HOME COMFORT - Πλήρες
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση
Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την
υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
(ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισµένο
Κίνδυνο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να
εισπράξει την αποζηµίωση.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµέρα της
επόµενης ανανέωσής του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
ΖHMIA
Ζηµιά είναι η µερική ή ολική καταστροφή ή απώλεια
της ασφαλισµένης περιουσίας που

οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε τυχαίο και αιφνίδιο
γεγονός,
το
οποίο
καλύπτεται
από
το
Ασφαλιστήριο.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το χρηµατικό ποσό τα οποίο
υποχρέωση
να
καταβάλει
η
αποζηµίωση.

δεν έχει
Εταιρία

την
ως

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που µετά από
εντολή και για λογαριασµό της Εταιρίας ερευνούν
την αιτία ζηµιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και
συντάσσουν
τη
σχετική
έκθεση
πραγµατογνωµοσύνης.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ
Η
σταδιακή
επιδείνωση
(χειροτέρευση)
της
κατάστασης ενός αντικειµένου, που οφείλεται
στη φθορά από την κανονική χρήση του µε την
πάροδο του χρόνου.
ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισµένο
Κεφάλαιο είναι µικρότερο από την πραγµατική
αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων.
ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισµένο
Κεφάλαιο είναι µεγαλύτερο της πραγµατικής αξίας
των ασφαλισµένων αντικειµένων.
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Μόνιµη Κατοικία
Το ακίνητο που δηλώνεται ως µόνιµη κατοικία στις
Αρχές.
Εξοχική Κατοικία
Το ακίνητο που κατοικείται για µικρά χρονικά
διαστήµατα κατά την διάρκεια του έτους .
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Οικοδοµή
Το σύνολο των κατοικήσιµων, βοηθητικών χώρων,
και
βελτιώσεων
του
ακινήτου,
συµπεριλαµβανόµενης της αναλογίας τους στα
θεµέλια, στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους
χώρους, σύµφωνα µε τον κανονισµό και την
σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή το
ακίνητο µέσα στο οποίο στεγάζεται η ασφαλισµένη
περιουσία.
Περιεχόµενο
Το σύνολο της οικοσκευής, δηλαδή των κινητών
οικιακών και προσωπικών ειδών
που ανήκουν στον Ασφαλισµένο ή σε οποιοδήποτε
µέλος της οικογένειάς του που διαµένει µόνιµα µαζί
του και βρίσκεται στην κατοικία.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
προσώπου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.
Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.
2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή/ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/ και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.
Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά τη
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:
• Κάθε
στοιχείο
που
γνωρίζουν
για
τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά
ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την
Εταιρία.
• Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους σε
άλλη εταιρία.
• Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία
ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την
Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία
δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα
σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε
γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή
στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων.
• Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την
καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται
από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
Σελίδα 2
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µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.
Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/ και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον
ασφαλισµένο κίνδυνο πριν την αποδοχή του ή όταν
επιχειρούνται µεταβολές του.
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα
τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση,
κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει
µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν η Εταιρία
το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το Ασφαλιστήριο ή
θα το είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.

διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η
Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την
Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται
στα άρθρα 7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ και 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ και για τους παρακάτω λόγους:
Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο
κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που
ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε απάτη περί
ασφαλειών.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα επίσης να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση
του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου ή αν
αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε
αναγκαστική διαχείριση.
Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα
αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός
(1) µήνα από την παραλαβή της από τον
Συµβαλλόµενο ή / και Ασφαλισµένο.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε µε επιστολή του στην
Εταιρία.
Η Εταιρία θα επιστρέψει ανάλογο µέρος των
ασφαλίστρων για την περίοδο µέχρι τη λήξη
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

Μετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου η
Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος πρέπει να
τοποθετούν και να διατηρούν σε πλήρη και καλή
λειτουργία όλα τα µέτρα προστασίας και ασφάλειας
(προληπτικά ή κατασταλτικά) που υποχρεούνται να
έχουν από το Νόµο ή αυτοί έχουν γνωστοποιήσει
στην Εταιρία.

ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες

Ο
Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται να ενηµερώσουν γραπτά άµεσα την
Εταιρία εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ένα ή
περισσότερα από τα µέτρα/ συστήµατα αυτά δεν
Σελίδα 3
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λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή
η Εταιρία έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους
όρους του Ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή /ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
O Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος οφείλουν:
• να κάνουν γραπτή αναγγελία στην Εταιρία µέσα
σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την
ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου,
και να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα
έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις
συνθήκες και συνέπειες επέλευσης ασφαλισµένου
κινδύνου που θα ζητήσει η Εταιρία ή οι
πραγµατογνώµονες.
• να καλέσουν σε βοήθεια ή να καταγγείλουν το
γεγονός στις αρµόδιες Αρχές.
• να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αποτροπή, διάσωση ή περιορισµό της ζηµιάς των
ασφαλισµένων αντικειµένων. Τα σχετικά µε την
αποφυγή ή τον περιορισµό της ζηµιάς έξοδα
καλύπτονται σύµφωνα µε όσα προβλέπει το
άρθρο 7 Ν.2496/97.
• να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το
συµφέρον του µε σκοπό τη διάσωση ή τον
περιορισµό της ζηµιάς καθώς και κάθε πράξη
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές
συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου σαν να µην
ήταν ασφαλισµένος.
• να ενηµερώσουν γραπτά την Εταιρία µε
λεπτοµερή περιγραφή των ζηµιών ή απωλειών
που προκλήθηκαν και για το ύψος αυτών
λαµβάνοντας υπόψη την αξία των αντικειµένων
κατά τον χρόνο επέλευσης της ζηµιάς.
• να µην αλλάξουν την πραγµατική κατάσταση που
διαµορφώνεται µετά τη ζηµιά χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Εταιρίας.
• να διαφυλάσσουν τα διασωθέντα αντικείµενα ή
υπολείµµατα και να τα έχουν διαθέσιµα για
επιθεώρηση από τον πραγµατογνώµονα της
Εταιρίας, να µην προβαίνουν σε οποιοδήποτε
επισκευή των βλαβέντων αντικειµένων και γενικά
να µην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή του
ασφαλισµένου χώρου, χωρίς την γραπτή έγκριση
της Εταιρίας.
• να παραδίδουν άµεσα στην Εταιρία
δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά
επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου,
οπουδήποτε και από οποιονδήποτε
προέρχεται.

κάθε
στην
από
αυτό

• να µην κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα
σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή

συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτόµενου
κινδύνου χωρίς τη γραπτή συναίνεση της
Εταιρίας.
Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να χειριστεί
κατά την κρίση της, στο όνοµα του Συµβαλλόµενου
ή/ και Ασφαλισµένου την απόκρουση ή το
διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµά
του την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την
ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης,
µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει
σχετικά.
Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον
αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών
αγώνων ή στον διακανονισµό οποιασδήποτε
απαίτησης.
Κριτήρια Αποζηµίωσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή
στοιχείο, που ο Συµβαλλόµενος ή /και ο
Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν
να
αποκτήσουν
για
τη
συνδροµή
των
προϋποθέσεων
του
δικαιώµατός
τους
για
αποζηµίωση.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα, για
τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης της ζηµιάς και για
την αξία του ασφαλισµένου κινδύνου κατά τον
χρόνο της ζηµιάς.
Εάν οι πραγµατογνώµονες διαπιστώσουν ότι
υπάρχει υπασφάλιση η αποζηµίωσή περιορίζεται
ανάλογα µε το ποσοστό της.
Ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος δεν
δικαιούνται να εγκαταλείψουν στην Εταιρία τα
ζηµιωθέντα αντικείµενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση
κι αν βρίσκονται αυτά) και να απαιτήσουν την αξία
τους σε χρήµα, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη
συµφωνία µε την Εταιρία.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται σε δόλο του Συµβαλλόµενου ή/και του
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης δεν
λαµβάνεται υπόψη προσωπική ή συναισθηµατική
αξία ζηµιωθέντος αντικειµένου.
Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά την αφαίρεση της
συµφωνηθείσας
απαλλαγής
και
της
εναποµείνασας αξίας ζηµιωθέντων αντικειµένων.
Όλες οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ
στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλο νόµισµα η
αποζηµίωση θα γίνει µε βάση την ισχύουσα τιµή
fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµέρα
καταβολής της αποζηµίωσης.

Σελίδα 4
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Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
αποζηµίωσης
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
Εάν τα αντικείµενα βρεθούν µετά την καταβολή της
αποζηµίωσης, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας
και ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να
συµπράξει µε κάθε νόµιµη ενέργεια για τη
µεταβίβαση της ιδιοκτησίας στην Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν η ασφαλισµένη περιουσία έχει ασφαλιστεί κατά
του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες
(πολλαπλή ασφάλιση), o Συµβαλλόµενος ή/ και ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούνται
άµεσα
να
γνωστοποιήσουν γραπτά, στην Εταιρία τις
ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισµένα κεφάλαια.
Η συνολική αποζηµίωση, από το σύνολο των
εταιριών, δεν µπορεί να υπερβεί την έκταση της
ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου
Η
Εταιρία
δικαιούται,
σε
περίπτωση
µη
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων,
να
καταγγείλει
το
Ασφαλιστήριο
και
να
παρακρατήσει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα.
Για οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η ευθύνη κατανέµεται
σε όλες τις εταιρίες και η Εταιρία ευθύνεται ανάλογα
µε το ποσοστό συµµετοχής της στον ασφαλισµένο
κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο.
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
παραλείψει µε δόλο τη γνωστοποίηση, η Εταιρία
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος έχει
αξίωση για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από
τρίτο, η αξίωση αυτή µεταβιβάζεται στην Εταιρία,
µέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν
αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος εκχωρεί µε το Ασφαλιστήριο στην
Εταιρία κάθε δικαίωµά του κατά οποιουδήποτε
τρίτου υπαιτίου της ζηµιάς και χορηγεί σε αυτήν το
δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει
εξώδικα ή και δικαστικά στο όνοµά της ή και στο
όνοµά του για αποζηµίωσή της από τον τρίτο.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο
Ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για
επαγγελµατικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται,
στο µέτρο που από υπαιτιότητά τους µαταιώθηκε η
άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 15
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο ή/ και τον Ασφαλισµένο αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη της
Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή
σύµφωνα µε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος, µε
γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορούν
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε
γραπτή δήλωσή τους
να
εκχωρήσουν ή να
ενεχυριάσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από
το Ασφαλιστήριο.
Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει
από την
ηµεροµηνία παραλαβής
της γραπτής δήλωσης
στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση
σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 19
∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Σε περίπτωση µεταβολής του Συµβαλλοµένου ή και
Ασφαλισµένου, η Εταιρία ή ο Συµβαλλόµενος ή/και
Ασφαλισµένος δικαιούνται να καταγγείλουν το
ασφαλιστήριο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
Σελίδα 5
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τριάντα (30) ηµερών από
γνωστοποίησης της διαδοχής.

την

ηµεροµηνία

Η καταγγελία από την Εταιρία ισχύει µετά την
πάροδο δέκα πέντε (15) ηµερών από την
ηµεροµηνία που αυτή περιήλθε στον Συµβαλλόµενο
ή/και Ασφαλισµένο.
Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός
κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο των τριάντα (30)
ηµερών ή πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας που αυτή άσκησε εµπρόθεσµα και
εφόσον η Εταιρία αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει
τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους
ίδιους όρους εάν γνώριζε την διαδοχή.
H Εταιρία
επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης. Η
παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται εάν ο κίνδυνος
επέλθει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

Σε περίπτωση ζηµιάς σε ασφαλισµένα αντικείµενα
που αποτελούν σύνολο (set) µαζί µε άλλα οµοειδή ή
µέρος συνόλου ή ζεύγους, η Εταιρία θα επισκευάσει
ή θα αντικαταστήσει το ζηµιωθέν µέρος στην αξία
του πριν την επέλευση της ζηµιάς και όχι το σύνολο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η κατάσταση κατονοµαζόµενων αντικειµένων που
αναγράφεται/ επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο ή
έχει υποβληθεί κατά την σύναψη της ασφάλισης
είναι ενδεικτική. Σε περίπτωση ζηµιάς, η ευθύνη της
Εταιρίας
για
αποζηµίωση
δεν
µπορεί
σε
οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί την αξία κάθε
αντικειµένου σύµφωνα µε την Αξία Αντικατάστασης
µε Καινούργιο.

ΑΡΘΡΟ 21
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το
Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που
προέρχονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από
µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:


∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι ασφαλισµένη αξία
και βάση υπολογισµού της αποζηµίωσης σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο είναι η "Αξία Αντικατάστασης µε
Καινούργιο" των ασφαλισµένων αντικειµένων κατά
τον χρόνο επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου.
Ειδικότερα Αξία Αντικατάστασης µε καινούργιο
θεωρείται για:
• Την Οικοδοµή το ποσό που απαιτείται για την
κατασκευή ή/ και επισκευή ενός καινούργιου,
πανοµοιότυπου, αντίστοιχης ποιότητας και ίδιας
χρήσης κτιρίου στο ίδιο οικόπεδο.
Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο πρέπει να ισούται µε το
ποσό που απαιτείται για την πλήρη ανοικοδόµηση
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών
εξόδων, δαπανών, τελών.
• Το Περιεχόµενο το ποσό που απαιτείται για την
αντικατάσταση ή/ και επισκευή κάθε αντικειµένου
µε ένα καινούργιο της ίδιας χρήσης και
προδιαγραφών/ ποιότητας που θα τοποθετείται
στον ίδιο χώρο.
Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο πρέπει να ισούται µε το
συνολικό ποσό αντικατάστασης του αντικειµένου
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών
δαπανών
(όπως
ενδεικτικά
µεταφορά,
συναρµολόγηση, εγκατάσταση κ.λ.π.).
∆ιευκρινίζεται, ότι ειδικά για αντίκες, αντικείµενα
τέχνης ή σπάνια αντικείµενα η αξία θα υπολογίζεται,
θα ασφαλίζεται και θα αποζηµιώνεται µε βάση την
"τρέχουσα πραγµατική αξία" αυτών και θα
λαµβάνεται υπόψη η απαξίωσή τους λόγω φθοράς,
χρήσης ή παλαιότητας, δηλαδή η αξία τους ως
µεταχειρισµένα αντικείµενα.



•

•
•

•
•
•
•

•

•

Πόλεµο ή εµφύλιο, οποιαδήποτε παρεµφερή
εχθροπραξία ή αναταραχή, στρατιωτική ή λαϊκή
εξέγερση,
επανάσταση, πραξικόπηµα και
συνέπειές του, κατάσταση πολιορκίας.
Εντολή που δίνεται από ∆ηµόσια Αρχή εκτός
εάν δίνεται στα πλαίσια περιορισµού ζηµιάς η
οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων
όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, ραδιενεργό
µόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και
οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή κατάλοιπο
από καύση πυρηνικού υλικού.
Χρήση εκρηκτικών, τοξικών πυρηνικών ή άλλων
αντίστοιχων επικίνδυνων ουσιών.
Βαρεία αµέλεια ή δόλο του Συµβαλλόµενου ή
/και του Ασφαλισµένου ή /και των νοµίµων
αντιπροσώπων ή τρίτων που συγκατοικούν µε
αυτούς ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους
στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά ή
φύλαξη του αντικειµένου της ασφάλισης.
Αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης.
Χρήση
τοξικών,
ναρκωτικών
ή
άλλων
παραισθησιογόνων ουσιών.
Ρύπανση, µόλυνση.
Σφάλµατα ή ελαττώµατα που προϋπήρχαν στα
ασφαλισµένα αντικείµενα και τα οποία ήταν
γνωστά στον Συµβαλλόµενο ή /και στον
Ασφαλισµένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην
Εταιρία.
Λανθασµένο
σχεδιασµό
ή
ελαττωµατική
κατασκευή ή χρήση ελαττωµατικών υλικών που
ήταν γνωστά στον Συµβαλλόµενα ή /και
Ασφαλισµένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην
Eταιρία.
Ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεµοστρόβιλο,
κυκλώνα ή άλλη βίαιη ατµοσφαιρική –
γεωλογική διαταραχή και οποιαδήποτε συνέπεια
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•

•
•
•

των
παραπάνω
φαινοµένων,
όπως
η
πυρκαγιά.
Αµιγώς ηλεκτρική ή ηλεκτρονική ή µηχανική
βλάβη των ασφαλισµένων αντικειµένων που
προκαλείται από ή οφείλεται σε: Υπέρβαση
ταχύτητας,
υπέρταση,
βραχυκύκλωµα,
υπερθέρµανση, σχηµατισµό τόξου και διαφυγή
ή αυξοµείωση της τάσης του ηλεκτρικού
ρεύµατος, κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης,
ρύθµισης ή ασφάλειας.
Oποιαδήποτε κάλυψη, που δεν αναφέρεται
ρητά στο ασφαλιστήριο.
Φυσιολογική φθορά.
Μη τήρηση συµβατικών υποχρεώσεων του
Συµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου
προς τρίτους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

ΑΠΟ

ΤΗΝ

•

έχει συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά µε την
Εταιρία και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
Κοσµήµατα, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί γραπτά
διαφορετικά µε την Εταιρία και αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
Όλα
τα
αντικείµενα
του
ασφαλισµένου
περιεχοµένου, καλύπτονται µόνο µέχρι το ποσό των
τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ ανά τεµάχιο εκτός
εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε ρητή ειδική
αναφορά στο Ασφαλιστήριο.
Περισσότερα από ένα τεµάχια, που αποτελούν, ένα
ενιαίο σύνολο όπως ενδεικτικά στερεοφωνικό
συγκρότηµα, ζεύγος, σετ, συλλογή οµοειδών
αντικειµένων θεωρούνται ένα τεµάχιο.

