχανικών μετατροπών.
Υποχρεώσεις μετά από ζημία
Σε περίπτωση κλοπής θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να προσκομιστεί το δελτίο
συμβάντων της Αστυνομίας.
Να γνωστοποιήσετε τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα καλώντας στο τηλέφωνο της φροντίδας ατυχήματος και να
ακολουθήσετε της οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων προς αποφυγή καθυστερήσεως σας. Ο Ασφαλιζόμενος έχει την
υποχρέωση να δηλώσει εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας, απ’
ευθείας στην Εταιρία, ή στην φροντίδα ατυχήματος, τη ζημία και να αποστείλει στην εταιρεία όλα τα παραστατικά
που σχετίζονται μ’ αυτή, χρησιμοποιώντας τα έντυπα δηλώσεων ατυχημάτων της Εταιρίας ή κάθε άλλο έγγραφο μέσα
ή προσερχόμενος ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Εταιρία.
Ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να θέσει, το γρηγορότερα, στην διάθεσή της Εταιρείας το όχημα για της
σχετικές της ενέργειες της πραγματογνωμοσύνης.

Τοπικά όρια ισχύος
Η Ασφάλιση ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.
Γενικοί όροι

Διαιτησία: Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση και
απόφαση ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από καινού από τα μέρη.
Ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων: Οι καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο παρέχονται
συμπληρωματικά και καθ’ υπέρβαση με οποιοδήποτε άλλα ασφαλιστήριο που καλύπτει τον ίδιο κίνδυνο.
Αρμόδια δικαστήρια δωσιδικία: Αυτό το Ασφαλιστήριο Θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά από τα
παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλης της Καβάλας.
Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου: Η μέγιστη περίοδος ισχύος ταυ Ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη
θα συνεχιστεί εφόσον πληρώνονται τα ασφάλιστρα, εκτός κι αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί.
Ακύρωση ασφαλιστηρίου / τροποποιήσεις / παραγραφή Ακύρωση από τον Ασφαλιζόμενο: ο Ασφαλιζόμενος
μπορεί να ακυρώσει τα Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνοντάς την εταιρία εγγράφως 15 ημέρες
πριν από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης.
Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου, α) Αν δεν έχει κατατεθεί δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος του
Ασφαλιστηρίου, τα ποσό των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία
λήξεως της ισχύος ταυ ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά. β) Αν έχει κατατεθεί δήλωση ζημίας κατά τη
διάρκεια ισχύος ταυ Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση ακυρώσεως τον ασφαλιστηρίου δεν γίνεται επιστροφή
ασφαλίστρων.
Ακύρωση από τον Ασφαλιστή: Η Εταιρία δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
ενημερώνοντας τον Ασφαλιζόμενο εγγράφως 30 ημέρες πριν. Αυτή η έγγραφη προειδοποίηση θα ταχυδρομηθεί στην
διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήρια συμβόλαια/ πιστοποιητικό ασφάλισης. Σε περίπτωση ακύρωσης το
ποσό των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του
ασφαλιστηρίου Θα επιστραφεί αναλογικά. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, η εταιρία δικαιούται να
ακυρώσει το Ασφαλιστήριο, ενημερώνοντας τον Ασφαλιζόμενο εγγράφως 30 ημέρες πριν.
Τροποποιήσεις: ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να ενημερώσει την εταιρία εντός 14 ημερών από τότε που περιήλθε σε
γνώση του οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση που η εταιρία ενημερωθεί από
τον Ασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου ή να καταγγείλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ενημέρωση της.
Καμία αλλαγή ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν θα έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με πρόσθετη πράξη.
Παραγραφή: Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια,
από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
Επιφύλαξη Δικαιωμάτων: Ο ασφαλιστής επιφυλάσσεται πλήρως των νομίμων δικαιωμάτων του όσον αφορά δηλώσεις
του ασφαλιζομένου ή δικαιούχου του ασφαλίσματος κατά ΑΚ 147 και ΠΚ 386 & ΠΚ 388 όπως και στην εφαρμογή της
παρ. 5 άρθρου 7 του ν. 2496/1997.

6. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Εμείς θα παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη, όπως αυτή περιγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης, με
αντάλλαγμα την πληρωμή του ασφαλίστρου του πιστοποιητικού ασφάλισης. Η κάλυψη ισχύει μόνο για τις καλύψεις
οι οποίες αναγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα του παρόντος Παρεχόμενες Καλύψεις.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ορισμοί αυτοί ισχύουν για όλα τα τμήματα του πιστοποιητικού ασφάλισης.
1.
Η λέξη «σας, είσαστε, εσείς,» αναφέρεται στον Ασφαλιζόμενο όπως αυτός αναφέρεται στη πρώτη
σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης
2.
Η λέξη μας, εμείς, εμάς αναφέρεται στην Ασφαλιστική Εταιρία η οποία παρέχει την ασφάλιση, δηλαδή
τον Ελληνικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως
ΣυνΠΕ που εδρεύει Ερ. Σταυρού 68, ΤΚ 65403, Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας.
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 και γενικά σε συγγενείς εξ
αίματος μέχρι του τετάρτου βαθμού.
4.
Διάρκεια ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία είσαστε καλυμμένος από αυτή την ασφάλιση, από
την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης.
5.
Απώλεια ή κλοπή σημαίνει κάποιο αντικείμενο το οποίο είτε έχει ακούσια χαθεί είτε έχει κλαπεί από
τρίτο χωρίς την βοήθειά σας, την συγκατάθεσή σας ή τη συνεργασία σας.
6.
Ζημία σημαίνει μία απρόβλεπτη και ξαφνική υλική περιουσιακή ζημία που οφείλεται σε γεγονότα
τυχαία, βίαια και ανεξάρτητα της Θέλησης του Ασφαλιζόμενου. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται
επακόλουθες ζημίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημία)
7.
Διάρρηξη είναι η παράνομη είσοδος στην περιουσία κάποιου, με χρήση δύναμης ή βίας και με εμφανή
σημάδια στο σημείο εισόδου από χημικά ή εργαλεία ή εκρηκτικά, με σκοπό την κλοπή ή τη διεξαγωγή
βίαιων πράξεων.
8.
Όχημα είναι αποκλειστικά το δικό σας ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ή μοτοσικλέτα, τα
στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης.
9.
Όριο ευθύνης είναι το μέγιστο ποσό που εμείς καταβάλλουμε τόσο για κάθε κάλυψη όσο και για όλη
τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού

10.
11.