Ράβδοι από χρυσό, άργυρο ή οποιοιδήποτε
άλλοι πολύτιµοι ή ηµιπολύτιµοι λίθοι ή µέταλλα.
Κάθε είδους νοµίσµατα, χαρτονοµίσµατα.
Χαρτόσηµα, ένσηµα, γραµµατόσηµα.
Παραστατικά αξίας, έγγραφα και τίτλοι, µετοχές,
επιταγές, συναλλαγµατικές, γραµµάτια και κάθε
είδους αξιόγραφα.
∆ελτία και λαχνοί τυχερών παιγνιδιών.
Συλλογές, σχέδια, κάθε είδους χειρόγραφα,
σπάνια βιβλία, λογιστικά έγγραφα και βιβλία,
κειµήλια, µετάλλια και κύπελλα αγώνων.
Ηλεκτρονικοί φορείς πληροφοριών (δίσκοι, cd,
dvd, δισκέτες, κλπ),όσον αφορά στο κόστος
παραγωγής, καταχώρησης ή αναπαραγωγής
τους ή / και στην αξία των περιεχοµένων σε
αυτούς πληροφοριών.
∆ένδρα, φυτά και λοιπή βλάστηση µέσα και έξω
από την ασφαλισµένη κατοικία.
Εµπορεύµατα ή αντικείµενα τρίτων που ο
Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος έχει
στην κατοχή του ως παρακαταθήκη ή
φυλάσσονται
ή
χρησιµοποιούνται
επαγγελµατικά από αυτόν, εκτός εάν έχει
συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά µε την Εταιρία
και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
Αντικείµενα (κινητά) οικοσκευής που βρίσκονται
στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα στους
χώρους της ασφαλισµένης οικοδοµής, όπως
έπιπλα
κήπου, γλάστρες, σωλήνες
και
εγκαταστάσεις αυτόµατου ποτίσµατος κλπ.
εκτός εάν έχει συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά
µε
την
Εταιρία
και
αναγράφεται
στο
Ασφαλιστήριο.
Αντικείµενα (εκτός όσων είναι αδιάρρηκτα και
στερεά ενσωµατωµένα στην οικοδοµή και
αποτελούν ενιαία αρχιτεκτονική γραµµή του
κτίσµατος όπως ενδεικτικά . µάρµαρα,
αλουµίνια κλπ) τοποθετηµένα στην εξωτερική
πλευρά της οικοδοµής που ασφαλίζεται ή που
στεγάζει το ασφαλισµένο περιεχόµενο (όπως
ενδεικτικά πινακίδες επιγραφών φωτεινές ή µη,
τέντες, κεραίες λήψης ή εκποµπής σηµάτων,
στύλοι/ ορθοστάτες/ καλώδια που αποτελούν
ιδιοκτησία του ασφαλισµένου κλπ) εκτός εάν
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΙΤΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Έκρηξη

ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Πυρκαγιά
Θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και
προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριµένη
εστία ή εγκατέλειψε αιφνίδια και απρόβλεπτα την
εστία της και επεκτείνεται µε δική της δύναµη.
Κεραυνός
Θεωρείται η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική
ατµοσφαιρική εκκένωση που πλήττει (άµεσα και
απευθείας) τα ασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία.
Καλύπτονται ζηµιές στην ασφαλισµένη περιουσία:
•
από πυρκαγιά (συµπεριλαµβανοµένης αυτής
που προκλήθηκε από άµεση πτώση κεραυνού
σε αυτή).
•
που προκλήθηκαν λόγω της προσπάθειας
κατάσβεσης της πυρκαγιάς ή µετά από εντολή
των Αρχών για να εµποδιστεί η επέκτασή της.
•
από µετάδοση πυρκαγιάς από δάσος ή δένδρα
ή θάµνους.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
Βραχυκύκλωµα
Θεωρείται η υπέρταση, η υπερφόρτωση, ο
σχηµατισµός τόξου, ή διαφυγή ή η αυξοµείωση της
τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, η υπερθέρµανση,
η κακή λειτουργία των οργάνων µέτρησης,
ρύθµισης ή ασφαλείας που προκαλεί φωτιά.
Καλύπτονται ζηµιές από πυρκαγιά και σε κάθε
είδους µηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις, που
λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα, εφ όσον αυτές
καταστραφούν από φωτιά (που εκδηλώθηκε στο
συγκεκριµένο
ασφαλισµένο
αντικείµενο)
που
προκαλείται από ή οφείλεται σε βραχυκύκλωµα.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

Θεωρείται η αιφνίδια έκλυση (διαφυγή) ενέργειας
που οφείλεται σε βίαιη εκτόνωση αερίων και ατµών.
Καλύπτονται ζηµιές στην ασφαλισµένη περιουσία
από
οποιουδήποτε
είδους
έκρηξη
ή
εκπυρσοκρότηση, χηµική ή φυσική είτε αυτή συµβεί
εντός του χώρου όπου βρίσκονται ασφαλισµένα
αντικείµενα
είτε
εκτός,
ανεξάρτητα
εάν
επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά, µε την προϋπόθεση
ότι δεν οφείλεται σε πράξεις τροµοκρατίας.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΚΑΠΝΟΣ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία από καπνό (αιθάλη) λόγω
φωτιάς, είτε αυτή συµβεί εντός του χώρου όπου
βρίσκονται ασφαλισµένα αντικείµενα είτε εκτός.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ
Καλύπτονται ζηµιές λόγω φωτιάς και έκρηξης που
προκαλούνται άµεσα στον ασφαλισµένο λέβητα
κεντρικής θέρµανσης (ή θερµοσίφωνα, ή φιάλες ή
συσκευές υγραερίου, φωταερίου ή φυσικού αερίου)
της οικοδοµής που ασφαλίζεται.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟ,
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΕΚΡΗΞΗ, ΚΑΠΝΟ,
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ
∆εν καλύπτεται πυρκαγιά που προήλθε από Σεισµό.

∆ΙΑΣΑΛΕΥΣΗ/∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ
∆ιασάλευση της δηµόσιας τάξης θεωρούνται
πολιτικές
ταραχές,
οχλαγωγίες,
διαδηλώσεις,
απεργίες, ανταπεργίες, στάσεις από µεµονωµένα
άτοµα ή από οργανωµένες οµάδες ατόµων και
ενέργειες των Αρχών για την καταστολή, µείωση,
αποφυγή ζηµιών από τις καταστάσεις αυτές.
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε διασάλευση της δηµόσιας τάξης.
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ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Θεωρούνται οι πράξεις που γίνονται από τρίτο
πρόσωπο µε σκοπό τον βανδαλισµό ή τη
δολιοφθορά µε αποτέλεσµα τη ζηµιά των
ασφαλισµένων περιουσιακών στοιχείων.
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε κακόβουλες ενέργειες.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Θεωρούνται οι ενέργειες που περιλαµβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται σε χρήση βίας ή/και απειλής κάθε
ατόµου ή οµάδας που είτε δρουν µόνοι τους είτε για
λογαριασµό ή σε συνεργασία µε άλλη οργάνωση
ή κυβέρνηση
για πολιτικούς, κοινωνικούς,
θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή
τον εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου
προσώπων ή τον επηρεασµό
Αρχής ή
κυβέρνησης.
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε τροµοκρατικές ενέργειες.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία από:
Πληµµύρα που θεωρείται η από φυσικές αιτίες
υπερχείλιση ή παρέκκλιση νερού από τα συνήθη
κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνικών
υδατορευµάτων, η διάρρηξη ή υπερχείλιση
δηµόσιου δικτύου παροχής ύδατος και η
οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων
προερχοµένων
από
χώρους
εκτός
της
ασφαλισµένης οικοδοµής ή οικοδοµών που
στεγάζουν το ασφαλισµένο περιεχόµενο.
Θύελλα που θεωρείται η επικράτηση σφοδρών
ανέµων έντασης µεγαλύτερης από οκτώ (8)
Μποφόρ, σύµφωνα µε την Ε.Μ.Υ.
Καταιγίδα που θεωρείται η δυνατή βροχόπτωση, το
ύψος της οποίας ξεπερνά τα 5mm/ώρα/
τετραγωνικό εκατοστό.

Χαλάζι,
παγετό
ή
χιονόπτωση,
συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που θα
προκληθούν από το βάρος του χιονιού.
Σε περίπτωση που συµβούν περισσότερες από µία
ζηµίες από ένα ή περισσότερα φυσικά φαινόµενα
µέσα σε διάστηµα συνεχόµενων εβδοµήντα δύο (72)
ωρών, αυτές θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως
µία ζηµιά.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από φυσικά
φαινόµενα ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό 10%
της ζηµιάς, µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 450,00.

∆ΙΑΡΡΟΗ, ∆ΙΑΡΡΗΞΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ή

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα
που προέρχονται άµεσα από διαρροή, διάρρηξη ή
υπερχείλιση δεξαµενών ή σωληνώσεων ή γενικά
εγκαταστάσεων
ύδρευσης,
θέρµανσης
ή
κλιµατισµού, αποχέτευσης ή γενικά αποχετευτικού
δικτύου της ασφαλισµένης οικοδοµής ή της
οικοδοµής που στεγάζει ασφαλισµένο περιεχόµενο.
Η κάλυψη περιλαµβάνει και τις ζηµιές στις ίδιες τις
σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις εφόσον ασφαλίζεται
η οικοδοµή καθώς και τις δαπάνες εντοπισµού και
αποκατάστασης της θραύσης ή διαρροής.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ για ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ &
∆ΙΑΡΡΟΗ, ∆ΙΑΡΡΗΞΗ ή ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆εν καλύπτονται ζηµιές:
Από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε
αιτία και αν προέρχεται.
Από διείσδυση νερών από οποιαδήποτε οροφή,
ανοίγµατα, πόρτες και παράθυρα που
αφέθηκαν ανοικτά.
Κατά τη διάρκεια ή λόγω εργασιών κατασκευής,
ανακατασκευής ή επισκευής της ασφαλισµένης
οικοδοµής ή της οικοδοµής που στεγάζει
ασφαλισµένο περιεχόµενο, εκτός εάν όλες οι
εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και λοιπά
ανοίγµατα ή προστατευτικά µέτρα, όπως
ενδεικτικά
µονώσεις
ταρατσών, έχουν
αποπερατωθεί ώστε να προστατεύεται η
ασφαλισµένη περιουσία.
Από διαρροή νερού όταν η οικοδοµή έχει
παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για
διάστηµα µεγαλύτερο από σαράντα πέντε (45)
ηµέρες.
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Που οφείλονται στις εγκαταστάσεις της
αποχέτευσης εφόσον είναι παλαιότερες των
είκοσι (20) ετών.
Από φυσικά φαινόµενα σε τέντες εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο.
Από πληµµύρα που οφείλεται σε παλιρροϊκό
κύµα µετά από σεισµό ή ηφαιστειακή έκρηξη
(tsunami).
Σε µαντρότοιχους, περιφράξεις, αυλόπορτες,
εκτός
εάν
ορίζεται
διαφορετικά
στο
Ασφαλιστήριο.
Σε αντικείµενα που βρίσκονται έξω από κλειστό
και στεγασµένο χώρο, σε υπόστεγα και στο
ύπαιθρο, όταν ασφαλίζεται περιεχόµενο.

ΚΛΟΠΗ /ΛΗΣΤΕΙΑ
Κλοπή θεωρείται η µετά από διάρρηξη βίαιη είσοδος
του κλέφτη στην κατοικία ή η απόπειρα βίαιης
εισόδου ή η αναρρίχηση µε σκοπό την κλοπή και η
πρόκληση ζηµιών ή η καταστροφή ή η αφαίρεση
των ασφαλισµένων αντικειµένων.
Ληστεία θεωρείται η αφαίρεση των ασφαλισµένων
αντικειµένων µε χρήση βίας ή µε απειλή χρήσης
βίας.
∆εν θεωρείται κλοπή η απλή εξαφάνιση των
ασφαλισµένων αντικειµένων ή/ και ζηµιά που
οφείλεται σε κλοπή που πραγµατοποιήθηκε χωρίς
διάρρηξη ή αναρρίχηση.
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί στην
ασφαλισµένη οικοδοµή λόγω κλοπής, απόπειρας
κλοπής ή κατά τη διάρκεια κλοπής από τον κλέφτη.
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Καλύπτεται η απώλεια ή ζηµιά που θα προκληθεί
στα ασφαλισµένα αντικείµενα λόγω κλοπής/
ληστείας, απόπειρας ή κατά την διάρκεια κλοπής
/ληστείας από τον κλέφτη. Κλοπή που θα
πραγµατοποιηθεί µε χρήση κλειδιού που κλάπηκε ή
αντιγράφτηκε παράνοµα (αντικλείδι) καλύπτεται
µόνο εφόσον ο Ασφαλισµένος µπορεί να το
αποδείξει.
Εάν ασφαλίζεται αποκλειστικά και µόνο το
περιεχόµενο, η Εταιρία αποζηµιώνει και την τυχόν
ζηµιά από κλοπή/ληστεία που θα προκληθεί στην
οικοδοµή
που
στεγάζει
το
ασφαλισµένο
περιεχόµενο.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στο Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά σε εξοχική κατοικία ορίζεται
απαλλαγή ίση µε ποσοστό 10% της ζηµιάς µε
ελάχιστο ποσό Ευρώ 450,00.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται κλοπή:
που δεν δηλώθηκε στην αρµόδια Αστυνοµική
Αρχή.
που διέπραξε ως αυτουργός έστω και ηθικός ή
συνεργός οποιοσδήποτε συγκάτοικος ή µέλος
της οικογενείας ή πρόσωπα που έχουν σχέση
εργασίας οποιασδήποτε µορφής µε τον
Συµβαλλόµενο ή/και τον Ασφαλισµένο.
που έγινε σε κατοικία που έχει παραµείνει
ακατοίκητη περισσότερο από σαράντα πέντε
(45) συνεχόµενες ηµέρες, εκτός εάν έχει
ειδοποιηθεί προηγουµένως η Εταιρία και έχει
συµφωνήσει γραπτά στη συνέχιση της
ασφάλισης µε τους ίδιους ή άλλους όρους.
σε αντικείµενα που δεν βρίσκονται µέσα στην
κατοικία και σε κλειστό χώρο.

∆ΑΠΑΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Καλύπτονται έξοδα στα οποία πιθανόν θα
υποβληθεί ο Ασφαλισµένος ή/και τα µέλη της
οικογένειάς του για ψυχολογική υποστήριξη σε
περίπτωση κλοπής ή ληστείας της ασφαλισµένης
περιουσίας.
Για
την
καταβολή
της
αποζηµίωσης,
ο
Ασφαλισµένος
υποβάλλει
στην
Εταιρία
τα
πρωτότυπα παραστατικά.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

∆ΑΠΑΝΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΗ
Καλύπτονται έξοδα για συµβουλές ∆ιακοσµητή σε
περίπτωση βανδαλισµού κατά τη διάρκεια κλοπής ή
ληστείας της ασφαλισµένης περιουσίας.
Για
την
καταβολή
της
αποζηµίωσης,
ο
Ασφαλισµένος
υποβάλλει
στην
Εταιρία
τα
πρωτότυπα παραστατικά.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΧΡΗΜΑΤΑ
Καλύπτεται η κλοπή χρηµάτων µετά από κλοπή ή
ληστεία στην ασφαλισµένη κατοικία.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
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∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,
Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση κλοπής µετά από διάρρηξη
καλύπτονται τα έξοδα για επανέκδοση ∆ιαβατηρίου,
αστυνοµικής ταυτότητας και άδειας οδήγησης του
Ασφαλισµένου ή και µελών της οικογενείας του.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί στην
ασφαλισµένη
περιουσία
από
πρόσκρουση
οχηµάτων που δεν ανήκουν στον Ασφαλισµένο, σε
οποιοσδήποτε συγκάτοικο ή µέλος της οικογένειας
ή πρόσωπα που έχουν σχέση εργασίας
οποιασδήποτε µορφής µε τον Συµβαλλόµενο ή / και
τον Ασφαλισµένο.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ Η ΑΛΛΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί στην
ασφαλισµένη περιουσία από πτώση αεροσκάφους
ή τµηµάτων του καθώς και από πτώση δένδρων ή
κλαδιών ή στύλων ή εναέριων καλωδίων παρόχων
τηλεφωνίας ή ηλεκτρισµού.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Εξαιρούνται ζηµιές από πτώση δένδρων ή κλαδιών
κατά τη διάρκεια κλαδέµατος ή κοπής τους.

ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Καλύπτεται η ζηµιά θραύσης εξωτερικών ή/ και
εσωτερικών υαλοπινάκων ή καθρεπτών που
αποτελούν τµήµα της ασφαλισµένης περιουσίας
που οφείλεται σε τυχαίο γεγονός.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
Καλύπτονται δαπάνες για αγορά µεταφορά και
τοποθέτηση καθρεπτών λόγω οξείδωσης από
οποιαδήποτε αιτία.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται:
Κόστος
αποκατάστασης
των χαράξεων,
σχεδίων ή εγγραφών που προϋπήρχαν.
Ζηµιές σε κορνίζες, σκελετούς και εξαρτήµατά
τους ακόµα και αν αυτά εµποδίζουν την
αντικατάσταση του καθρέπτη.

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Καλύπτεται η αλλοίωση τροφίµων σε ψυγείο λόγω
διακοπής ρεύµατος για διάστηµα που υπερβαίνει τις
δώδεκα (12) συνεχείς ώρες.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν από την
επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου στον ηλιακό
θερµοσίφωνα εφόσον αποτελεί µέρος της
ασφαλισµένης περιουσίας.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Καλύπτεται η ζηµιά που θα προκληθεί στον
Ασφαλισµένο
από
απώλεια
εισπραττοµένων
ενοικίων σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου
κινδύνου που θα καταστήσει την ασφαλισµένη
οικοδοµή ακατοίκητη.
Ως βάση για την καταβολή αποζηµίωσης
υπολογίζεται
το
ενοίκιο
που
δηλώνει
ο
Ασφαλισµένος στην εφορία και µε την προϋπόθεση
ότι η κατοικία ήταν µισθωµένη κατά τον χρόνο
επέλευσης της ζηµιάς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
αποζηµίωσης είναι ο ασφαλισµένος να είναι
ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης κατοικίας και να µη
διαµένει σε αυτή.
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ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΩΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ
ΥΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΕΡΕΙΠΙΩΝ
Καλύπτονται δαπάνες που θα πραγµατοποιήσει ο
Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
για
αποκοµιδή ερειπίων για αποκατάσταση ζηµιάς που
προκλήθηκε από την επέλευση ασφαλισµένου
κινδύνου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ/∆ΙΑΜΟΝΗΣ
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο
Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος για τη
διαµονή του σε άλλη κατοικία (ξενοδοχείο, πανσιόν
κλπ.) σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου
κινδύνου που θα καταστήσει την ασφαλισµένη
κατοικία ή την κατοικία που στεγάζει ασφαλισµένο
περιεχόµενο ακατοίκητη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
αποζηµίωσης είναι ο Ασφαλισµένος (ιδιοκτήτης ή
ενοικιαστής) να διαµένει µόνιµα στην ασφαλισµένη
κατοικία.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
/ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο
Συµβαλλόµενος ή / και ο Ασφαλισµένος για τη
µεταφορά και επανεγκατάσταση του ασφαλισµένου
περιεχοµένου στην ασφαλισµένη κατοικία σε
περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου που
θα
καταστήσει
την
ασφαλισµένη
κατοικία
ακατοίκητη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
αποζηµίωσης είναι ο Συµβαλλόµενος ή /και ο
Ασφαλισµένος (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής)να διαµένει
µόνιµα στην ασφαλισµένη κατοικία.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΠΩΛΕΙΑ / ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ
Καλύπτονται απώλειες ή ζηµιές που θα προκληθούν
στα ασφαλισµένα αντικείµενα κατά τη διάρκεια της
προσωρινής µεταστέγασής τους σε άλλο χώρο,
λόγω επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙ∆ΑΣ
Καλύπτονται ζηµιές λόγω κλοπής /ληστείας των
ασφαλισµένων αντικείµενων κατά τη διάρκεια
φύλαξής τους σε τραπεζική θυρίδα.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλισµένου
σύµφωνα µε τα άρθρα 914-932 Α.Κ για σωµατική
βλάβη ή υλική ζηµιά που προκλήθηκαν σε τρίτους
από λάθη
ή παραλείψεις του ως ιδιοκτήτη ή
ενοικιαστή
της
ασφαλισµένης
περιουσίας,
συµπεριλαµβανοµένης της ιδιότητάς του ως
ιδιοκτήτη κατοικίδιων ζώων.
Ασφαλισµένα πρόσωπα θεωρούνται, εφόσον
συγκατοικούν µε τον Ασφαλισµένο, τα µέλη της
οικογένειας του (ο/ η σύζυγος, τα παιδιά), και τα
πρόσωπα
που
έχουν
σχέση
εργασίας
οποιασδήποτε µορφής µαζί του.
Τρίτοι θεωρούνται όλα τα πρόσωπα εκτός από τον
Ασφαλισµένο, τα µέλη της οικογένειάς του(ο/ η
σύζυγος, τα παιδιά), τα πρόσωπα που κατοικούν
στην ασφαλισµένη κατοικία και τα πρόσωπα που
έχουν σχέση εργασίας οποιασδήποτε µορφής µαζί
του.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
Το όριο ευθύνης περιλαµβάνει δικαστικά έξοδα και
τόκους.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται η αστική ευθύνη για υλικές ζηµιές ή
ατυχήµατα που θα προκληθούν σε τρίτους άµεσα ή
έµµεσα από:
οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας
του Ασφαλισµένου.
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παράνοµη ή αξιόποινη πράξη, κατά τη διάρκεια
µέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή άλλων
φαρµακευτικών ουσιών.
µη τήρηση συµβατικών υποχρεώσεων του
Ασφαλισµένου.
Επίσης δεν καλύπτεται η Αστική ευθύνη για ζηµίες
ή ατυχήµατα :
Σε πράγµατα που δεν ανήκουν, αλλά
βρίσκονται στη φύλαξη, κατοχή ή ευθύνη του
Ασφαλισµένου ή µέλους της οικογένειάς του, ή
συγκατοίκου ή προσώπων που έχουν σχέση
εργασίας οποιασδήποτε µορφής µαζί του.
Κατά τη διάρκεια οικοδοµικών εργασιών και
εργασιών επέκτασης ή επισκευής στον
ασφαλισµένο χώρο, εκτός εάν πρόκειται για
συνηθισµένες εργασίες συντήρησης της
ασφαλισµένης οικοδοµής ή της οικοδοµής
που στεγάζεται η ασφαλισµένη περιουσία,
συνολικού προϋπολογισµού έως ποσό ίσο µε
ποσοστό 10% του ασφαλισµένου κεφαλαίου
οικοδοµής και περιεχοµένου αθροιστικά.
- Από τη µετάδοση ασθενειών ανθρώπων, ζώων
ή φυτών.
-

∆ΟΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ
Καλύπτονται οι δόσεις στεγαστικού δανείου που έχει
λάβει ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος ως
ιδιοκτήτης, εάν καταστεί µη κατοικήσιµη η
ασφαλισµένη
κατοικία
λόγω
ζηµιάς
από
ασφαλισµένο κίνδυνο.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΕΞΟ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ

ηµερολογιακού έτους, όπως ανακοινώνεται από
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

ΣΕΙΣΜΟΣ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στα
ασφαλισµένα αντικείµενα και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε Σεισµό, συµπεριλαµβανοµένων ζηµιών
που οφείλονται σε πυρκαγιά, παλιρροϊκά κύµατα
(tsunami) ως επακόλουθο του σεισµού.
Σε περίπτωση που συµβούν περισσότερες από
µία ζηµίες από έναν ή περισσότερους σεισµούς
µέσα σε διάστηµα συνεχόµενων εβδοµήντα δύο
(72) ωρών, αυτές θεωρούνται και αναγνωρίζονται
ως µία ζηµιά.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό
2% του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου
(οικοδοµής ή/και περιεχοµένου) µε ελάχιστο ποσό
Ευρώ 1.000,00.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται ζηµιές στην ασφαλισµένη
οικοδοµή που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν
άµεσα ή έµµεσα :
από προγενέστερες από την έναρξη ισχύος
της παρούσας ασφάλισης καταπονήσεις και
/ή ζηµιές σε αυτήν.
λόγω µη τήρησης του αντισεισµικού
κανονισµού που ίσχυε κατά τον χρόνο
µελέτης και κατασκευής της οικοδοµής.

ΚΑΘΙΖΗΣΗ / ΟΛΙΣΘΗΣΗ
Για ζηµιές στην οικοδοµή που προκλήθηκαν από
ασφαλισµένο κίνδυνο η Εταιρία καλύπτει έξοδα
έκδοσης
αδειών
οικοδόµησης,
αµοιβών
αρχιτεκτόνων, µηχανικών, αναγκαία για την
αποκατάσταση
ζηµιών
στην
ασφαλισµένη
οικοδοµή µετά την επέλευση ασφαλισµένου
κινδύνου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
Κατά την ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου,
τα Ασφαλισµένα Κεφάλαια αναπροσαρµόζονται
αυτόµατα κατά το ποσοστό αύξησης του ∆είκτη
Τιµών
Καταναλωτή
του
προηγούµενου

Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στα
ασφαλισµένα αντικείµενα και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε αιφνίδια καθίζηση /ολίσθηση /ύψωση
του εδάφους.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό
2% του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου
(οικοδοµής ή/και περιεχοµένου) µε ελάχιστο ποσό
Ευρώ 1.000,00.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται ζηµιά :
Σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόµια, φράκτες και
περιφράξεις.
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-

Που προκαλείται από το βάρος νέων
κατασκευών.
Που προκαλείται από την εγκατάσταση ή
επιχωµάτωση εδάφους.
Που προκαλείται από διάβρωση ακτών ή όχθης
ποταµών.
Που προκαλείται από πυρκαγιά, υπόγειο πυρ,
έκρηξη, σεισµό ή διαφυγή νερού από
οποιαδήποτε δεξαµενή, εγκατάσταση ή σωλήνα
ιδιοκτησίας τρίτων.
Που είναι αποτέλεσµα µεταβολής κλίσης του
οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισµένη
περιουσία λόγω κατασκευής, κατεδάφισης,
µετατροπής ή επισκευής.
Που είναι αποτέλεσµα ανασκαφής, εκσκαφής ή
χωµατουργικών εργασιών στο οικόπεδο που
βρίσκεται η ασφαλισµένη περιουσία.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Καλύπτεται ζηµιά από ηλεκτρική ή ηλεκτρονική (όχι
όµως µηχανική ή άλλη) βλάβη στις ασφαλισµένες
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές µηχανές, συσκευές,
εγκαταστάσεις και εργαλεία ή άλλα αντικείµενα κάθε
φύσης (όπως ανελκυστήρες κλπ) που λειτουργούν
µε ηλεκτρισµό και οφείλεται σε υπέρβαση ταχύτητας,
υπέρταση, βραχυκύκλωµα, θέρµανση, σχηµατισµό
τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύµατος.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται ζηµιά :
- όταν υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση σε ισχύ.
- σε αναλώσιµα υλικά.

κατοικίας, όπως ενδεικτικά τέντες, εγκαταστάσεις
κεραιών.
Ειδικά για την κάλυψη ζηµιάς σε τέντα και τα
εξαρτήµατά της απαιτείται η αγορά τους να έχει γίνει
τα τελευταία έξι (6) έτη πριν από την επέλευση της
ζηµιάς.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ
Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί από
ασφαλισµένο
κίνδυνο
σε
αντικείµενα
που
βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω υπό υπόστεγα,
µέσα στον περιφραγµένο χώρο της ασφαλισµένης
κατοικίας.
Σε περίπτωση απουσίας των ενοίκων/ ιδιοκτητών, η
κάλυψη ισχύει µόνο όταν τα αντικείµενα αυτά
τοποθετούνται µέσα στην κατοικία ή σε άλλο
κλειστό χώρο.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά από αέρα, βροχή,
χαλάζι, χιόνι, παγετό, πληµµύρα, σκόνη, κλοπή
χωρίς ίχνη διάρρηξης.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ /
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί από
ασφαλισµένο κίνδυνο σε εξωτερικά βοηθητικά
κτίσµατα ή ειδικές κατασκευές, όπως ενδεικτικά
σύστηµα πισίνας, οίκηµα γκαράζ, πέργκολες,
κιόσκια, ΒΒQ, µαντρότοιχοι, αυλόπορτες, που
ανήκουν στην ασφαλισµένη οικοδοµή ή/και
αποτελούν τµήµα αυτής.

Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά που θα προκληθεί από
ασφαλισµένο κίνδυνο σε κοσµήµατα.
Η κάλυψη ισχύει µόνον όταν τα κοσµήµατα :
1. Φυλάσσονται
µέσα
σε
κλειδωµένο
χρηµατοκιβώτιο (σταθερά προσαρτηµένο ή
πακτωµένο) ή άλλο ασφαλή χώρο που έχει
συµφωνηθεί µε την Εταιρία.
2. Έχουν δηλωθεί και καταγραφεί αναλυτικά µε τις
ασφαλισµένες αξίες στην Αίτηση Ασφάλισης
και στο Ασφαλιστήριο.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ /ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Καλύπτεται ζηµιά
που θα προκληθεί από
ασφαλισµένο κίνδυνο σε αντικείµενα τοποθετηµένα
στην εξωτερική πλευρά της ασφαλισµένης

Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί από κάθε
κίνδυνο στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό που βρίσκεται
στην ασφαλισµένη κατοικία ως εξής:

Σελίδα 14
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367
Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82
www.generali.gr

1.

2.

Σε αξία αντικατάστασης µε καινούργιο, εφόσον
έχει αγορασθεί έως τρία (3) έτη πριν από την
επέλευση της ζηµιάς.
Σε τρέχουσα πραγµατική αξία, δηλαδή στην αξία
του σαν µεταχειρισµένο αντικείµενο, εφόσον έχει
αγορασθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τριών (3)
ετών πριν από την επέλευση της ζηµιάς.

Προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι ο
ηλεκτρονικός εξοπλισµός να
δηλωθεί και να
καταγραφεί αναλυτικά µε τις ασφαλισµένες αξίες
στην Αίτηση Ασφάλισης και στο Ασφαλιστήριο.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσό Ευρώ
100,00.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ
Σε περίπτωση κλοπής/ληστείας µέσα από την
ασφαλισµένη
κατοικία
πιστωτικής
κάρτας
ιδιοκτησίας
του
Συµβαλλοµένου
ή/και
Ασφαλισµένου ή/και µελών της οικογένειάς του,
καλύπτεται το ποσό που ο κύριος της κάρτας θα
κληθεί από το νόµο να καταβάλει, λόγω
αποδεδειγµένης παράνοµης χρήσης/χρέωσης της
κάρτας µέσα στις πρώτες δώδεκα (12) ώρες από τη
στιγµή που η κλοπή έγινε αντιληπτή.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΟΡΟΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ / ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΥ
Συµφωνείται και δηλώνεται ότι, κατά τροποποίηση
κάθε αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου, αλλά
πριν από κάθε τυχόν ζηµιά, ισχύουν υπέρ του
αναφερόµενου στον Πίνακα Καλύψεων
ως
ενεχυρούχου δανειστή (καλούµενου "δανειστής")
και
υπέρ
του
στον
πίνακα
Καλύψεων
αναφερόµενου
ως
ενεχυράσαντος
ή
παράσχοντος υποθήκη, οι ακόλουθοι ειδικοί όροι,
ενώ παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται κατά
το µέτρο που δεν τροποποιούνται µε αυτόν τον
ειδικό όρο, όλοι οι Γενικοί ή Ειδικοί όροι του
Ασφαλιστηρίου.
1. Ο "δανειστής" απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση για δήλωση στην Εταιρία, άλλων
ασφαλίσεων που έχουν συνοµολογηθεί µε άλλες
ασφαλιστικές εταιρίες για αντικείµενα που
καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο, υποχρεούται
όµως να κάνει τέτοια δήλωση σε περίπτωση

επέλευσης ζηµιάς, εάν και όταν τότε γνωρίζει
αυτές τις άλλες ασφαλίσεις.
2. Η υπό του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος
υποθήκη απόκρυψη γεγονότος ουσιώδους για
την εκτίµηση του κινδύνου ή κάθε ψευδής ή
εσφαλµένη δήλωσή του, ή κάθε κακή περιγραφή
των ασφαλισµένων αντικειµένων ή µέρους αυτών
και γενικά, κάθε παράβαση υποχρέωσης
προβλεπόµενης από το Ασφαλιστήριο, που
συνίσταται
στην
µη
συµµόρφωση
σε
οποιονδήποτε όρο αυτού, έστω και αν αυτή η
δήλωση ή απόκρυψή της ή κακή περιγραφή ή
παράβαση υποχρέωσης θα είχε ως αποτέλεσµα
την άρνηση της Εταιρίας να δεχθεί την ασφάλιση
ή να διακανονίσει τη ζηµιά, δεν επηρεάζει την
ασφάλιση και δεν θα γίνεται επίκληση αυτής,
όσον αφορά σε αυτόν τον δανειστή, µε την
προϋπόθεση
ότι
αυτός
υποχρεούται
να
γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε τέτοια παράβαση
όρου ή υποχρέωσης, ως και κάθε τέτοια κακή
περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος ή ψευδή ή
εσφαλµένη δήλωση, αµέσως µόλις λάβει γνώση
αυτής.
Εάν η απώλεια ή ζηµιά οφείλεται σε αµέλεια ή
πταίσµα, του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος
υποθήκη ή/ και των προστιθέντων τους ή
προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους,
ή αν οφείλεται σε οποιαδήποτε µεταβολή ή
επίταση των κινδύνων, ο δανειστής έχει το
δικαίωµα αποζηµίωσης σύµφωνα µε τους όρους
του ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί τροποποιούνται
µε την παρούσα Ειδική ∆ιάταξη, µε την
προϋπόθεση ότι ο δανειστής, οφείλει να
γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε τέτοια µεταβολή ή
επίταση των κινδύνων, αµέσως µόλις λάβει
γνώση αυτής.
3. Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς, ο δανειστής
δικαιούται να αποζηµιωθεί απευθείας και χωρίς
ανάµιξη του ενεχυράσαντος ή του παράσχοντος
την υποθήκη, για κάθε κεφάλαιο, µόνον για τα
καταβληθέντα
από
τον
δανειστή
στον
ενεχυράσαντα ή τον παράσχοντα υποθήκη
(έναντι
εµπράγµατης
ασφάλειας
των
ασφαλισµένων αντικειµένων) ποσά, αλλά και για
κάθε άλλη προς τον δανειστή οφειλή του
ενεχυράσαντος ή παράσχοντος την υποθήκη
προσώπου, που προέρχεται από οποιεσδήποτε
άλλες συναλλαγές µεταξύ του δανειστή και του
ενεχυράσαντος ή παράσχοντος την υποθήκη,
εφόσον
αυτές
οι
άλλες
οφειλές
έχουν
διασφαλισθεί µε ρήτρες στο Ασφαλιστήριο
υποθήκης ή ενεχύρου και πάντα µε την
προϋπόθεση, ότι το καταβλητέο στον δανειστή
ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό για το οποίο η
Εταιρία υποχρεούται σύµφωνα µε τους όρους του
ασφαλιστηρίου, όπως τροποποιούνται για τον
δανειστή, µε τις παρ. 1 και 2 αυτού του ειδικού
όρου.
Κάθε τυχόν οφειλόµενο σύµφωνα µε το
Ασφαλιστήριο ποσό εκτός από το καταβλητέο
στον δανειστή, µπορεί να το εισπράξει ο
ενεχυράσας ή ο παραχωρήσας την υποθήκη, µε
την προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει τηρήσει και
Σελίδα 15
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εκτελέσει όλους τους όρους και υποχρεώσεις του
Ασφαλιστηρίου.
4. Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου
από την Εταιρία, ο δανειστής θα ειδοποιείται από
την Εταιρία και το Ασφαλιστήριο θα παραµένει σε
ισχύ όσον αφορά στον δανειστή, για δέκα πέντε
(15) ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης της
ακύρωσης σε αυτόν.
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HOME COMFORT - Βασικό
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση
Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την
υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
(ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισµένο
Κίνδυνο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να
εισπράξει την αποζηµίωση.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της
επόµενης ανανέωσής του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
ΖHMIA
Ζηµιά είναι η µερική ή ολική καταστροφή ή απώλεια
της ασφαλισµένης περιουσίας που οφείλεται άµεσα
ή έµµεσα σε τυχαίο και αιφνίδιο γεγονός, το οποίο
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το χρηµατικό ποσό το οποίο δεν έχει την
υποχρέωση να καταβάλει η Εταιρία ως αποζηµίωση
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που µετά από
εντολή και για λογαριασµό της Εταιρίας ερευνούν
την αιτία ζηµιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και
συντάσσουν
τη
σχετική
έκθεση
πραγµατογνωµοσύνης.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ
Η
σταδιακή
επιδείνωση
(χειροτέρευση)
της
κατάστασης ενός αντικειµένου, που οφείλεται
στη φθορά από την κανονική χρήση του µε την
πάροδο του χρόνου.
ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισµένο
Κεφάλαιο είναι µικρότερο της πραγµατικής αξίας
των ασφαλισµένων αντικειµένων.
ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισµένο
Κεφάλαιο είναι µεγαλύτερο της πραγµατικής αξίας
των ασφαλισµένων αντικειµένων.
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Μόνιµη Κατοικία
Το ακίνητο που δηλώνεται ως µόνιµη κατοικία στις
Αρχές.
Εξοχική Κατοικία
Το ακίνητο που κατοικείται για µικρά χρονικά
διαστήµατα κατά την διάρκεια του έτους .
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Οικοδοµή
Το σύνολο των κατοικήσιµων, βοηθητικών χώρων,
ειδικών κατασκευών και βελτιώσεων του ακινήτου,
συµπεριλαµβανόµενης της αναλογίας τους στα
θεµέλια, στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους
χώρους, σύµφωνα µε τον κανονισµό και την
σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή το
ακίνητο µέσα στο οποίο στεγάζεται η ασφαλισµένη
περιουσία.
Περιεχόµενο
Το σύνολο της οικοσκευής, δηλαδή των κινητών
οικιακών και προσωπικών ειδών
που ανήκουν στον Ασφαλισµένο ή σε οποιοδήποτε
µέλος της οικογένειάς του που διαµένει µόνιµα µαζί
του και βρίσκεται στην κατοικία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
Σελίδα 17
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που φέρει την υπογραφή
προσώπου της Εταιρίας.

εξουσιοδοτηµένου

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.
Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.
2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/ και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.
Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά τη
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:
• Κάθε
στοιχείο
που
γνωρίζουν
για
τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά
ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την
Εταιρία.
• Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους σε
άλλη εταιρία.
• Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία
ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την
Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία
δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα
σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε
γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή
στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων.
• Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την
καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται
από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.
Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/ και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον
ασφαλισµένο κίνδυνο πριν την αποδοχή του ή όταν
επιχειρούνται µεταβολές του.
Ο Συµβαλλόµενος ή / και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα
τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση,
κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει
µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν η Εταιρία
το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το Ασφαλιστήριο ή
θα το είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.

Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την
Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται
στα άρθρα 7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ και 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ και για τους παρακάτω λόγους:
Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο
κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που
ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε απάτη περί
ασφαλειών.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα επίσης να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση
του Συµβαλλόµενου ή/ και του Ασφαλισµένου ή αν
αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε
αναγκαστική διαχείριση.
Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα
αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός
(1) µήνα από την παραλαβή της από τον
Συµβαλλόµενο ή / και Ασφαλισµένο.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε µε επιστολή του στην
Εταιρία.
Η Εταιρία θα επιστρέψει ανάλογο µέρος των
ασφαλίστρων για την περίοδο µέχρι τη λήξη
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

Μετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου η
Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος πρέπει να
τοποθετούν και να διατηρούν σε πλήρη και καλή
λειτουργία όλα τα µέτρα προστασίας και ασφάλειας
(προληπτικά ή κατασταλτικά) που υποχρεούνται να
έχουν από το Νόµο ή αυτοί έχουν γνωστοποιήσει
στην Εταιρία.

ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες
διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η

Ο
Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται να ενηµερώσουν γραπτά άµεσα την
Εταιρία εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ένα ή
περισσότερα από τα µέτρα/ συστήµατα αυτά δεν
λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή
η Εταιρία έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους
όρους του Ασφαλιστηρίου.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή /ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
O Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος οφείλουν:
• να κάνουν γραπτή αναγγελία στην Εταιρία µέσα
σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την
ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου,
και να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα
έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις
συνθήκες και συνέπειες επέλευσης ασφαλισµένου
κινδύνου που θα ζητήσει η Εταιρία ή οι
πραγµατογνώµονες.
• να καλέσουν σε βοήθεια ή να καταγγείλουν το
γεγονός στις αρµόδιες Αρχές.
• να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αποτροπή, διάσωση ή περιορισµό της ζηµιάς των
ασφαλισµένων αντικειµένων. Τα σχετικά µε την
αποφυγή ή τον περιορισµό της ζηµιάς έξοδα
καλύπτονται σύµφωνα µε όσα προβλέπει το
άρθρο 7 Ν.∆.2496/97.
• να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το
συµφέρον του µε σκοπό τη διάσωση ή τον
περιορισµό της ζηµιάς καθώς και κάθε πράξη
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές
συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου σαν να µην
ήταν ασφαλισµένος.
• να ενηµερώσουν γραπτά την Εταιρία µε
λεπτοµερή περιγραφή των ζηµιών ή απωλειών
που προκλήθηκαν και για το ύψος αυτών
λαµβάνοντας υπόψη την αξία των αντικειµένων
κατά τον χρόνο επέλευσης της ζηµιάς.
• να µην αλλάξουν την πραγµατική κατάσταση που
διαµορφώνεται µετά τη ζηµιά χωρίς την γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρίας.
• να διαφυλάσσουν τα διασωθέντα αντικείµενα ή
υπολείµµατα και να τα έχουν διαθέσιµα για
επιθεώρηση από τον πραγµατογνώµονα της
Εταιρίας, να µην προβαίνουν σε οποιοδήποτε
επισκευή των βλαβέντων αντικειµένων και γενικά
να µην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή του
ασφαλισµένου χώρου, χωρίς την γραπτή έγκριση
της Εταιρίας.
• να παραδίδουν άµεσα στην Εταιρία
δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά
επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου,
οπουδήποτε και από οποιονδήποτε
προέρχεται.

κάθε
στην
από
αυτό

• να µην κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα
σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή
συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτόµενου
κινδύνου χωρίς τη γραπτή συναίνεση της
Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να χειριστεί
κατά την κρίση της, στο όνοµα του Συµβαλλόµενου
ή/ και Ασφαλισµένου την απόκρουση ή το
διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµά
του την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την
ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης,
µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει
σχετικά.
Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον
αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών
αγώνων ή στον διακανονισµό οποιασδήποτε
απαίτησης.
Κριτήρια Αποζηµίωσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή
στοιχείο, που ο Συµβαλλόµενος ή /και ο
Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν
να
αποκτήσουν
για
τη
συνδροµή
των
προϋποθέσεων
του
δικαιώµατός
τους
για
αποζηµίωση.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα, για
τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης της ζηµιάς και για
την αξία του ασφαλισµένου κινδύνου κατά τον
χρόνο της ζηµίας.
Εάν οι πραγµατογνώµονες διαπιστώσουν ότι
υπάρχει υπασφάλιση η αποζηµίωσή περιορίζεται
ανάλογα µε το ποσοστό της.
Ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος δεν
δικαιούνται να εγκαταλείψουν στην Εταιρία τα
ζηµιωθέντα αντικείµενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση
κι αν βρίσκονται αυτά) και να απαιτήσουν την αξία
τους σε χρήµα, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη
συµφωνία µε την Εταιρία.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται σε δόλο του Συµβαλλόµενου ή/και του
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης δεν
λαµβάνεται υπόψη προσωπική ή συναισθηµατική
αξία ζηµιωθέντος αντικειµένου.
Όλες οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ
στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλο νόµισµα η
αποζηµίωση θα γίνει µε βάση την ισχύουσα τιµή
fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία
καταβολής της αποζηµίωσης.
Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
αποζηµίωσης
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
Εάν τα αντικείµενα βρεθούν µετά την καταβολή της
αποζηµίωσης, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας
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και ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να
συµπράξει µε κάθε νόµιµη ενέργεια για τη
µεταβίβαση της ιδιοκτησίας στην Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν η ασφαλισµένη περιουσία έχει ασφαλιστεί κατά
του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες
(πολλαπλή ασφάλιση), o Συµβαλλόµενος ή/ και ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούνται
άµεσα
να
γνωστοποιήσουν γραπτά, στην Εταιρία τις
ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισµένα κεφάλαια.
Η συνολική αποζηµίωση, από το σύνολο των
εταιριών, δεν µπορεί να υπερβεί την έκταση της
ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου
Η
Εταιρία
δικαιούται,
σε
περίπτωση
µη
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων,
να
καταγγείλει
το
Ασφαλιστήριο
και
να
παρακρατήσει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα.
Για οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η ευθύνη κατανέµεται
σε όλες τις εταιρίες και η Εταιρία ευθύνεται ανάλογα
µε το ποσοστό συµµετοχής της στον ασφαλισµένο
κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο.
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
παραλείψει µε δόλο τη γνωστοποίηση, η Εταιρία
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος έχει
αξίωση για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από
τρίτο, η αξίωση αυτή µεταβιβάζεται στην Εταιρία,
µέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν
αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος εκχωρεί µε το Ασφαλιστήριο στην
Εταιρία κάθε δικαίωµά του κατά οποιουδήποτε
τρίτου υπαιτίου της ζηµιάς και χορηγεί σε αυτήν το
δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει
εξώδικα ή και δικαστικά στο όνοµά της ή και στο
όνοµά του για αποζηµίωσή της από τον τρίτο.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή/και ο
Ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για
επαγγελµατικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται,
στο µέτρο που από υπαιτιότητά τους µαταιώθηκε η
άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 15
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο ή/ και τον Ασφαλισµένο αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη της
Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή
σύµφωνα µε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος, µε
γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορούν
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε
γραπτή δήλωσή τους
να
εκχωρήσουν ή να
ενεχυριάσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από
το Ασφαλιστήριο.
Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει
από την
ηµεροµηνία παραλαβής
της γραπτής δήλωσης
στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση
σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 19
∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Σε περίπτωση µεταβολής του Συµβαλλοµένου ή και
Ασφαλισµένου, η Εταιρία ή ο Συµβαλλόµενος ή/και
Ασφαλισµένος δικαιούνται να καταγγείλουν το
ασφαλιστήριο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
γνωστοποίησης της διαδοχής.
Σελίδα 21
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Η καταγγελία από την Εταιρία ισχύει µετά την
πάροδο δέκα πέντε (15) ηµερών από την
ηµεροµηνία που αυτή περιήλθε στον Συµβαλλόµενο
ή/και Ασφαλισµένο.
Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός
κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο των τριάντα (30)
ηµερών ή πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας που αυτή άσκησε εµπρόθεσµα και
εφόσον η Εταιρία αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει
τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους
ίδιους όρους εάν γνώριζε την διαδοχή.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης. Η
παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται εάν ο κίνδυνος
επέλθει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι ασφαλισµένη αξία
και βάση υπολογισµού της αποζηµίωσης σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο είναι η "Αξία Αντικατάστασης µε
Καινούργιο" των ασφαλισµένων αντικειµένων κατά
τον χρόνο επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου.

ή θα αντικαταστήσει το ζηµιωθέν µέρος στην αξία
του πριν την επέλευση της ζηµιάς και όχι το σύνολο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η κατάσταση κατονοµαζόµενων αντικειµένων που
αναγράφεται/ επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο ή
έχει υποβληθεί κατά την σύναψη της ασφάλισης
είναι ενδεικτική. Σε περίπτωση ζηµιάς, η ευθύνη της
Εταιρίας
για
αποζηµίωση
δεν
µπορεί
σε
οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί την αξία κάθε
αντικειµένου σύµφωνα µε την Αξία Αντικατάστασης
µε Καινούργιο.