ασφάλισης.
Έγγραφα: ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, δίπλωμα οδήγησης του ασφαλισμένου και
άδεια κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος
Κλειδιά: Τα κλειδιά του αυτοκινήτου (και γενικώς οποιαδήποτε συσκευή πού εξυπηρετεί το κλείδωμα
και το ξεκλείδωμα ταυ μηχανισμού της πόρτας του αυτοκινήτου).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Εμείς καλύπτουμε τα έξοδα επανέκδοσης εγγράφων και ειδικότερα τις δαπάνες στις οποίες υποβληθήκατε εσείς για
την αντικατάσταση των εγγράφων σας που απωλέσθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων
παραβόλων.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Μέχρι € 200,00. ανά ζημιογόνο γεγονός, για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις (όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο
Παρεχόμενες καλύψεις) και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας πρέπει να:
1.
Γνωστοποιήσετε τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα καλώντας στο τηλέφωνο της φροντίδας
ατυχήματος.
2.
Υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση με στην οποία θα περιγράφεται με ακρίβεια το περιστατικό της
επέλευσης ταυ κινδύνου
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Η αποζημίωση θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει ο Ασφαλισμένος να
υποβάλλει:
Νόμιμα παραστατικά που να αντιστοιχούν στις δαπάνες που έγιναν για αντικατάσταση των προσωπικών εγγράφων
(εφόσον υπάρχουν) αντίγραφα των εγγράφων που επανεκδόθηκαν. Προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η
αποζημίωση του Ασφαλισμένου, ενδέχεται να οριστεί πραγματογνώμονας ή ερευνητής, ο οποίος θα εκτιμήσει τη
ζημία.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Τι δεν καλύπτουμε εμείς:
1.
απώλειες ή ζημίες που έχετε προκαλέσει εσείς ή / και οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο δικό σας ή
του συντρόφου σας, των ανιόντων και των κατιόντων ή άλλων συγγενών σας (πατριός, μητριά, τέκνα
του συζύγου, πεθερός, πεθερά, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς αδελφοί)
2.
απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πόλεμο ή εμφύλιο πόλεμο, άλλες εμπόλεμες συρράξεις και
εσωτερικές αναταραχές και μέτρα στρατιωτικά, αστυνομικά και διοικητικά που έχουν σχέση με αυτά,
σε Επανάσταση, πραξικόπημα, διαδήλωση, απεργία, πυρηνική διάσπαση ή ιονίζουσα ακτινοβολία,
παρέμβαση του Κράτους ή οποιασδήποτε Αρχής και Τρομοκρατικές ενέργειες
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟPOI
1.
Διαιτησία
Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε, τα ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση
και απόφαση ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη.
2.
Ύπαρξηάλλων ασφαλίσεων
Οι Καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο παρέχονται καθ’ υπέρβαση. Αυτό
σημαίνει ότι αν, τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ζημία, είστε ασφαλισμένοι και από άλλη
έγκυρη ασφάλιση, αυτό το ασφαλιστήριο Θα καλύπτει μόνο το ποσό που δεν καλύπτεται από άλλο
ασφαλιστήριο μέχρι το όριο της συγκεκριμένης κάλυψης.
3.
Αρμόδια δικαστήρια - δωσιδικία
Αυτό το Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Δικαστηρίων της πόλης της Καβάλας.
4.
Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου
Η μέγιστη περίοδος ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη θα συνεχιστεί εφόσον
πληρώνονται τα ασφάλιστρα, εκτός κι αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί
5.
Απόκρυψη στοιχείων ή Απάτη
Το Ασφαλιστήριο θα θεωρείται άκυρο, είτε πριν είτε μετά τη ζημία, αν εσείς εσκεμμένα αποκρύψατε ή
διαστρεβλώσατε κάποιο στοιχείο ή περιστατικό που αφορά αυτή την ασφάλιση ή αν μας δώσατε
ψευδείς πληροφορίες.
6.
Εσείς θα πρέπει να λάβετε όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να αποφύγετε μελλοντικές ζημίες.
7.
Υποχρεώσεις μετά από Ατύχημα ή Ζημία

Εμείς υποχρεούμεθα να σας παρέχουμε κάλυψη με το εν λόγω Ασφαλιστήριο με την προϋπόθεση ότι
συμμορφώνεστε πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις σας. Εσείς οφείλετε να συνεργάζεστε με εμάς στη έρευνα, την
αξιολόγηση και τη διευθέτηση της ζημίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΙΗΣΕΙΣ
Τα παρακάτω ισχύουν για όλες τις ενότητες του Ασφαλιστηρίου.
1.
Ακύρωση από εσάς
Εσείς μπορείτε υα ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνοντάς μας
εγγράφως 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης.
Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου, Αν δεν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, το ποσά των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά.
Αν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος ταυ Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση
ακυρώσεως του ασφαλιστηρίου δεν δικαιούστε επιστροφή ασφαλίστρων.
2.
Τροποποιήσεις
Εσείς οφείλετε να ενημερώσετε εμάς εντός 14 ημερών από τότε που λάβατε γνώση για οποιαδήποτε
μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση μου εμείς ενημερωθούμε από εσάς για
οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρούμε το δικαίωμα να
τροποποιήσουμε οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου ή να καταγγείλουμε τη
σύμβαση μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τότε που περιήλθαν σε γνώση μας τα παραπάνω
Καμία αλλαγή ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν Θα έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με
πρόσθετη πράξη.

7. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Εμείς θα παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη, όπως αυτή περιγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης, με
αντάλλαγμα την πληρωμή του ασφαλίστρου του πιστοποιητικού ασφάλισης. Η κάλυψη ισχύει μόνο για τις καλύψεις
οι οποίες αναγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα του παρόντος Παρεχόμενες Καλύψεις.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Εφόσον μας καταβάλετε το σχετικό ασφάλιστρο, εμείς θα καλύψουμε:
1.
Κάλυψη βλάβης κλειδαριάς συνεπεία διάρρηξης: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος
αντικατάστασης των κλειδαριών του οχήματος σας σε περίπτωση βλάβης των κλειδαριών κατά την
απόπειρα διάρρηξης του οχήματος και μέχρι το όριο ευθύνης.
2.
Κόστος αποζημίωσης κλειδαρά: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος του κλειδαρά σε περίπτωση που
εσείς βρεθείτε κλειδωμένοι εκτός του οχήματος σας, εξαιτίας βλάβης της κλειδαριάς από απόπειρα
διάρρηξης του οχήματος και μέχρι το όριο ευθύνης.
3.
Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό όριο ευθύνης είναι το μέγιστο και για τις δύο παρεχόμενες καλύψεις
και σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζετε αθροιστικά.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Μέχρι € 200,00. ανά ζημιογόνο γεγονός, για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις (όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο
Παρεχόμενες καλύψεις) και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας πρέπει να:
1. Γνωστοποιήσετε τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα καλώντας στο τηλέφωνο της φροντίδας ατυχήματος.
2. Υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση με στην οποία θα περιγράφεται με ακρίβεια το περιστατικό της επέλευσης
του κινδύνου
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Η αποζημίωση θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει ο Ασφαλισμένος να
υποβάλλει:
Νόμιμα παραστατικά που να αντιστοιχούν στις δαπάνες που έγιναν για αντικατάσταση των χαλασμένων κλειδαριών
καθώς και την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών του επαγγελματία κλειδαρά. Προκειμένου να υπολογιστεί
σωστά η αποζημίωση του Ασφαλισμένου, ενδέχεται να οριστεί πραγματογνώμονας ή ερευνητής, ο οποίος θα
εκτιμήσει τη ζημία.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Τι δεν καλύπτουμε εμείς:
1. απώλειες ή ζημίες που έχετε προκαλέσει εσείς ή / και οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο δικό σας ή του
συντρόφου σας, των ανιόντων και των κατιόντων ή άλλων συγγενών σας (πατριός, μητριά, τέκνα του
συζύγου, πεθερός, πεθερά, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς αδελφοί)
2. απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πόλεμο ή εμφύλιο πόλεμο, άλλες εμπόλεμες συρράξεις και εσωτερικές
αναταραχές και μέτρα στρατιωτικά, αστυνομικά και διοικητικά που έχουν σχέση με αυτά, σε Επανάσταση,

πραξικόπημα, διαδήλωση, απεργία, πυρηνική διάσπαση ή ιονίζουσα ακτινοβολία, παρέμβαση του Κράτους ή
οποιασδήποτε Αρχής και Τρομοκρατικές ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟPOI
1.
Διαιτησία
Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε, τα ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση
και απόφαση ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη.
2.
Ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων
Οι Καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο παρέχονται καθ’ υπέρβαση. Αυτό
σημαίνει ότι αν, τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ζημία, είστε ασφαλισμένοι και από άλλη
έγκυρη ασφάλιση, αυτό το ασφαλιστήριο Θα καλύπτει μόνο το ποσό που δεν καλύπτεται από άλλο
ασφαλιστήριο μέχρι το όριο της συγκεκριμένης κάλυψης.
3.
Αρμόδια δικαστήρια - δωσιδικία
Αυτό το Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Δικαστηρίων της πόλης της Καβάλας.
4.
Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου
Η μέγιστη περίοδος ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη θα συνεχιστεί
εφόσον πληρώνονται τα ασφάλιστρα, εκτός κι αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί
5.
Απόκρυψη στοιχείων ή Απάτη
Το Ασφαλιστήριο θα θεωρείται άκυρο, είτε πριν είτε μετά τη ζημία, αν εσείς εσκεμμένα αποκρύψατε ή
διαστρεβλώσατε κάποιο στοιχείο ή περιστατικό που αφορά αυτή την ασφάλιση ή αν μας δώσατε
ψευδείς πληροφορίες.
6.
Εσείς θα πρέπει να λάβετε όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να αποφύγετε μελλοντικές ζημίες.
7.
Υποχρεώσεις μετά από Ατύχημα ή Ζημία
Εμείς υποχρεούμεθα να σας παρέχουμε κάλυψη με το εν λόγω Ασφαλιστήριο με την προϋπόθεση ότι
συμμορφώνεστε πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις σας. Εσείς οφείλετε να συνεργάζεστε με εμάς στη έρευνα, την
αξιολόγηση και τη διευθέτηση της ζημίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΙΗΣΕΙΣ
Τα παρακάτω ισχύουν για όλες τις ενότητες του Ασφαλιστηρίου.
1.
Ακύρωση από εσάς
Εσείς μπορείτε υα ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνοντάς μας
εγγράφως 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης.
Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου, Αν δεν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, το ποσά των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά.
Αν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος ταυ Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση
Ακυρώσεως του ασφαλιστηρίου δεν δικαιούστε επιστροφή ασφαλίστρων.
2.
Τροποποιήσεις
Εσείς οφείλετε να ενημερώσετε εμάς εντός 14 ημερών από τότε που λάβατε γνώση για οποιαδήποτε
μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση μου εμείς ενημερωθούμε από εσάς για
οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρούμε το δικαίωμα να
τροποποιήσουμε οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου ή να καταγγείλουμε τη
σύμβαση μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τότε που περιήλθαν σε γνώση μας τα παραπάνω
Καμία αλλαγή ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν Θα έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με
πρόσθετη πράξη.

8. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Εφόσον καταβάλετε το αναγραφόμενο στον Πίνακα ασφάλιστρο, συμφωνούμε να σας ασφαλίσουμε με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή των πρόσθετων πράξεων του, για το ποσό της απαλλαγής του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και μέχρι το μέγιστο ποσό ασφαλίσματος των 1.500,00 € όπως αυτό αναφέρεται
στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Η ασφάλιση αφορά ΜΟΝΟ στις καλύψεις του Ασφαλιστηρίου τις οποίες αναγράφει ότι περιλαμβάνονται η Βεβαίωση
Ασφάλισης.
Οιαδήποτε λέξη ή έκφραση που εμφανίζεται στο παρόν έγγραφο έχει ειδικό νόημα, θα έχει την ίδια έννοια σε όλα
τα ασφαλιστικά έγγραφα και θα εμφανίζεται με κεφαλαία γράμματα και /ή με έντονη γραφή.

Συμβάν / Ζημία: θα σημαίνει την ατυχηματική βλάβη του οχήματος για την οποία ευθύνεται ο κάτοχος / ιδιοκτήτης /
οδηγός του οχήματος και σε καμία περίπτωση έτερο τρίτο πρόσωπο.
Ασφάλισμα και Δικαιούχος: σημαίνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Ασφαλιστής: σημαίνει την ασφαλιστική εταιρεία Ελληνικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός, Ιδιοκτητών Οχημάτων
Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ, Ερ. Σταυρού 68, 65403, Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας.
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα καλώντας στο τηλέφωνο 211 10
36555 και να ακολουθήσετε της οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων προς αποφυγή καθυστερήσεως.
Μοναδικό όριο αποζημίωσης: Σημαίνει το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να ζητηθεί ως ασφάλισμα ασφαλιστικής
περίπτωσης και καταβολής του ασφαλίσματος.
Μέγιστο ποσό αποζημίωσης μοναδικής ζημίας οχήματος είναι το ποσό απαλλαγής όπως αυτό αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης και λοιπόν κινδύνων του οχήματός σας με μέγιστο τα 1.500 €.
Πώς γίνεται η αναγγελία συμβάντος / ζημίας: Εάν θέλετε να αναγγείλετε μία ζημία σε συνέχεια επελεύσεως
ασφαλιζομένου κινδύνου θα πρέπει να επικοινωνήσετε (τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μαζί μας
άμεσα ή το αργότερο εντός 8 εργασίμων ημερών από την επέλευση του συμβάντος. Πριν γίνει η αξιολόγηση της
ζημίας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα πρέπει να μας αποστείλετε τα ως κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα:
1. Πλήρες αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο οποίο αναφέρεται στην ζητούμενη κάλυψη του
οχήματός σας το ποσό
απαλλαγής.
2. Πλήρες αντίγραφο της δηλώσεως ζημίας στην ασφαλιστική εταιρεία αστικής ευθύνης του οχήματος και που
αφορά το συμβάν.
3. Πλήρες αντίγραφο της προσφοράς της ασφαλιστικής εταιρείας αστικής ευθύνης όπου θα αναφέρει το ποσό
της αποζημίωσης το οποίο δικαιούστε για την εν λόγω ζημία. Μετά την αποστολή των ανωτέρω και επί τη
επιδείξει της εξοφλητικής αποδείξεως της ασφαλιστικής εταιρείας αστικής ευθύνης του οχήματος ο
ασφαλιστής του παρόντος θα καταβάλει το αναλογούν ασφάλισμα της κάλυψης απαλλαγής.
Η μη αποστολή/ παράδοση των ως άνω εγγράφων θα καθυστερήσει ή ακόμη και καταστήσει αδύνατη την καταβολή
του ασφαλίσματος σε εσάς.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση για την πορεία της υποθέσεώς σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το
τμήμα ζημιών μας στο τηλέφωνο 2510620645.
Σημείωση:
Παρακαλώ σημειώστε ότι για να γίνει η καταβολή του ασφαλίσματος για την παρούσα κάλυψη τα κάτωθι πρέπει να
ισχύουν:
1. Πρέπει να έχετε έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κλάδου αυτοκινήτων αστικής ευθύνης και λοιπών
κινδύνων.
2. Θα πρέπει να είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας
3. Θα πρέπει να έχετε άδεια οδηγήσεως (δίπλωμα) εν ισχύ.
4. Θα πρέπει η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει τον κίνδυνο των ιδίων ζημιών, να έχει
γίνει αμερόληπτα και με βάση τις συνήθεις νόμιμες πρακτικές για τη διαχείριση εκάστου ζημιάς. Στην
περίπτωση που ηθελημένα ή άθελα της η ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον κίνδυνο των ιδίων
ζημιών αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για κάποιο ατύχημα είτε με υπερτιμολογημένα ποσά, είτε κατ
εξαίρεση με δική της επιλογή, είτε διότι έπεσε θύμα απάτης, τότε η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να
εγκρίνει ή να απορρίψει την καταβολή μέρους ή του συνόλου της αποζημίωσης.

Τι δεν καλύπτεται:
1. Οποιοδήποτε ζημία δεν υπερβαίνει το όριο απαλλαγής της κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
κλάδου αυτοκινήτου και λοιπών κινδύνων του οχήματός σας.
2. Οποιαδήποτε απαλλαγή ή και ζημιά αφορά κρύσταλλα, προσωπικά αντικείμενα ή το ηχοσύστημα του
οχήματός σας.
3. Οποιαδήποτε ζημία έχει σχέση με την χρήση του οχήματός σας σε αγώνες (επίσημους ή ανεπίσημους),
δοκιμαστικά αυτών ή οποιοδήποτε διαγωνισμό ή συναγωνισμό.
4. Οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική εταιρεία αστικής ευθύνης του οχήματός σας δεν
παρέχει / αποδέχεται την κάλυψη.
5. Οποιαδήποτε περίπτωση κλοπής / πυρός δια την οποία δεν έγινε αναφορά στην αστυνομία και δεν λάβατε
αντίγραφο και αριθμό και αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων ατυχημάτων της αστυνομίας.
6. Οποιαδήποτε ζημία δεν έχει αναγγελθεί σε εμάς εντός της ως άνω οριζόμενης περιόδου αναγγελίας.
7. Οποιαδήποτε μείωση μπορεί να υπάρχει πέραν της απαλλαγής από τον διακανονισμό που μπορεί να έχετε
από την ασφαλιστική εταιρεία αστικής ευθύνης του οχήματός σας.
8. Οποιοδήποτε ζημία προκαλείται από εσάς σε σχέση με ηθελημένες ή παράνομες πράξεις.

9. Οποιοδήποτε ζημία προκαλείται από εσάς ενώ βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών.
10. Οποιοδήποτε ποσό καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή κάλυψη.

Υποκατάσταση:
1. Ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες περιορισμού του κόστους ως αν
αυτός δεν ήταν ασφαλισμένος.
2. Κατά την ολοκλήρωση και πληρωμή του ασφαλίσματος ο ασφαλιστής του παρόντος επεισέρχεται στα
δικαιώματα του ασφαλιζομένου για την επανείσπραξη οιονδήποτε κεφαλαίων μπορεί να του αναλογούν
από οιοδήποτε εμπλεκόμενο στο συμβάν, μέλος.
Διπλή Ασφάλιση
Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα έχει αντίστοιχη ή παρόμοια κάλυψη από άλλη ασφαλιστική εταιρεία, ο
ασφαλιστής δεσμεύεται στην αποζημίωση του ποσού που τον βαρύνει κατ’ αναλογία.
Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαστήρια:
Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια δια την επίλυση των
οιονδήποτε διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Καβάλας.
Παρεκκλίσεις: Καμία
Δικαιώματα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης:
Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί: (α) Μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος
Ασφαλιστηρίου για κάθε διάταξη του περιεχομένου της Ασφαλιστικής Σύμβασης, που ενδεχομένως θα μπορούσε να
θεωρηθεί παρέκκλισή της από την Πρόταση Ασφάλισης, (β) Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση
του παρόντος Ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών του
άρθρου 4 παρ. 2 περίπτωση Η του ΝΔ 400/70 κατά την υπογραφή της αίτησής του για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό
ελλιπές ή σε περίπτωση που δεν παρέλαβε τους Γενικούς ή και τους Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα
ασφάλιση.
Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με την συμπλήρωση και αποστολή του αντίστοιχου κατά περίπτωση
εντύπου υποδείγματος (Α) ή (Β) των δηλώσεων εναντίωσης που επισυνάπτονται στο παρόν, αποκλειστικά με
συστημένη επιστολή Δικαίωμα Υπαναχώρησης.
Εάν η ασφαλιστική σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για
λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ’ αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την
παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ’ αυτόν. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά
και μόνο με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας.
Συνέπειες άσκησης του δικαιώματος Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης:
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ή
υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται εξ’ αρχής, αμέσως και αυτόματα από την παραλαβή από την εταιρία
της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή του εντύπου εναντίωσης. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης
ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παραλαβή από την εταιρία της συστημένης επιστολής έχει
δηλωθεί ζημία βάσει του Πιστοποιητικού Ασφάλισης και του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα κίνδυνο.
Παράπονα
Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ταχεία αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων της
ασφάλισής σας. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες άριστων προδιαγραφών. Για
οποιαδήποτε ερώτηση ή αμφιβολία σχετικά με το Ασφαλιστήριό σας ή το χειρισμό μιας απαίτησής σας πρέπει να
επικοινωνήσετε πρώτα με τον διαμεσολαβητή σας. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε
στο Τηλ: 211 10 36555. Η διαδικασία παραπόνων δεν στερεί το δικαίωμά σας να κινηθείτε δικαστικά.

9. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικών με καινούρια θα υπολογίζεται παλαιότητα επί αυτών
ως κατωτέρω:
1. Με την συμπλήρωση του δεύτερου έτους από την ημερομηνία του έτους κατασκευής του οχήματος,
ποσοστό 5%.
2. Ποσοστό 5% για κάθε έτος πέραν αυτού έως το 10ο έτος κυκλοφορίας του με ανώτατο όριο παλαιότητας το
50% επί των εν λόγω ανταλλακτικών.
3. Επί των ελαστικών του οχήματος ειδικότερα, εάν αυτά συμπεριλαμβάνονται ως κάλυψη, το ποσοστό αυτό
δια- μορφώνεται ως εξής:

Κατά το πρώτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 20%

Κατά το δεύτερο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 30%

Κατά το τρίτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 40%

Κατά το τέταρτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 60%

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο
Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι
περιπτώσεις που αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν Προσαρτήματα.