ΑΡΘΡΟ 21
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το
Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που
προέρχονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από
µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:
•

•

•
Ειδικότερα Αξία Αντικατάστασης µε καινούργιο
θεωρείται για:
•
• Την Οικοδοµή το ποσό που απαιτείται για την
κατασκευή ή/ και επισκευή ενός καινούργιου,
πανοµοιότυπου, αντίστοιχης ποιότητας και ίδιας
χρήσης κτιρίου στο ίδιο οικόπεδο.
Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο πρέπει να ισούται µε το
ποσό που απαιτείται για την πλήρη ανοικοδόµηση
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών
εξόδων, δαπανών, τελών.
• Το Περιεχόµενο το ποσό που απαιτείται για την
αντικατάσταση ή/ και επισκευή κάθε αντικειµένου
µε ένα καινούργιο της ίδιας χρήσης και
προδιαγραφών/ ποιότητας που θα τοποθετείται
στον ίδιο χώρο.
Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο πρέπει να ισούται µε το
συνολικό ποσό αντικατάστασης του αντικειµένου
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών
δαπανών
(όπως
ενδεικτικά
µεταφορά,
συναρµολόγηση, εγκατάσταση κ.λ.π.).
∆ιευκρινίζεται, ότι ειδικά για αντίκες, αντικείµενα
τέχνης ή σπάνια αντικείµενα η αξία θα υπολογίζεται,
θα ασφαλίζεται και θα αποζηµιώνεται µε βάση την
"τρέχουσα πραγµατική αξία" αυτών και θα
λαµβάνεται υπόψη η απαξίωσή τους λόγω φθοράς,
χρήσης ή παλαιότητας, δηλαδή η αξία τους ως
µεταχειρισµένα αντικείµενα.
Σε περίπτωση ζηµιάς σε ασφαλισµένα αντικείµενα
που αποτελούν σύνολο (set) µαζί µε άλλα οµοειδή ή
µέρος συνόλου ή ζεύγους, η Εταιρία θα επισκευάσει

•
•

•
•
•
•

•

•

Πόλεµο ή εµφύλιο, οποιαδήποτε παρεµφερή
εχθροπραξία ή αναταραχή, στρατιωτική ή λαϊκή
εξέγερση,
επανάσταση, πραξικόπηµα και
συνέπειές του, κατάσταση πολιορκίας,
Εντολή που δίνεται από ∆ηµόσια Αρχή εκτός
εάν δίνεται στα πλαίσια περιορισµού ζηµιάς η
οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
Τροµοκρατικές
ενέργειες
ή
δολιοφθορές,
πολιτικές ταραχές, απεργίες διαδηλώσεις,
οχλαγωγίες, κακόβουλη βλάβη.
Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων
όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, ραδιενεργό
µόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και
οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή κατάλοιπο
από καύση πυρηνικού υλικού.
Χρήση εκρηκτικών, τοξικών πυρηνικών ή άλλων
αντίστοιχων επικίνδυνων ουσιών.
Βαρεία αµέλεια ή δόλο του Συµβαλλόµενου ή
/και του Ασφαλισµένου ή /και των νοµίµων
αντιπροσώπων ή τρίτων που συγκατοικούν µε
αυτούς ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους
στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά ή
φύλαξη του αντικειµένου της Ασφάλισης.
Αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης.
Χρήση
τοξικών,
ναρκωτικών
ή
άλλων
παραισθησιογόνων ουσιών.
Ρύπανση, µόλυνση.
Σφάλµατα ή ελαττώµατα που προϋπήρχαν στα
ασφαλισµένα αντικείµενα και τα οποία ήταν
γνωστά στον Συµβαλλόµενο ή /και στον
Ασφαλισµένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
της Ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην
Εταιρία.
Λανθασµένο
σχεδιασµό
ή
ελαττωµατική
κατασκευή ή χρήση ελαττωµατικών υλικών που
ήταν γνωστά στον Συµβαλλόµενα ή /και
Ασφαλισµένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
της Ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην
Εταιρία.
Ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεµοστρόβιλο,
κυκλώνα ή άλλη βίαιη ατµοσφαιρική –
γεωλογική διαταραχή και οποιαδήποτε συνέπεια
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•

•
•
•

των
παραπάνω
φαινοµένων,
όπως
η
πυρκαγιά.
Αµιγώς ηλεκτρική ή ηλεκτρονική ή µηχανική
βλάβη των ασφαλισµένων αντικειµένων που
προκαλείται από ή οφείλεται σε: Υπέρβαση
ταχύτητας,
υπέρταση,
βραχυκύκλωµα,
υπερθέρµανση, σχηµατισµό τόξου και διαφυγή
ή αυξοµείωση της τάσης του ηλεκτρικού
ρεύµατος, κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης,
ρύθµισης ή ασφάλειας.
Oποιαδήποτε κάλυψη, που δεν αναφέρεται
ρητά στο ασφαλιστήριο.
Φυσιολογική φθορά.
Μη τήρηση συµβατικών υποχρεώσεων του
Συµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου
προς τρίτους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
•

•
•
•

•

•

•
•

ΑΠΟ

ΤΗΝ

Κοσµήµατα, ρολόγια, ράβδοι από χρυσό,
άργυρο ή οποιοιδήποτε άλλοι πολύτιµοι ή
ηµιπολύτιµοι λίθοι ή µέταλλα.
Κάθε είδους νοµίσµατα, χαρτονοµίσµατα.
Χαρτόσηµα, ένσηµα, γραµµατόσηµα.
Παραστατικά αξίας, έγγραφα και τίτλοι, µετοχές,
επιταγές, συναλλαγµατικές, γραµµάτια και κάθε
είδους αξιόγραφα. ∆ελτία και λαχνοί τυχερών
παιγνιδιών.
Συλλογές, σχέδια, κάθε είδους χειρόγραφα,
σπάνια βιβλία, λογιστικά βιβλία,
κειµήλια,
µετάλλια και κύπελλα αγώνων.
Ηλεκτρονικοί φορείς πληροφοριών (δίσκοι, cd,
dvd, δισκέτες, κλπ),όσον αφορά στο κόστος
παραγωγής, καταχώρησης ή αναπαραγωγής
τους ή / και στην αξία των περιεχοµένων σε
αυτούς πληροφοριών.
∆ένδρα, φυτά και λοιπή βλάστηση µέσα και έξω
από την ασφαλισµένη κατοικία.
Εµπορεύµατα ή αντικείµενα τρίτων που ο
Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος έχει
στην κατοχή του ως παρακαταθήκη ή
φυλάσσονται
ή
χρησιµοποιούνται
επαγγελµατικά από αυτόν, εκτός εάν έχει
συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά µε την Εταιρία
και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
Όλα
τα
αντικείµενα
του
ασφαλισµένου
περιεχοµένου, καλύπτονται µόνο µέχρι το ποσό των
τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ ανά τεµάχιο εκτός
εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε ρητή ειδική
αναφορά στο Ασφαλιστήριο.
Περισσότερα από ένα τεµάχια, που αποτελούν, ένα
ενιαίο σύνολο όπως ενδεικτικά στερεοφωνικό
συγκρότηµα, ζεύγος, σετ, συλλογή οµοειδών
αντικειµένων θεωρούνται ένα τεµάχιο.
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Πυρκαγιά θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από
φλόγα και προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει
συγκεκριµένη εστία ή εγκατέλειψε αιφνίδια και
απρόβλεπτα την εστία της και επεκτείνεται µε δική της
δύναµη.
Κεραυνός
θεωρείται η ακαριαία και ισχυρή
ηλεκτρική ατµοσφαιρική εκκένωση που πλήττει
(άµεσα και απευθείας)
τα ασφαλισµένα
περιουσιακά στοιχεία.
Καλύπτονται ζηµιές στην ασφαλισµένη περιουσία:
•
από πυρκαγιά (συµπεριλαµβανοµένης αυτής
που προκλήθηκε από άµεση πτώση κεραυνού
σε αυτή).
•
που προκλήθηκαν λόγω της προσπάθειας
κατάσβεσης της πυρκαγιάς ή µετά από εντολή
των Αρχών για να εµποδιστεί η επέκτασή της.
•
από µετάδοση πυρκαγιάς από δάσος ή δένδρα
ή θάµνους.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στο πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΙΤΙΑ
Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση (διαφυγή)ενέργειας που οφείλεται σε βίαιη εκτόνωση αερίων
και ατµών.
Καλύπτονται ζηµιές στην ασφαλισµένη περιουσία
από
οποιουδήποτε
είδους
έκρηξη
ή
εκπυρσοκρότηση, χηµική ή φυσική είτε αυτή συµβεί
εντός του χώρου όπου βρίσκονται ασφαλισµένα
αντικείµενα
είτε
εκτός,
ανεξάρτητα
εάν
επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά, µε την προϋπόθεση
ότι δεν οφείλεται σε πράξεις τροµοκρατίας.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στο πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί στην
ασφαλισµένη περιουσία από πτώση αεροσκάφους
ή τµηµάτων του.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΣΕΙΣΜΟΣ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στα
ασφαλισµένα αντικείµενα και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε Σεισµό, συµπεριλαµβανοµένων ζηµιών
που οφείλονται σε πυρκαγιά, παλιρροϊκά κύµατα
(tsunami) ως επακόλουθο του σεισµού.
Σε περίπτωση που συµβούν περισσότερες από
µία ζηµίες από έναν ή περισσότερους σεισµούς
µέσα σε διάστηµα συνεχόµενων εβδοµήντα δύο
(72) ωρών, αυτές θεωρούνται και αναγνωρίζονται
ως µία ζηµία.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στο πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµία ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό 2%
του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου (οικοδοµής
ή/και περιεχοµένου) µε ελάχιστο ποσό Ευρώ
1.000,00.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται ζηµιές στην ασφαλισµένη οικοδοµή
που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα :
από προγενέστερες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας ασφάλισης καταπονήσεις και /ή
ζηµιές σε αυτήν.
λόγω µη τήρησης του αντισεισµικού κανονισµού
που ίσχυε κατά τον χρόνο µελέτης και
κατασκευής της οικοδοµής

∆ΟΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία από καπνό (αιθάλη) λόγω
φωτιάς, είτε αυτή συµβεί εντός του χώρου όπου
βρίσκονται ασφαλισµένα αντικείµενα είτε εκτός.

Καλύπτονται οι δόσεις στεγαστικού δανείου που έχει
λάβει ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος ως
ιδιοκτήτης, εάν καταστεί µη κατοικήσιµη η
ασφαλισµένη
κατοικία
λόγω
ζηµιάς
από
ασφαλισµένο κίνδυνο.

Σελίδα 24
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367
Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82
www.generali.gr

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΕΞΟ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ
Για ζηµιές στην οικοδοµή που προκλήθηκαν από
ασφαλισµένο κίνδυνο η Εταιρία καλύπτει έξοδα
έκδοσης
αδειών
οικοδόµησης,
αµοιβών
αρχιτεκτόνων, µηχανικών, αναγκαία για την
αποκατάσταση
ζηµιών
στην
ασφαλισµένη
οικοδοµή µετά την επέλευση ασφαλισµένου
κινδύνου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλισµένου
σύµφωνα µε τα άρθρα 914-932 Α.Κ. να
αποκαταστήσει ζηµιές
που προκλήθηκαν σε
τρίτους από λάθη ή παραλείψεις του ως ιδιοκτήτη ή
ενοικιαστή
σε περίπτωση πυρκαγιάς της
ασφαλισµένης περιουσίας.
Ασφαλισµένα πρόσωπα θεωρούνται, εφόσον
συγκατοικούν µε τον Ασφαλισµένο, τα µέλη της
οικογένειας του (ο/ η σύζυγος, τα παιδιά), και τα
πρόσωπα
που
έχουν
σχέση
εργασίας
οποιασδήποτε µορφής µαζί του.
Τρίτοι θεωρούνται όλα τα πρόσωπα εκτός από τον
Ασφαλισµένο, τα µέλη της οικογένειάς του(ο/ η
σύζυγος, τα παιδιά), τα πρόσωπα που κατοικούν
στην ασφαλισµένη κατοικία και τα πρόσωπα που
έχουν σχέση εργασίας οποιασδήποτε µορφής µαζί
του.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
Το όριο ευθύνης περιλαµβάνει δικαστικά έξοδα και
τόκους.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται η αστική ευθύνη για υλικές ζηµιές ή
ατυχήµατα που θα προκληθούν σε τρίτους άµεσα ή
έµµεσα από:
την άσκηση οποιονδήποτε επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων του Ασφαλισµένου.
παράνοµη ή αξιόποινη πράξη, κατά τη διάρκεια
µέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή άλλων
φαρµακευτικών ουσιών.
µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του
Ασφαλισµένου.

Επίσης δεν καλύπτεται η Αστική ευθύνη για ζηµιές ή
ατυχήµατα :
Σε πράγµατα που δεν ανήκουν, αλλά βρίσκονται
στη
φύλαξη,
κατοχή
ή
ευθύνη
του
Ασφαλισµένου ή µέλους της οικογένειάς του, ή
συγκατοίκου ή προσώπων που έχουν σχέση
εργασίας οποιασδήποτε µορφής µαζί του.
Που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια
οικοδοµικών εργασιών και εργασιών επέκτασης
ή επισκευής στον ασφαλισµένο χώρο, εκτός εάν
πρόκειται
για
συνηθισµένες
εργασίες
συντήρησης της ασφαλισµένης οικοδοµής ή της
οικοδοµής που στεγάζεται η ασφαλισµένη
περιουσία, συνολικού προϋπολογισµού έως
ποσό ίσο µε ποσοστό 10% του ασφαλισµένου
κεφαλαίου
οικοδοµής
και
περιεχοµένου
αθροιστικά.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
Κατά την ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου,
τα Ασφαλισµένα Κεφάλαια αναπροσαρµόζονται
αυτόµατα κατά το ποσοστό αύξησης του ∆είκτη
Τιµών
Καταναλωτή
του
προηγούµενου
ηµερολογιακού έτους, όπως ανακοινώνεται από
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

ΟΡΟΣ
ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ / ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΥ
Συµφωνείται και δηλώνεται ότι, κατά τροποποίηση
κάθε αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου, αλλά
πριν από κάθε τυχόν ζηµιά, ισχύουν υπέρ του
αναφερόµενου στον Πίνακα Καλύψεων
ως
ενεχυρούχου δανειστή (καλούµενου "δανειστής")
και
υπέρ
του
στον
πίνακα
Καλύψεων
αναφερόµενου
ως
ενεχυράσαντος
ή
παράσχοντος υποθήκη, οι ακόλουθοι ειδικοί όροι,
ενώ παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται κατά
το µέτρο που δεν τροποποιούνται µε αυτόν τον
ειδικό όρο, όλοι οι Γενικοί ή Ειδικοί όροι του
Ασφαλιστηρίου.
1. Ο "δανειστής" απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση για δήλωση στην Εταιρία, άλλων
ασφαλίσεων που έχουν συνοµολογηθεί µε άλλες
ασφαλιστικές εταιρίες για αντικείµενα που
καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο, υποχρεούται
όµως να κάνει τέτοια δήλωση σε περίπτωση
επέλευσης ζηµιάς, εάν και όταν τότε γνωρίζει
αυτές τις άλλες ασφαλίσεις.
2. Η υπό του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος
υποθήκη απόκρυψη γεγονότος ουσιώδους για
την εκτίµηση του κινδύνου ή κάθε ψευδής ή
εσφαλµένη δήλωσή του, ή κάθε κακή περιγραφή
των ασφαλισµένων αντικειµένων ή µέρους αυτών
και γενικά, κάθε παράβαση υποχρέωσης
προβλεπόµενης από το Ασφαλιστήριο, που
συνίσταται
στην
µη
συµµόρφωση
σε
οποιονδήποτε όρο αυτού, έστω και αν αυτή η
δήλωση ή απόκρυψή της ή κακή περιγραφή ή
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παράβαση υποχρέωσης θα είχε ως αποτέλεσµα
την άρνηση της Εταιρίας να δεχθεί την ασφάλιση
ή να διακανονίσει τη ζηµιά, δεν επηρεάζει την
ασφάλιση και δεν θα γίνεται επίκληση αυτής,
όσον αφορά σε αυτόν τον δανειστή, µε την
προϋπόθεση
ότι
αυτός
υποχρεούται
να
γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε τέτοια παράβαση
όρου ή υποχρέωσης, ως και κάθε τέτοια κακή
περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος ή ψευδή ή
εσφαλµένη δήλωση, αµέσως µόλις λάβει γνώση
αυτής.
Εάν η απώλεια ή ζηµιά οφείλεται σε αµέλεια ή
πταίσµα, του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος
υποθήκη ή/ και των προστιθέντων τους ή
προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους,
ή αν οφείλεται σε οποιαδήποτε µεταβολή ή
επίταση των κινδύνων, ο δανειστής έχει το
δικαίωµα αποζηµίωσης σύµφωνα µε τους όρους
του ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί τροποποιούνται
µε την παρούσα Ειδική ∆ιάταξη , µε την
προϋπόθεση ότι ο δανειστής, οφείλει να
γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε τέτοια µεταβολή ή
επίταση των κινδύνων, αµέσως µόλις λάβει
γνώση αυτής.
3. Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς, ο δανειστής
δικαιούται να αποζηµιωθεί απευθείας και χωρίς
ανάµιξη του ενεχυράσαντος ή του παράσχοντος
την υποθήκη, για κάθε κεφάλαιο, µόνον για τα
καταβληθέντα
από
τον
δανειστή
στον
ενεχυράσαντα ή τον παρασχόντα υποθήκη
(έναντι
εµπράγµατης
ασφάλειας
των
ασφαλισµένων αντικειµένων) ποσά, αλλά και για
κάθε άλλη προς τον δανειστή οφειλή του
ενεχυράσαντος ή παράσχοντος την υποθήκη
προσώπου, που προέρχεται από οποιεσδήποτε
άλλες συναλλαγές µεταξύ του δανειστή και του
ενεχυράσαντος ή παράσχοντος την υποθήκη,
εφόσον
αυτές
οι
άλλες
οφειλές
έχουν
διασφαλισθεί µε ρήτρες στο Ασφαλιστήριο
υποθήκης ή ενεχύρου και πάντα µε την
προϋπόθεση, ότι το καταβλητέο στον δανειστή
ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό για το οποίο η
Εταιρία υποχρεούται σύµφωνα µε τους όρους του
ασφαλιστηρίου, όπως τροποποιούνται για τον
δανειστή, µε τις παρ. 1 και 2 αυτού του ειδικού
όρου.
Κάθε τυχόν οφειλόµενο σύµφωνα µε το
Ασφαλιστήριο ποσό εκτός από το καταβλητέο
στον δανειστή, µπορεί να το εισπράξει ο
ενεχυράσας ή ο παραχώρησας την υποθήκη, µε
την προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει τηρήσει και
εκτελέσει όλους τους όρους και υποχρεώσεις του
Ασφαλιστηρίου.
4. Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου
από την Εταιρία, ο δανειστής θα ειδοποιείται από
την Εταιρία και το Ασφαλιστήριο θα παραµένει σε
ισχύ όσον αφορά στον δανειστή, για δέκα πέντε
(15) ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης της
ακύρωσης σε αυτόν.
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ΒUSINESS VALUE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση
Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την
υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
(ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισµένο
Κίνδυνο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να
εισπράξει την αποζηµίωση.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµέρα της
επόµενης ανανέωσής του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