Γενικές Εξαιρέσεις
Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες προξενούμενες:
1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του
αυτοκινήτου ή των προστηθέντων τους προσώπων.
2. Από την συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις, σε αγώνες
επίσημους ή όχι ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις)
3. Από τρομοκρατική πράξη, επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά τη κήρυξη του
πολέμου, εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επανάσταση, επίταξη
πάσης φύσεως.
4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες από
ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμα η από οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο της
καύσεως πυρηνικού καυσίμου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής
σχάσεως. Επίσης οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή
και άλλων αιτιών από πυρηνικά όπλα ή υλικά.
5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, ανεμοθύελλα, έκρηξη
ηφαιστείου, σεισμού ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των
περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.
6. Από οδηγό, που δεν έχει την άδεια οδηγήσεως, τη προβλεπόμενη από τον νόμο και για τη κατηγορία του
οχήματος που οδηγεί.
7. 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 η όποιας άλλης διατάξεως
νόμου (και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος).
8. Όταν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από εκείνη που καθορίζεται στο
ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του.
9. Από το φορτίο ή στο φορτίο που μεταφέρεται από το ασφαλισμένο όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας.
10. Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, πέραν από το επιτρεπόμενο στην άδεια
κυκλοφορίας του ανώτατο όριο, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή στην επαύξηση της
ζημίας, κατά το μέτρο της επαυξήσεως.
11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό καθώς και
ζημίες από την διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως που χρησιμοποιούνται για την
λειτουργία του, εκτός αντίθετης συμφωνίας.
12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός από την δική του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο
κινούμενο σε τροχούς ή όχι ή ρυμουλκεί άλλο όχημα.
13. Μέσα σε φυλασσόμενους χώρους σταθμεύσεως ή συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων,
εκτός αντίθετης συμφωνίας.
14. Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, που ασφαλίζονται για ατυχήματα μέσα σε
συγκεκριμένο χώρο, εφόσον τα ατυχήματα προξενήθηκαν έξω από αυτό το χώρο.
15. Όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή μηχάνημα βρίσκεται επάνω ή μέσα σε φορτηγίδα ή πλοίο πορθμείο ή
σιδηροδρομικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του από αυτά, καθώς και ζημίες προκαλούμενες
σε τρίτους κατά την διαμετακόμιση του με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αντίθετης συμφωνίας.
16. Από ή σε ειδικό τύπο οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων, προερχόμενες όχι κατά την μετακίνησή τους,
αλλά από την λειτουργία τους ως εργαλείων, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

Ειδικές εξαιρέσεις
Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες:
1. Προερχόμενες από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών, που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές
ή δικαστικές αρχές, για παραβάσεις νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, από τους ασφαλισμένους ή τον
αντισυμβαλλόμενο, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα από αποφάσεις των ίδιων αρχών.
2. Σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικών ή
θεριστικών ή θεριζοαλωνιστικών ή χορτοκοπτικών μηχανών.
3. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εν γένει εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής
ωφέλειας και βόθρους εφόσον οι ζημίες προξενηθούν από το βάρος του ασφαλισμένου οχήματος
4. Προξενούμενες σε πεζοδρόμια και προβάθρα οικιών εφόσον αυτές προξενηθούν από την κίνηση του
καλυπτόμενου οχήματος επάνω τους, εκτός εάν αυτό κινηθεί επάνω τους συνεπεία ατυχήματος ή προς

5.

6.

αποφυγήν του.
Στην ενδυμασία των επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος, εφόσον οφείλονται σε κακή συντήρηση
του αυτοκινήτου, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφών ειδών ή χρημάτων που μεταφέρονται από τους
επιβαίνοντες ή το όχημα.
Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή
αμέσως ύστερα από αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης.

10. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΖΩΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή/και ο θάνατος κατοικίδιου ζώου, που θα οφείλονται αποκλειστικά και
άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του
ασφαλισμένου οχήματος), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος, με τις εξής προϋποθέσεις που
ισχύουν σωρευτικά:
• ότι κατά το χρόνο του ατυχήματος, το κατοικίδιο θα μεταφέρεται αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο
αποδεικτικό μέσο), στην καμπίνα των επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος,
• ότι το κατοικίδιο είναι αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο), ιδιοκτησίας του λήπτη της
ασφάλισης ή οποιουδήποτε προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται από το παρόν
ασφαλιστήριο ή του/της συζύγου ή των τέκνων των παραπάνω ασφαλισμένων προσώπων,
• ότι οι σωματικές βλάβες του κατοικίδιου θα επέλθουν άμεσα, ενώ ο θάνατός του μπορεί να συμβεί
το αργότερο σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία του ατυχήματος. Επισημαίνεται ότι στην
κάλυψη σωματικών βλαβών περιλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, χειρουργικά έξοδα, ακτινολογικές
εξετάσεις, φάρμακα, καθώς και έξοδα ευθανασίας του κατοικίδιου, εάν αυτή κριθεί αναγκαία,
συνεπεία του ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται από την εταιρία βάσει πρωτότυπων παραστατικών
εγγράφων.
Τα ασφαλιστικά ποσά, κατά την ετήσια διάρκεια του ασφαλιστηρίου, ανέρχονται για σωματικές βλάβες μέχρι του
ποσού των 500 €, ενώ για το θάνατο μέχρι του ποσού των 500 €, με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 500 €.
Δηλαδή, εάν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες του κατοικίδιου επέλθει ο θάνατός του, το
συνολικό ποσό αποζημίωσης και για τις δύο περιπτώσεις αθροιστικά, δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 500 €.
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Ατύχημα σε κατοικίδια ιδιοκτησίας τρίτων επιβαινόντων στο ασφαλισμένο όχημα, πλην των παραπάνω
αναφερόμενων προσώπων.
2. Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα των γενικών όρων του παρόντος.

11. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Άρθρο 1: Αντικείμενο ασφάλισης
Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με τους επόμενους όρους και
αναλαμβάνει στα πλαίσια του άρθρου 2 τις σχετικές δαπάνες, για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του
ασφαλισμένου, εφόσον η παραφύλαξη αυτή είναι αναγκαία, προσφέρει δηλαδή αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και
δεν εμφανίζεται προφανώς άδικη ή ασύμφορη.
Άρθρο 2: Έκταση ασφαλιστικών παροχών
1. Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει:
(α) την καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου σύμφωνα με τα γραμμάτια προείσπραξης της δικηγορικής
αμοιβής του εκάστοτε δικηγορικού συλλόγου, εκτός αν έχει υπάρξει άλλη συμφωνία. Ο δικηγόρος πρέπει
να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου ή να είναι διορισμένος στο δικαστήριο αυτό.
(β) την καταβολή των δικαστικών δαπανών, καθώς και των αποζημιώσεων των μαρτύρων και
πραγματογνωμόνων που κλητεύτηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις, που
ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης, καθώς επίσης και την καταβολή των νόμιμων αμοιβών των
δικαστικών επιμελητών.
(γ) την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές σύμφωνα με
δικαστική απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισμένο.
2. Ο ασφαλιστήςδεν καταβάλλει:
(α) εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς προηγούμενη έγκριση 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 Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος
να καταβάλλει τρίτος.
(γ) εκείνες τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του ασφαλισμένου.
(δ) τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες πλην εκείνων, που ο ίδιος επιμελείται.