ΖHMIA
Ζηµιά είναι η µερική ή ολική καταστροφή ή απώλεια
της ασφαλισµένης περιουσίας που
οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε τυχαίο και αιφνίδιο
γεγονός,
το
οποίο
καλύπτεται
από
το
Ασφαλιστήριο.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το χρηµατικό ποσό οποίο δεν έχει την υποχρέωση
να καταβάλει η Εταιρία ως αποζηµίωση.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που µετά από
εντολή και για λογαριασµό της Εταιρίας ερευνούν
την αιτία ζηµιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και
συντάσσουν
τη
σχετική
έκθεση
πραγµατογνωµοσύνης.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ
Η
σταδιακή
επιδείνωση
(χειροτέρευση)
της
κατάστασης ενός αντικειµένου, που οφείλεται
στη φθορά από την κανονική χρήση του µε την
πάροδο του χρόνου.
ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισµένο
Κεφάλαιο είναι µικρότερο από την πραγµατική
αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων.
ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισµένο
Κεφάλαιο είναι µεγαλύτερο της πραγµατικής αξίας
των ασφαλισµένων αντικειµένων.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Οικοδοµή
Το σύνολο των κυρίων και βοηθητικών χώρων του
ακινήτου
και
βελτιώσεων
(όπως
ενδεικτικά
ενσωµατωµένες
διακοσµήσεις,
πρόσθετες
ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις)
που
χρησιµοποιούνται ως επιχείρηση, κατάστηµα,
γραφείο, συµπεριλαµβανόµενης της αναλογίας
τους στα θεµέλια, στους κοινόκτητους και
κοινόχρηστους
χώρους,
σύµφωνα
µε
τον
κανονισµό και την σύσταση οριζόντιας ή κάθετης
ιδιοκτησίας ή το ακίνητο µέσα στο οποίο στεγάζεται
η ασφαλισµένη περιουσία.
Περιεχόµενο
Το σύνολο του εξοπλισµού και εµπορευµάτων,
(συµπεριλαµβανοµένων πρώτων υλών, υλικών
συσκευασίας, διαφηµιστικού υλικού, µηχανηµάτων
κ.λ.π.) που ανήκουν στον Ασφαλισµένο ή για τα
οποία αυτός ευθύνεται και έχει αναλάβει την
ασφάλισή τους.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- Κάθε
πρόσωπο
που
συνδέεται
µε
τον
Ασφαλισµένο µε σύµβαση εργασίας ή µαθητείας.
- Κάθε πρόσωπο που έχει σύµβαση εργασίας ή
µαθητείας µε άλλον εργοδότη αλλά οι υπηρεσίες
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του εκµισθώνονται από τον Ασφαλισµένο ή
προσφέρονται σε αυτόν.
- Κάθε εργοδηγός και κάθε άτοµο που αυτός
φέρνει στην εργασία.
- Κάθε
πρόσωπο
που
προσλαµβάνεται
αποκλειστικά από τους υπεργολάβους εργασίας.
ΤΡΙΤΟΣ
- Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που δεν έχει
εργασιακή ή εταιρική σχέση ή σύµβαση
µίσθωσης έργου µε τον Ασφαλισµένο.
- ∆εν ενεργεί σε σχέση µε το συµβάν, µε
οποιοδήποτε τρόπο για λογαριασµό του
Ασφαλισµένου.
- ∆εν έχει µέχρι και τρίτου βαθµού συγγένεια µε τον
Ασφαλισµένο.
ΣΥΜΒΑΝ (ΑΤΥΧΗΜΑ)
Κάθε τυχαίο, βίαιο, αιφνίδιο, περιστατικό που
προκλήθηκε ακούσια από πράξεις ή παραλείψεις
του Ασφαλισµένου και έχει σαν συνέπεια σωµατική
βλάβη ή υλική ζηµιά τρίτου προσώπου.
Σωµατική βλάβη
Σωµατική βλάβη είναι ο τραυµατισµός, ασθένεια ή ο
θάνατος τρίτου προσώπου.
Υλική ζηµιά
Υλική ζηµιά είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή
καταστροφή) ή απώλεια χρήσης περιουσιακών
στοιχείων τρίτων προσώπων.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να
καταβάλει για κάθε καλυπτόµενο ατύχηµα που
συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου
και έχει ως αποτέλεσµα σωµατική βλάβες ή και
υλικές ζηµιές τρίτων προσώπων ανεξάρτητα από
τον αριθµό τους, το οποίο αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να
καταβάλει για το σύνολο των καλυπτοµένων
ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια ισχύος του
Ασφαλιστηρίου, το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
προσώπου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.
Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.
2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.
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ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/ και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.
Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά την
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:
• Κάθε
στοιχείο
που
γνωρίζουν
για
τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά
ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την
Εταιρία.
• Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους σε
άλλη εταιρία.
• Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία
ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την
Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία
δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα
σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε
γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή
στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων.
• Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την
καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται
από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της Ασφαλιστικής
κάλυψης αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.
Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/ και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον
ασφαλισµένο κίνδυνο πριν την αποδοχή του ή όταν
επιχειρούνται µεταβολές του.
Ο Συµβαλλόµενος ή / και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα
τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση,
κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει
µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν η Εταιρία
το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το Ασφαλιστήριο ή
θα το είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.
Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.
ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες
διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
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Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η
Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την
Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται
στα άρθρα 7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ και 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ και για τους παρακάτω λόγους:
Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο
κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που
ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε απάτη περί
ασφαλειών.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα επίσης να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση
του Συµβαλλόµενου ή/ και του Ασφαλισµένου ή αν
αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε
αναγκαστική διαχείριση.
Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα
αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός
(1) µήνα από την παραλαβή της από τον
Συµβαλλόµενο ή / και Ασφαλισµένο.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε µε επιστολή του στην
Εταιρία.
Η Εταιρία θα επιστρέψει ανάλογο µέρος των
ασφαλίστρων για την περίοδο µέχρι τη λήξη
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.
Μετά την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία
και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος πρέπει να
τοποθετούν και να διατηρούν σε πλήρη και καλή
λειτουργία όλα τα µέτρα προστασίας και ασφάλειας
(προληπτικά ή κατασταλτικά) που υποχρεούνται να
έχουν από το Νόµο ή αυτοί έχουν γνωστοποιήσει
στην Εταιρία.
Ο
Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται να ενηµερώσουν γραπτά άµεσα την
Εταιρία εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ένα ή
περισσότερα από τα µέτρα/ συστήµατα αυτά δεν
λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή
η Εταιρία έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους
όρους του Ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή /ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
O Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος οφείλουν:
• να κάνουν γραπτή αναγγελία στην Εταιρία µέσα
σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την
ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου,
και να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα
έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις
συνθήκες και συνέπειες επέλευσης ασφαλισµένου
κινδύνου που θα ζητήσει η Εταιρία ή οι
πραγµατογνώµονες.
• να καλέσουν σε βοήθεια ή να καταγγείλουν το
γεγονός στις αρµόδιες Αρχές.
• να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αποτροπή, διάσωση ή περιορισµό της ζηµιάς των
ασφαλισµένων αντικειµένων. Τα σχετικά µε την
αποφυγή ή τον περιορισµό της ζηµιάς έξοδα
καλύπτονται σύµφωνα µε όσα προβλέπει το
άρθρο 7 Ν.2496/97.
• να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το
συµφέρον του µε σκοπό τη διάσωση ή τον
περιορισµό της ζηµιάς καθώς και κάθε πράξη
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές
συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου σαν να µην
ήταν ασφαλισµένος.
• να ενηµερώσουν γραπτά την Εταιρία µε
λεπτοµερή περιγραφή των ζηµιών ή απωλειών
που προκλήθηκαν και για το ύψος αυτών
λαµβάνοντας υπόψη την αξία των αντικειµένων
κατά τον χρόνο επέλευσης της ζηµιάς.
• να µην αλλάξουν την πραγµατική κατάσταση που
διαµορφώνεται µετά τη ζηµιά χωρίς την γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρίας.
• να διαφυλάσσουν τα διασωθέντα αντικείµενα ή
υπολείµµατα και να τα έχουν διαθέσιµα για
επιθεώρηση από τον πραγµατογνώµονα της
Εταιρίας, να µην προβαίνουν σε οποιοδήποτε
επισκευή των βλαβέντων αντικειµένων και γενικά
να µην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή του
ασφαλισµένου χώρου, χωρίς την γραπτή έγκριση
της Εταιρίας.
• να παραδίδουν άµεσα στην Εταιρία
δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά
επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου,
οπουδήποτε και από οποιονδήποτε
προέρχεται.

κάθε
στην
από
αυτό

• να µην κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα
σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή
συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτόµενου
κινδύνου χωρίς τη γραπτή συναίνεση της
Εταιρίας.
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Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να χειριστεί
κατά την κρίση της, στο όνοµα του Συµβαλλόµενου
ή/ και Ασφαλισµένου την απόκρουση ή το
διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµά
του την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την
ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης,
µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει
σχετικά.
Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον
αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών
αγώνων ή στον διακανονισµό οποιασδήποτε
απαίτησης.
Κριτήρια Αποζηµίωσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή
στοιχείο, που ο Συµβαλλόµενος ή /και ο
Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν
να
αποκτήσουν
για
τη
συνδροµή
των
προϋποθέσεων
του
δικαιώµατός
τους
για
αποζηµίωση.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα, για
τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης της ζηµιάς και για
την αξία του ασφαλισµένου κινδύνου κατά τον
χρόνο της ζηµιάς.
Εάν οι πραγµατογνώµονες διαπιστώσουν ότι
υπάρχει υπασφάλιση η αποζηµίωσή περιορίζεται
ανάλογα µε το ποσοστό της.
Ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος δεν
δικαιούνται να εγκαταλείψουν στην Εταιρία τα
ζηµιωθέντα αντικείµενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση
κι αν βρίσκονται αυτά) και να απαιτήσουν την αξία
τους σε χρήµα, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη
συµφωνία µε την Εταιρία.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται σε δόλο του Συµβαλλόµενου ή/και του
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης δεν
λαµβάνεται υπόψη προσωπική ή συναισθηµατική
αξία ζηµιωθέντος αντικειµένου.
Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά την αφαίρεση της
συµφωνηθείσας
απαλλαγής
και
της
εναποµείνασας αξίας ζηµιωθέντων αντικειµένων.
Όλες οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ
στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλο νόµισµα η
αποζηµίωση θα γίνει µε βάση την ισχύουσα τιµή
fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµέρα
καταβολής της αποζηµίωσης.

Εάν τα αντικείµενα βρεθούν µετά την καταβολή της
αποζηµίωσης, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας
και ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να
συµπράξει µε κάθε νόµιµη ενέργεια για τη
µεταβίβαση της ιδιοκτησίας στην Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν η ασφαλισµένη περιουσία έχει ασφαλιστεί κατά
του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες
(πολλαπλή ασφάλιση), o Συµβαλλόµενος ή/ και ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούνται
άµεσα
να
γνωστοποιήσουν γραπτά, στην Εταιρία τις
ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισµένα κεφάλαια.
Η συνολική αποζηµίωση, από το σύνολο των
εταιριών, δεν µπορεί να υπερβεί την έκταση της
ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου
Η
Εταιρία
δικαιούται,
σε
περίπτωση
µη
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων,
να
καταγγείλει
το
Ασφαλιστήριο
και
να
παρακρατήσει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα.
Για οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η ευθύνη κατανέµεται
σε όλες τις εταιρίες και η Εταιρία ευθύνεται ανάλογα
µε το ποσοστό συµµετοχής της στον ασφαλισµένο
κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο.
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
παραλείψει µε δόλο τη γνωστοποίηση, η Εταιρία
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος έχει
αξίωση για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από
τρίτο, η αξίωση αυτή µεταβιβάζεται στην Εταιρία,
µέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν
αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος εκχωρεί µε το Ασφαλιστήριο στην
Εταιρία κάθε δικαίωµά του κατά οποιουδήποτε
τρίτου υπαιτίου της ζηµιάς και χορηγεί σε αυτήν το
δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει
εξώδικα ή και δικαστικά στο όνοµά της ή και στο
όνοµά του για αποζηµίωσή της από τον τρίτο.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο
Ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για
επαγγελµατικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται,
στο µέτρο που από υπαιτιότητά τους µαταιώθηκε η
άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος.

Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
αποζηµίωσης
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
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ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 15
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο ή/ και τον Ασφαλισµένο αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη της
Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή
σύµφωνα µε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος, µε
γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορούν
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε
γραπτή δήλωσή τους
να
εκχωρήσουν ή να
ενεχυριάσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από
το Ασφαλιστήριο.
Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει
από την
ηµεροµηνία παραλαβής
της γραπτής δήλωσης
στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση
σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 19
∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Σε περίπτωση µεταβολής του Συµβαλλοµένου ή και
Ασφαλισµένου, η Εταιρία ή ο Συµβαλλόµενος ή/ και
Ασφαλισµένος δικαιούνται να καταγγείλουν το
ασφαλιστήριο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία

τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
γνωστοποίησης της διαδοχής.
Η καταγγελία από την Εταιρία ισχύει µετά την
πάροδο δέκα πέντε (15) ηµερών από την
ηµεροµηνία που αυτή περιήλθε στον Συµβαλλόµενο
ή/και Ασφαλισµένο.
Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός
κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο των τριάντα (30)
ηµερών ή πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας που αυτή άσκησε εµπρόθεσµα και
εφόσον η Εταιρία αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει
τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους
ίδιους όρους εάν γνώριζε την διαδοχή.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης. Η
παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται εάν ο κίνδυνος
επέλθει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι ασφαλισµένη αξία
και βάση υπολογισµού της αποζηµίωσης σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο θα είναι :
• για την οικοδοµή, βελτιώσεις και πάγιο εξοπλισµό
(περιεχόµενο) η "Αξία Αντικατάστασης µε
Καινούργιο" των ασφαλισµένων αντικειµένων
κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου και
• για εµπορεύµατα (περιεχόµενο) η "Τρέχουσα
Πραγµατική
Αξία"
(Αξία
Κόστους)
των
ασφαλισµένων αντικειµένων κατά τον χρόνο
επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου.
Ειδικότερα, αξία αντικατάστασης θεωρείται για:
• Την Οικοδοµή / Βελτιώσεις το ποσό που απαιτείται
για την κατασκευή ή/ και επισκευή
ενός
καινούργιου,
πανοµοιότυπου,
αντίστοιχης
ποιότητας και ίδιας χρήσης κτιρίου στο ίδιο
οικόπεδο.
Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο πρέπει να ισούται µε το
ποσό που απαιτείται για την πλήρη ανοικοδόµηση
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών
εξόδων, δαπανών, τελών.
• Το Περιεχόµενο/ Πάγιος Εξοπλισµός το ποσό που
απαιτείται για την αντικατάσταση ή/ και επισκευή
κάθε αντικειµένου µε ένα καινούργιο της ίδιας
χρήσης και προδιαγραφών/ ποιότητας που θα
τοποθετείται στον ίδιο χώρο.
Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο πρέπει να ισούται µε το
συνολικό ποσό αντικατάστασης του αντικειµένου
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών
δαπανών (όπως µεταφορά, συναρµολόγηση,
εγκατάστασης κ.λ.π.).
Ειδικά
για
την
ασφάλιση
εµπορευµάτων,
διευκρινίζεται ότι η αξία
θα υπολογίζεται, θα
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ασφαλίζεται και θα αποζηµιώνεται µε βάση το
κόστος αγοράς του εµπορεύµατος και δεν θα
υπολογίζεται
ούτε
θα
λαµβάνεται
υπόψη
οποιοδήποτε ποσοστό κέρδους.
Σε περίπτωση ζηµιάς σε ασφαλισµένα αντικείµενα
που αποτελούν σύνολο (set) µαζί µε άλλα οµοειδή ή
µέρος συνόλου ή ζεύγους, η Εταιρία θα επισκευάσει
ή θα αντικαταστήσει το ζηµιωθέν µέρος στην αξία
του πριν την επέλευση της ζηµιάς και όχι το σύνολο.
Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στους Γενικούς
Όρους του Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που τα
εµπορεύµατα κατά το χρονικό σηµείο επέλευσης
ζηµιάς έχουν συνολικά µεγαλύτερη αξία από το
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο, ο Ασφαλισµένος δεν
θεωρείται συνασφαλιστής για το υπερβάλον ποσό,
εφόσον
αυτό το ποσό δεν υπερβαίνει κατά
ποσοστό 10% το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο.