(ε) τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως π.χ. τα έξοδα δημοσιεύσεων και τις
αμοιβές συμβολαιογράφων 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, τις δαπάνες μεταφοράς προσωποκρατούμενων σε φυλακές κείμενες
εκτός της έδρας του δικαστηρίου του τόπου της σύλληψης, τα τροφεία κλπ
3. Το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι για κάθε ασφαλιστική περίπτωση, το ανώτατο όριο των
ασφαλιστικών παροχών, που πρέπει να παρασχεθούν συνολικά στον αντισυμβαλλόμενο – 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.
Άρθρο 3: Τοπική έκταση της ασφαλιστικής προστασίας
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις, που επήλθαν μόνο στην Ελλάδα και
εφόσον τα δικαστήρια του γεωγραφικού αυτού χώρου είναι τοπικά αρμόδια και σύμφωνα πάντα με τους
εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς όρους ασφάλισης.
Άρθρο 4: Έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης
1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημέρα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφαλιστική κάλυψη
δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής
αυτού. Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταβολής ασφαλίστρων, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει την
επομένη από την ημέρα καταβολής του.
2. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ασφαλιστηρίου και οποιωνδήποτε άλλων ασφαλιστικών εγγράφων και
εντύπων, που προέρχονται από ή απευθύνονται προς τον ασφαλιστή, συμφωνείται ότι η ασφαλιστήρια
σύμβαση καταρτίστηκε όπως προκύπτει μόνον από το ασφαλιστήριο, εκτός εάν ο ασφαλισμένος μέσα σε 5
μέρες από την παραλαβή του, απαιτήσει τη διόρθωση ή την τροποποίησή του.
Άρθρο 5: Καταβολή ασφαλίστρων
1. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται για ένα χρόνο. Μπορεί να συμφωνηθεί και καταβολή του
ασφαλίστρου σε προκαταβαλλόμενες δόσεις. Μετά από μια τέτοια συμφωνία, τα μέρη του ετήσιου
ασφαλίστρου, που δεν είναι ληξιπρόθεσμα, θεωρείται πως είναι πιστωμένα.
Εάν ο αντισυμβαλλόμενος καθυστερήσει την καταβολή μιας δόσης, ο ασφαλιστής μπορεί να απαιτήσει την
καταβολή και των πιστωμένων δόσεων του ετήσιου ασφαλίστρου. Έτσι η πίστωση θεωρείται ότι αίρεται.
2. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος γίνει υπερήμερος για την καταβολή οποιασδήποτε οφειλής από ασφάλιστρα, ο
ασφαλιστής, με
3. επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός του, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για ασφαλιστική παροχή
για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, που επήλθαν κατά το διάστημα της υπερημερίας, ή κατά την
ημέρα εξόφλησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής.
4. Ανεξάρτητα από το δικαίωμα, που προσδιορίζεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, η καθυστέρηση
καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει την
σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση, στην οποία γνωστοποιείται, ότι η περαιτέρω
καθυστέρηση θα επιφέρει μετά πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της
σύμβασης.
5. Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου καθώς και ο φόρος του Δημοσίου βαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο.
6. Τόπος καταβολής των ασφαλίστρων, ορίζονται τα γραφεία του ασφαλιστή. Από το γεγονός, ότι πράκτορες ή
υπάλληλοι του
ασφαλιστή εισπράττουν τα ασφάλιστρα έξω από τα γραφεία του δεν μπορεί να συναχθεί, ότι συμφωνήθηκε
ρητά, ή σιωπηρά αλλαγή του τόπου καταβολής.
Άρθρο 6: Διάρκεια σύμβασης
Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται για το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Εάν το
χρονικό αυτό διάστημα είναι τουλάχιστον ενός έτους, η σύμβαση θεωρείται, ότι ανανεώνεται εκάστοτε
σιωπηρά για έναν ακόμη χρόνο, αν δεν καταγγελθεί τρεις μήνες πριν από τη λήξη της. Αν η διάρκεια της
ασφάλισης είναι μικρότερη από ένα έτος, η σύμβαση ακυρώνεται μετά την πάροδο του χρόνου που
συμφωνήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της.
Άρθρο 7: Περιγραφή κινδύνου - Αύξηση και ελάττωση αυτού
1. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο ασφαλισμένος υποχρεούται 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’ οιονδήποτε 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 κίνδυνος, 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 κινδύνου περιστατικά δεν περιέλθουν σε γνώση του
ασφαλιστή από δόλο του ασφαλισμένου, τότε ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, όπως
ορίζει ο νόμος. Αν στο μεταξύ επέλθει ο κίνδυνος ο ασφαλιστής απαλλάσσεται.
2. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ασφαλισμένος υποχρεούται 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 δικαιώματα,
όπως στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Σε περίπτωση που επέλθει μείωση του κινδύνου ο ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη μείωση
του ασφαλίστρου. Αν ο ασφαλιστής αρνηθεί ή δεν απαντήσει στο σχετικό αίτημα εντός μηνός από την
υποβολή του, ο ασφαλισμένος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα.
Άρθρο 8: Νομική θέση τρίτων
1. Σε φυσικά πρόσωπα, που μπορούν από το Νόμο να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις αποζημίωσης λόγω
θανάτωσης, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας του ασφαλισμένου, παρέχεται ασφαλιστική προστασία για
τη διεκδίκηση των αξιώσεων αυτών.
2. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων από την ασφαλιστική σύμβαση, ανήκει
στον αντισυμβαλλόμενο. Ο ασφαλιστής όμως δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους
συνασφαλισμένους τρίτους, εφόσον δεν εναντιώνεται ο αντισυμβαλλόμενος.
3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων των συνασφαλισμένων
με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του αντισυμβαλλόμενου.
4. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αντισυμβαλλόμενου από τους όρους αυτούς, ισχύουν ανάλογα
υπέρ και κατά, των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 9: Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων, που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η
ασφαλιστική περίπτωση 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 διάταξης, 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 ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή υποστηρίζεται πως άρχισε, να αθετεί
συμβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου.
Άρθρο 10: Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής 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 περιστάσεις 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 συμφέροντά 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 αδικαιολόγητα το ύψος των
δαπανών.
(δ) υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στον
ασφαλιστή.
Η απαρίθμηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι ενδεικτική.
2. Η υπαίτια παράβαση από τον ασφαλισμένο των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου παρέχει το
δικαίωμα στον ασφαλιστή να ζητήσει αποκατάσταση κάθε ζημίας του.
Άρθρο 11: Εκλογή δικηγόρου και 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 ασφαλιστή, «ονόματι και εντολή του ασφαλισμένου».
Αν ο ασφαλισμένος 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 αναμφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, χωρίς να
υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος είναι
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στον ασφαλιστή, την απευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
3. Ο δικηγόρος, ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Ο ασφαλιστής δε
φέρει καμιά ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου.
Άρθρο 12: Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή
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 ασφαλισμένου καταβάλλοντας
προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
2. Ο ασφαλιστής μπορεί να εξετάσει, αν η παραφύλαξη των έννομων 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 συντομότερο δυνατό. Στην περίπτωση αυτή ο
ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη απόφαση του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που
θα διοριστεί, σχετικά με την ανάγκη παραφύλαξης των έννομων συμφερόντων του. Η απόφαση του
δικηγόρου δεσμεύει και τους δύο, ασφαλιστή και ασφαλισμένο, εκτός αν απομακρύνεται από τη σωστή
νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης. Αν ο ασφαλισμένος ή ο ασφαλιστής νομίζουν, ότι η απόφαση
του δικηγόρου απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, προκαλείται η
τελεσίδικη απόφαση ενός διαιτητή. Αν τα μέρηδεσυμφωνούνστο
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’ ισομοιρία 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.
Άρθρο 13: Καταγγελία μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης
Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωση της ασφαλιστικής 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» ασφάλιστρα
από την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας ανήκουν στον ασφαλισμένο.
Άρθρο 14: Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή
1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών, που προκατέβαλε αντ’
αυτού ο ασφαλιστής, 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 έναντι 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.
Άρθρο 15: 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 εγγράφως.
Άρθρο 16: Συμψηφισμός
Δε χωρεί συμψηφισμός με απαιτήσεις του ασφαλιστή.

Άρθρο 17: Παραγραφή
Οι αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα χρόνια από το
τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
Άρθρο 18: 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.
Άρθρο 19: Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Συμφωνείται ρητά ότι, αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου από
ασφαλιστήρια, σύμφωνα με τους όρους αυτούς, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Από 01.01.2018 με κοινή
συμφωνία των μερών πριν το δικαστήριο θα ακολουθείται η διαδικασία της δια- μεσολάβησης
(ν.3898/2010).
Άρθρο 20: Χρήση προσωπικών δεδομένων
Ο ασφαλισμένος συμφωνεί να επεξεργάζεται η εταιρία τα προσωπικά του δεδομένα αλλά μόνο για την
εξυπηρέτησή των ασφαλιστικών του περιπτώσεων και προς ενημέρωσή του. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει
να το δηλώσει εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την ασφάλισή του.

12. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 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. 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. 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.
3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι μόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. 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.

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.
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.