•

•

•

•

Εάν το υπερβάλον ποσό υπερβαίνει κατά ποσοστό
10%, εφαρµόζεται ο όρος της Υπασφάλισης για το
σύνολο της διαφοράς µεταξύ Ασφαλισµένου
κεφαλαίου και πραγµατικού κεφαλαίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ

•

Σε περίπτωση που ασφαλίζονται βελτιώσεις της
οικοδοµής, πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στον
Πίνακα Καλύψεων
µε ρητή αναφορά του
αντίστοιχου ασφαλισµένου κεφαλαίου.

•
•

ΑΡΘΡΟ 21
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το
Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που
προέρχονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από
µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:
•

•

•

•
•

•
•
•

Πόλεµο ή εµφύλιο, οποιαδήποτε παρεµφερή
εχθροπραξία ή αναταραχή, στρατιωτική ή λαϊκή
εξέγερση,
επανάσταση, πραξικόπηµα και
συνέπειές του, κατάσταση πολιορκίας,
Εντολή που δίνεται από ∆ηµόσια Αρχή εκτός
εάν δίνεται στα πλαίσια περιορισµού ζηµιάς η
οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων
όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, ραδιενεργό
µόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και
οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή κατάλοιπο
από καύση πυρηνικού υλικού.
Χρήση εκρηκτικών, τοξικών πυρηνικών ή άλλων
αντίστοιχων επικίνδυνων ουσιών.
∆όλο
του
Συµβαλλόµενου
ή/και
του
Ασφαλισµένου
ή/και
των
νοµίµων
αντιπροσώπων
ή τρίτων
ή των νοµίµων
αντιπροσώπων τους στους οποίους έχει
ανατεθεί
επαγγελµατικά
ή
φύλαξη
του
αντικειµένου της ασφάλισης.
Αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης.
Χρήση
τοξικών,
ναρκωτικών
ή
άλλων
παραισθησιογόνων ουσιών.
Ρύπανση, µόλυνση.

Σφάλµατα ή ελαττώµατα που προϋπήρχαν στα
ασφαλισµένα αντικείµενα και τα οποία ήταν
γνωστά στον Συµβαλλόµενο ή /και στον
Ασφαλισµένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην
Εταιρία.
Λανθασµένο
σχεδιασµό
ή
ελαττωµατική
κατασκευή ή χρήση ελαττωµατικών υλικών που
ήταν γνωστά στον Συµβαλλόµενα ή /και
Ασφαλισµένο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην
Eταιρία.
Ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεµοστρόβιλο,
κυκλώνα ή άλλη βίαιη ατµοσφαιρική –
γεωλογική διαταραχή και οποιαδήποτε συνέπεια
των
παραπάνω
φαινοµένων,
όπως
η
πυρκαγιά.
Αµιγώς ηλεκτρική ή ηλεκτρονική ή µηχανική
βλάβη των ασφαλισµένων αντικειµένων που
προκαλείται από ή οφείλεται σε: Υπέρβαση
ταχύτητας,
υπέρταση,
βραχυκύκλωµα,
υπερθέρµανση, σχηµατισµό τόξου και διαφυγή
ή αυξοµείωση της τάσης του ηλεκτρικού
ρεύµατος, κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης,
ρύθµισης ή ασφάλειας.
Oποιαδήποτε κάλυψη, που δεν αναφέρεται
ρητά στο Ασφαλιστήριο.
Φυσιολογική φθορά.
Μη τήρηση συµβατικών υποχρεώσεων του
Συµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου
προς τρίτους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

ΑΠΟ

ΤΗΝ

Κοσµήµατα, ρολόγια, ράβδοι από χρυσό,
άργυρο ή οποιοιδήποτε άλλοι πολύτιµοι ή
ηµιπολύτιµοι λίθοι ή µέταλλα.
Κάθε είδους νοµίσµατα, χαρτονοµίσµατα.
Χαρτόσηµα, ένσηµα, γραµµατόσηµα.
Παραστατικά αξίας, έγγραφα και τίτλοι, µετοχές,
επιταγές, συναλλαγµατικές, γραµµάτια και κάθε
είδους αξιόγραφα.
∆ελτία και λαχνοί τυχερών παιγνιδιών.
Συλλογές, σχέδια, κάθε είδους χειρόγραφα,
σπάνια βιβλία, λογιστικά έγγραφα και βιβλία,
κειµήλια, µετάλλια και κύπελλα αγώνων.
Ηλεκτρονικοί φορείς πληροφοριών (δίσκοι, cd,
dvd, δισκέτες, κλπ),όσον αφορά στο κόστος
παραγωγής, καταχώρησης ή αναπαραγωγής
τους ή / και στην αξία των περιεχοµένων σε
αυτούς πληροφοριών.
∆ένδρα, φυτά και λοιπή βλάστηση µέσα και έξω
από την ασφαλισµένη επιχείρηση.
Εµπορεύµατα ή αντικείµενα τρίτων που ο
Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος έχει
στην κατοχή του ως παρακαταθήκη ή
φυλάσσονται
ή
χρησιµοποιούνται
επαγγελµατικά από αυτόν, εκτός εάν έχει
συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά µε την Εταιρία
και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
Αντικείµενα (κινητά) που βρίσκονται στο
ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα στους χώρους
της
ασφαλισµένης
επιχείρησης,
όπως
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•

εµπορεύµατα, έπιπλα, γλάστρες, σωλήνες και
εγκαταστάσεις αυτόµατου ποτίσµατος κλπ.
εκτός εάν έχει συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά
µε
την
Εταιρία
και
αναγράφεται
στο
Ασφαλιστήριο.
Αντικείµενα (εκτός όσων είναι αδιάρρηκτα και
στερεά ενσωµατωµένα στην οικοδοµή και
αποτελούν ενιαία αρχιτεκτονική γραµµή του
κτίσµατος όπως ενδεικτικά . µάρµαρα,
αλουµίνια κλπ) τοποθετηµένα στην εξωτερική
πλευρά της οικοδοµής που ασφαλίζεται ή που
στεγάζει το ασφαλισµένο περιεχόµενο (όπως
ενδεικτικά πινακίδες επιγραφών φωτεινές ή µη,
τέντες, κεραίες λήψης ή εκποµπής σηµάτων,
στύλοι/ ορθοστάτες/ καλώδια που αποτελούν
ιδιοκτησία του ασφαλισµένου κλπ) εκτός εάν
έχει συµφωνηθεί γραπτά διαφορετικά µε την
Εταιρία και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει επιπλέον όσων
αναφέρονται στο άρθρο 21 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ,
απαιτήσεις τρίτων κατά του Ασφαλισµένου για
σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές που οφείλονται
άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά σε:
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Κυριότητα, συντήρηση, εκµετάλλευση ή χρήση
αυτοκινούµενων ή µη χερσαίων οχηµάτων κάθε
είδους.
Κυριότητα κάθε είδους ζώων.
Φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, παραλαβή
και/ η συλλογή εµπορευµάτων και άλλων
πραγµάτων από κάθε είδους µεταφορικά µέσα
(χερσαία,
πλωτά
ή
εναέρια)
συµπεριλαµβανοµένων και των ζηµιών στα ίδια
τα µεταφερόµενα αντικείµενα.
Εκβολή, διασπορά, αποβολή, διάχυση ή
διαρροή
:
καπνού,
ελαίου,
πετρελαίου
(υποπροϊόντων και παραπροϊόντων αυτού),
ατµών, οξέων, αλκαλίων, τοξικών ή µη χηµικών,
απόβλητων στερεών, υγρών ή αερίων ή άλλων
ρυπαντικών ουσιών και γενικά ουσιών που
προξενούν
µόλυνση
ρύπανση
ή
προσβολή/υποβάθµιση
του
φυσικού
περιβάλλοντος, επί η εντός ξηράς, αέρος,
υδάτων ή αποχετευτικών αγωγών.
Επικάθιση σκόνης, χρωστικών ή πτητικών
ουσιών κάθε είδους και οποιασδήποτε
προέλευσης.
Φυσικά φαινόµενα που συνιστούν ανώτερη βία
οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά
:
σεισµός,
κατάρρευση,
υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους, ολίσθηση/
καθίζηση, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα.
∆ιάρρηξη,
υπερχείλιση
αποχετεύσεων,
υπονόµων.
Κλοπή η οποία θα διαπραχθεί από οποιοδήποτε
πρόσωπο.
Μηχανήµατα ή συσκευές µετάδοσης ενέργειας,
υπερχειλίσεις υγρών.

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

Ανελκυστήρες, µηχανήµατα κατασκευής έργου
κάθε είδους και χρήσης, ιµάντες µεταφοράς
υλικών.
Ατυχήµατα λόγω συµµετοχής σε αγώνες,
αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισµούς και
συναγωνισµούς κάθε είδους ή κατά την
διάρκεια των δοκιµών τους.
Κλονισµό
ή
µετακίνηση
ή
εξασθένηση
υποστηριγµάτων ή θεµελίων ακινήτων.
∆υσφήµηση (απλή ή συκοφαντική), προσβολή
προσωπικότητας ή παραβίαση δικαιώµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σφάλµα
ή
παράλειψη
στο
πλαίσιο
επαγγελµατικής
δραστηριότητας
του
Ασφαλισµένου,
συµβουλή,
διάγνωση,
σχεδιασµό, καθορισµό προδιαγραφών ή
παράβαση επαγγελµατικού καθήκοντος από
αυτόν ή άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στην
υπηρεσία του και
κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας αυτής (επαγγελµατική ευθύνη).
Οποιαδήποτε
δραστηριότητα
του
Ασφαλισµένου που δεν έχει άµεση ή έµµεση
σχέση µε την επιχειρηµατική του δραστηριότητα
όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.
Ευθύνη διευθυντών και στελεχών διοικητικού
συµβουλίου (Directors and Officers Liability)
Αίτια
για
τα
οποία
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούται από τον νόµο να καλύπτεται από
άλλη(ες) ασφάλιση(εις).
Στάσεις, τροµοκρατικές ενέργειες, απεργίες,
κακόβουλη πράξη και δολιοφθορά.
Κατοχή, διαχείριση, διάθεση, εναποθήκευση,
φύλαξη χρήση ή επίδραση ραδιενεργών
ουσιών
ή
και
προϊόντων
ιονιστικών
ακτινοβολιών, µολύνσεις από ραδιενέργεια ή
οποιοδήποτε
πυρηνικό
καύσιµο,
έκρηξη
θερµότητας οφειλόµενη σε µεταστοιχείωση
ατοµικού
πυρήνα,
επιτάχυνση
ατοµικών
σωµατιδίων, ανάφλεξη ή έκρηξη ραδιενεργών
ουσιών και κάθε ζηµιά που προκλήθηκε από τις
παραπάνω αιτίες ή συναφείς αιτίες µε την
πυρηνική ενέργεια και υλικά.
Παραγωγή,
επεξεργασία,
µεταφορά,
αποθήκευση ή χρήση αµιάντου, χρήση
εκρηκτικών, τοξικών πυρηνικών ή άλλων
αντίστοιχων επικίνδυνων ουσιών ή αερίων υπό
πίεση.

Επίσης, το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει απαιτήσεις
για:
•
Αστική Ευθύνη από δηλητηρίαση από κάθε
είδους προϊόν, τρόφιµο ή ποτό, που παράγεται,
πωλείται ή διατίθεται µε οποιονδήποτε τρόπο
από τον Ασφαλισµένο ή για λογαριασµό του.
•
Αστική Ευθύνη από κατοχή, χρήση, λειτουργία
κολυµβητικής δεξαµενής (πισίνας).
•
Ζηµιές σε περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας
τρίτου
που
έχει
παραχωρηθεί
στον
Ασφαλισµένο, ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο,
φύλαξη, επιµέλεια ή εποπτεία του.
•
Αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης.
•
Ζηµιές σε αγροκαλλιέργειες, σοδειές, δάση ή
αρχαιολογικά ευρήµατα.
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•
•

Ζηµιές σε αγωγούς, υπόγειες και εναέριες
εγκαταστάσεις.
Κάθε είδους χρηµατικά πρόστιµα, ποινές ή
αποζηµιώσεις
καταβλητέες
για
παραδειγµατισµό ή/ και τιµωρία (exemplary
damages), εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής
δίκης.

Επίσης, δεν καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων κατά
του Ασφαλισµένου για σωµατικές βλάβες ή υλικές
ζηµιές που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή
µερικά, σε προϊόντα που ο Ασφαλισµένος ή τρίτος
για λογαριασµό του πώλησε, προµήθευσε,
κατασκεύασε,
επισκεύασε,
µετασκεύασε,
συντήρησε,
εγκατέστησε,
µεταποίησε,
επεξεργάστηκε ή διακίνησε (Αστική Ευθύνη
Προϊόντος), εκτός εάν έχει επιλεγεί η αντίστοιχη
κάλυψη.
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Πυρκαγιά
Θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και
προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριµένη
εστία ή εγκατέλειψε αιφνίδια και απρόβλεπτα την
εστία της και επεκτείνεται µε δική της δύναµη.
Κεραυνός
Θεωρείται η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική
ατµοσφαιρική εκκένωση που πλήττει (άµεσα και
απευθείας) τα ασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία.
Καλύπτονται ζηµιές στην ασφαλισµένη περιουσία:
•
από πυρκαγιά (συµπεριλαµβανοµένης αυτής
που προκλήθηκε από άµεση πτώση κεραυνού
σε αυτή).
•
που προκλήθηκαν λόγω της προσπάθειας
κατάσβεσης της πυρκαγιάς ή µετά από εντολή
των Αρχών για να εµποδιστεί η επέκτασή της.
•
από µετάδοση πυρκαγιάς από δάσος ή δένδρα
ή θάµνους.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
Βραχυκύκλωµα
θεωρείται
η
υπέρταση,
η
υπερφόρτωση, ο σχηµατισµός τόξου, ή διαφυγή ή
η αυξοµείωση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος,
η υπερθέρµανση, η κακή λειτουργία των οργάνων
µέτρησης, ρύθµισης ή ασφαλείας που προκαλεί
φωτιά.
Καλύπτονται ζηµιές από πυρκαγιά και σε κάθε
είδους µηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις, που
λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα, εφ όσον αυτές
καταστραφούν από φωτιά (που εκδηλώθηκε στο
συγκεκριµένο
ασφαλισµένο
αντικείµενο)
που
προκαλείται από ή οφείλεται σε βραχυκύκλωµα.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΙΤΙΑ
Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση (διαφυγή)
ενέργειας που οφείλεται σε βίαιη εκτόνωση αερίων
και ατµών.
Καλύπτονται ζηµιές στην ασφαλισµένη περιουσία
από
οποιουδήποτε
είδους
έκρηξη
ή
εκπυρσοκρότηση, χηµική ή φυσική είτε αυτή συµβεί

εντός του χώρου όπου βρίσκονται ασφαλισµένα
αντικείµενα
είτε
εκτός,
ανεξάρτητα
εάν
επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά, µε την προϋπόθεση
ότι δεν οφείλεται σε πράξεις τροµοκρατίας.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΚΑΠΝΟΣ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία από καπνό (αιθάλη) λόγω
φωτιάς, είτε αυτή συµβεί εντός του χώρου όπου
βρίσκονται ασφαλισµένα αντικείµενα είτε εκτός.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ
Καλύπτονται ζηµιές λόγω φωτιάς και έκρηξης που
προκαλούνται άµεσα στον ασφαλισµένο λέβητα
κεντρικής θέρµανσης (ή θερµοσίφωνα, ή φιάλες ή
συσκευές υγραερίου, φωταερίου ή φυσικού αερίου)
της οικοδοµής που ασφαλίζεται.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΕΡΑΥΝΟ,
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΕΚΡΗΞΗ, ΚΑΠΝΟ,
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ
∆εν καλύπτεται πυρκαγιά που προήλθε από Σεισµό.

∆ΙΑΣΑΛΕΥΣΗ/∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ
ΤΑΞΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ

∆ιασάλευση της δηµόσιας τάξης θεωρούνται
πολιτικές
ταραχές,
οχλαγωγίες,
διαδηλώσεις,
απεργίες, ανταπεργίες, στάσεις από µεµονωµένα
άτοµα ή από οργανωµένες οµάδες ατόµων και
ενέργειες των Αρχών για την καταστολή, µείωση,
αποφυγή ζηµιών από τις καταστάσεις αυτές.
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε διασάλευση της δηµόσιας τάξης.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι πράξεις που
γίνονται από τρίτο πρόσωπο µε σκοπό τον
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βανδαλισµό ή τη δολιοφθορά µε αποτέλεσµα τη
ζηµιά των ασφαλισµένων περιουσιακών στοιχείων.
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε κακόβουλες ενέργειες.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Τροµοκρατικές ενέργειες θεωρούνται οι ενέργειες
που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε
χρήση βίας ή/και απειλής κάθε ατόµου ή οµάδας
που είτε δρουν µόνοι τους είτε για λογαριασµό ή σε
συνεργασία µε άλλη οργάνωση ή κυβέρνηση για
πολιτικούς,
κοινωνικούς,
θρησκευτικούς,
ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή τον εκφοβισµό
του κοινού ή ορισµένου κύκλου προσώπων ή τον
επηρεασµό Αρχής ή κυβέρνησης.
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε τροµοκρατικές ενέργειες.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στην
ασφαλισµένη περιουσία από:
Πληµµύρα που θεωρείται η από φυσικές αιτίες
υπερχείλιση ή παρέκκλιση νερού από τα συνήθη
κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνικών
υδατορευµάτων, η διάρρηξη ή υπερχείλιση
δηµόσιου δικτύου παροχής ύδατος και η
οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων
προερχοµένων
από
χώρους
εκτός
της
ασφαλισµένης οικοδοµής ή οικοδοµών που
στεγάζουν το ασφαλισµένο περιεχόµενο.
Θύελλα που θεωρείται η επικράτηση σφοδρών
ανέµων έντασης µεγαλύτερης από οκτώ (8)
Μποφόρ, σύµφωνα µε την Ε.Μ.Υ.
Καταιγίδα που θεωρείται η δυνατή βροχόπτωση, το
ύψος της οποίας ξεπερνά τα 5mm/ώρα/
τετραγωνικό εκατοστό.
Χαλάζι,
παγετό
ή
χιονόπτωση,
συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που θα
προκληθούν από το βάρος του χιονιού.
Σε περίπτωση που συµβούν περισσότερες από µία
ζηµιές από ένα ή περισσότερα φυσικά φαινόµενα
µέσα σε διάστηµα συνεχόµενων εβδοµήντα δύο (72)
ωρών, αυτές θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως
µία ζηµιά.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά
που θα προκληθεί ορίζεται
απαλλαγή ίση µε ποσοστό 10% της ζηµιάς, µε
ελάχιστο ποσό Ευρώ 600,00.
Για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί, σε υπόγειο χώρο
της ασφαλισµένης επιχείρησης ορίζεται απαλλαγή
ίση µε ποσοστό 10% της ζηµιάς, µε ελάχιστο ποσό
Ευρώ 1.200,00.

∆ΙΑΡΡΟΗ, ∆ΙΑΡΡΗΞΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ή

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

Καλύπτονται ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα
που προέρχονται άµεσα από διαρροή, διάρρηξη ή
υπερχείλιση δεξαµενών ή σωληνώσεων ή γενικά
εγκαταστάσεων
ύδρευσης,
θέρµανσης
ή
κλιµατισµού, αποχέτευσης ή γενικά αποχετευτικού
δικτύου της ασφαλισµένης οικοδοµής ή της
οικοδοµής που στεγάζει ασφαλισµένο περιεχόµενο.
Η κάλυψη περιλαµβάνει τις ζηµιές στις ίδιες τις
σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις εφόσον ασφαλίζεται
η οικοδοµή καθώς και τις δαπάνες εντοπισµού και
αποκατάστασης της θραύσης ή διαρροής.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά
που θα προκληθεί ορίζεται
απαλλαγή ίση µε ποσοστό 5% της ζηµιάς, µε
ελάχιστο ποσό Ευρώ 600,00.
Για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί, σε υπόγειο χώρο
της ασφαλισµένης επιχείρησης ορίζεται απαλλαγή
ίση µε ποσοστό 5% της ζηµιάς, µε ελάχιστο ποσό
Ευρώ 1.200,00.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ για ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ &
∆ΙΑΡΡΟΗ, ∆ΙΑΡΡΗΞΗ ή ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆εν καλύπτονται ζηµιές:
Από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε
αιτία και αν προέρχεται.
Από διείσδυση νερών από οποιαδήποτε οροφή,
ανοίγµατα, πόρτες και παράθυρα που
αφέθηκαν ανοικτά.
Κατά τη διάρκεια ή λόγω εργασιών κατασκευής,
ανακατασκευής ή επισκευής της ασφαλισµένης
οικοδοµής ή της οικοδοµής που στεγάζει
ασφαλισµένο περιεχόµενο, εκτός εάν όλες οι
εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και λοιπά
ανοίγµατα ή προστατευτικά µέτρα, όπως
ενδεικτικά
µονώσεις
ταρατσών, έχουν
αποπερατωθεί ώστε να προστατεύεται η
ασφαλισµένη περιουσία.
Από διαρροή νερού όταν η οικοδοµή έχει
παραµείνει κενή ή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για
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διάστηµα µεγαλύτερο από σαράντα πέντε (45)
ηµέρες.
Που οφείλονται στις εγκαταστάσεις της
αποχέτευσης εφόσον είναι παλαιότερες των
είκοσι (20) ετών.
Από φυσικά φαινόµενα σε τέντες εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο.
Από πληµµύρα που οφείλεται σε παλιρροϊκό
κύµα µετά από σεισµό ή ηφαιστειακή έκρηξη
tsunami).
Σε µαντρότοιχους, περιφράξεις, αυλόπορτες,
εκτός
εάν
ορίζεται
διαφορετικά
στο
Ασφαλιστήριο.
Σε αντικείµενα που βρίσκονται έξω από κλειστό
και στεγασµένο χώρο, σε υπόστεγα και στο
ύπαιθρο, όταν ασφαλίζεται περιεχόµενο.
Σε
εµπορεύµατα
(όταν
ασφαλίζεται
περιεχόµενο) όταν αυτά δεν είναι τοποθετηµένα
σε ράφια ή παλέτες ύψους τουλάχιστον
δεκατριών (13) εκατοστών από το έδαφος.

ΚΛΟΠΗ /ΛΗΣΤΕΙΑ
Κλοπή
Θεωρείται η µετά από διάρρηξη βίαιη είσοδος του
κλέφτη στην επιχείρηση ή η απόπειρα βίαιης
εισόδου ή η αναρρίχηση µε σκοπό την κλοπή και η
πρόκληση ζηµιών ή η καταστροφή ή η αφαίρεση
των ασφαλισµένων αντικειµένων.
∆εν θεωρείται κλοπή η απλή εξαφάνιση των
ασφαλισµένων αντικειµένων ή/ και ζηµιά που
οφείλεται σε κλοπή που πραγµατοποιήθηκε χωρίς
διάρρηξη ή αναρρίχηση.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στο Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό
5% της ζηµιάς µε ελάχιστο ποσό Ευρώ 450,00.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται κλοπή:
που δεν δηλώθηκε στην αρµόδια Αστυνοµική
Αρχή.
που διέπραξε ως αυτουργός έστω και ηθικός ή
συνεργός οποιοσδήποτε συγκάτοικος ή µέλος
της οικογενείας ή υπάλληλος ή συνεταίρος ή
πρόσωπα
που έχουν σχέση εργασίας
οποιασδήποτε µορφής µε τον Συµβαλλόµενο ή/
και τον Ασφαλισµένο.
που έγινε σε επιχείρηση που έχει παραµείνει
εκτός λειτουργίας
περισσότερο από 45
συνεχόµενες ηµέρες, εκτός εάν έχει ειδοποιηθεί
προηγουµένως η Εταιρία και έχει συµφωνήσει
γραπτά στη συνέχιση της ασφάλισης µε τους
ίδιους ή άλλους όρους.
σε αντικείµενα που έχουν µεταφερθεί και δεν
βρίσκονται
µέσα
στους
χώρους
της
ασφαλισµένης επιχείρησης.

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ληστεία
Θεωρείται η αφαίρεση των ασφαλισµένων
αντικειµένων µε χρήση βίας ή µε απειλή χρήσης
βίας.

Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί στην
ασφαλισµένη
περιουσία
από
πρόσκρουση
οχηµάτων που δεν ανήκουν στον Ασφαλισµένο, σε
οποιοσδήποτε συνεταίρο ή µέλος της οικογένειας ή
πρόσωπα
που
έχουν
σχέση
εργασίας
οποιασδήποτε µορφής µε τον Συµβαλλόµενο ή / και
τον Ασφαλισµένο.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί στην
ασφαλισµένη οικοδοµή λόγω κλοπής, απόπειρας
κλοπής ή κατά τη διάρκεια κλοπής από τον κλέφτη.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Καλύπτεται η απώλεια ή ζηµιά που θα προκληθεί
στα ασφαλισµένα αντικείµενα λόγω κλοπής/
ληστείας, απόπειρας ή κατά την διάρκεια κλοπής
/ληστείας από τον κλέφτη. Κλοπή που θα
πραγµατοποιηθεί µε χρήση κλειδιού που κλάπηκε ή
αντιγράφτηκε παράνοµα (αντικλείδι) καλύπτεται
µόνο εφόσον ο Ασφαλισµένος µπορεί να το
αποδείξει.

ΠΤΩΣΗ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Εάν ασφαλίζεται αποκλειστικά και µόνο το
περιεχόµενο, η Εταιρία αποζηµιώνει και την τυχόν
ζηµιά από κλοπή/ ληστεία που θα προκληθεί στην
οικοδοµή
που
στεγάζει
το
ασφαλισµένο
περιεχόµενο.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

Η

ΑΛΛΩΝ

Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί στην
ασφαλισµένη περιουσία από πτώση αεροσκάφους
ή τµηµάτων του καθώς και από πτώση δένδρων ή
κλαδιών ή στύλων ή εναέριων καλωδίων παρόχων
τηλεφωνίας ή ηλεκτρισµού.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται ζηµιές από πτώση δένδρων ή κλαδιών
κατά τη διάρκεια κλαδέµατος ή κοπής τους.
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ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Καλύπτεται η ζηµιά θραύσης εξωτερικών ή/ και
εσωτερικών υαλοπινάκων ή καθρεπτών που
αποτελούν τµήµα της ασφαλισµένης περιουσίας
που οφείλεται σε τυχαίο γεγονός.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Καλύπτεται ζηµιά
λόγω ποιοτικής αλλοίωσης
ασφαλισµένων εµπορευµάτων ή πρώτων υλών,
που βρίσκονται εντός ή εκτός
ψυγείων στην
ασφαλισµένη περιουσία, που προκλήθηκε άµεσα
από:
α) Επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου,
β) Αιφνίδια διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
λόγω επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου ή
αποδεδειγµένης τεχνικής βλάβης του παρόχου
ηλεκτρικού ρεύµατος, που πιστοποιείται στο αρχικό
σηµείου εισόδου παροχής στην ασφαλισµένη
περιουσία (ρολόι-µετρητή παροχής) και διαρκεί
περισσότερο από δώδεκα (12) συνεχείς ώρες.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται ζηµιά που προκαλείται από µηχανική
ή ηλεκτρική βλάβη ή δυσλειτουργία ψυκτικών
µηχανηµάτων, από απεργία του προσωπικού του
παρόχου ηλεκτρικού ρεύµατος και από ηθεληµένη
διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος από τον
πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Καλύπτεται η ζηµιά που θα προκληθεί στον
Ασφαλισµένο
από
απώλεια
εισπραττοµένων
ενοικίων σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου
κινδύνου που θα καταστήσει την ασφαλισµένη
οικοδοµή µη λειτουργική.
Ως βάση για την καταβολή αποζηµίωσης
υπολογίζεται
το
ενοίκιο
που
δηλώνει
ο
Ασφαλισµένος στην εφορία και µε την προϋπόθεση
ότι η οικοδοµή ήταν µισθωµένη κατά τον χρόνο
επέλευσης της ζηµιάς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
αποζηµίωσης είναι ο Ασφαλισµένος να είναι
ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης οικοδοµής και να µη
λειτουργεί την επιχείρηση ο ίδιος.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη δεν ισχύει όταν η ασφαλισµένη οικοδοµή
έχει εκµισθωθεί σε µέλος (έως τρίτο βαθµό) της
οικογένειας του Συµβαλλόµενου ή /και του
Ασφαλισµένου
ή,
σε
περίπτωση
νοµικού
προσώπου, στο νόµιµο εκπρόσωπο ή οµόρρυθµο
εταίρο ή διαχειριστή του ή σε πρόσωπα της
οικογένειας αυτών.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΩΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ
ΥΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΕΡΕΙΠΙΩΝ
Καλύπτονται δαπάνες που θα πραγµατοποιήσει ο
Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
για
αποκοµιδή ερειπίων για αποκατάσταση ζηµιάς που
προκλήθηκε από την επέλευση ασφαλισµένου
κινδύνου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο
Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος για τη
στέγαση της επιχείρησης σε άλλο χώρο σε
περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου που
θα καταστήσει την ασφαλισµένη οικοδοµή ή την
οικοδοµή που στεγάζει την ασφαλισµένη επιχείρηση
µη λειτουργική.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
αποζηµίωσης είναι
ο Ασφαλισµένος να είναι
ιδιοκτήτης της ασφαλισµένης επιχείρησης.
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
/ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγµατοποιήσει ο
Συµβαλλόµενος ή / και ο Ασφαλισµένος για τη
µεταφορά και επανεγκατάσταση του ασφαλισµένου
περιεχοµένου στον χώρο που στεγαζόταν η
ασφαλισµένη επιχείρηση σε περίπτωση επέλευσης
ασφαλισµένου κινδύνου που την κατέστησε µη
λειτουργική.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
αποζηµίωσης είναι ο Συµβαλλόµενος ή /και ο
Ασφαλισµένος
να
είναι
ιδιοκτήτης
της
ασφαλισµένης επιχείρησης
∆ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Καλύπτεται δαπάνη φύλαξης των ασφαλισµένων
εγκαταστάσεων (οικοδοµής ή περιεχοµένου) λόγω
επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
αποζηµίωσης είναι ο Συµβαλλόµενος ή /και ο
Ασφαλισµένος
να είναι ιδιοκτήτης
της
ασφαλισµένης επιχείρησης.
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ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΩΛΕΙΑ / ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ
Καλύπτονται απώλειες ή ζηµιές που θα προκληθούν
στα ασφαλισµένα αντικείµενα κατά τη διάρκεια της
προσωρινής µεταστέγασής τους σε άλλο χώρο
λόγω επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου µε την
προϋπόθεση ύπαρξης ανάλογων ή βελτιωµένων
µέτρων προστασίας σε σχέση µε αυτά που
υπήρχαν στην ασφαλισµένη οικοδοµή πριν την
επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά σε χρήµατα, επιταγές,
γραµµάτια, αντίγραφα πώλησης µέσω πιστωτικών
καρτών λόγω:
α. κλοπής µετά από διάρρηξη σε ώρες µη
λειτουργίας της επιχείρησης, µόνο εφόσον αυτά
φυλάσσονται σε χρηµατοκιβώτιο.
β. ληστείας σε ώρες λειτουργίας της επιχείρησης ή
αµέσως πριν ή αµέσως µετά, εφόσον στην
ασφαλισµένη επιχείρηση υπάρχει προσωπικό της
για τους σκοπούς της εργασίας.
ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά σε χρήµατα, επιταγές,
γραµµάτια, αντίγραφα πώλησης µέσω πιστωτικών
καρτών κατά τη µεταφορά τους λόγω ληστείας ή
οδικού ατυχήµατος, µε την προϋπόθεση ότι η
µεταφορά πραγµατοποιείται από υπάλληλο του
Ασφαλισµένου από το κατάστηµα /επιχείρηση προς
τράπεζες ή πελάτες/ προµηθευτές και αντίστροφα.
Οι υπάλληλοι που διενεργούν τις χρηµαταποστολές
δεν πρέπει να έχουν φυσικά ή νοητικά ελαττώµατα,
να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.
Σε περίπτωση απώλειας επιταγών ή άλλων
ασφαλισµένων χρεογράφων, καλύπτονται τυχόν
δαπάνες για τη νόµιµη ακύρωση και επανέκδοση
των χρεογράφων αυτών, η δε ονοµαστική τους αξία
καλύπτεται µόνον σε περίπτωση δόλιας είσπραξης
του χρεογράφου από οποιονδήποτε τρίτο µέσα σε
χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την
ηµεροµηνία της ζηµιάς.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο ηµερήσιο
επίδοµα για κάθε ηµέρα που η ασφαλισµένη
επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας λόγω επέλευσης
ασφαλισµένου κινδύνου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του
ηµερήσιου επιδόµατος είναι ο Ασφαλισµένος
(ιδιοκτήτης ή µισθωτής) να διαθέσει άµεσα µετά την
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου
τα
απαραίτητα κεφάλαια για την επαναφορά της
ασφαλισµένης
επιχείρησης
σε
κατάσταση
λειτουργίας και
να είναι ιδιοκτήτης της
ασφαλισµένης επιχείρησης.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καταβάλλεται ηµερήσιο επίδοµα λόγω διακοπής
εργασιών,
όταν
αυτή
προκαλείται
λόγω
καταστροφής, απώλειας ή ζηµιάς χρηµάτων,
τίτλων, χρεογράφων,
εγγράφων, σχεδίων,
λογιστικών βιβλίων και εγγράφων, δισκετών,
µαγνητοταινιών και λοιπών συναφών ειδών.

ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Καλύπτεται νεοαποκτηθείσα περιουσία της οποίας η
αξία δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού
ασφαλισµένου κεφαλαίου, (βελτιώσεις / πάγιος
εξοπλισµός) µε την προϋπόθεση ότι η αύξηση θα
δηλώνεται σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών
από την ηµεροµηνία κτήσης τους και θα
εισπράττονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα µέχρι
τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου
σύµφωνα µε τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή /και υλική ζηµιά που θα
προκληθεί σε τρίτους και οφείλονται αποκλειστικά σε
πράξη ή παράλειψη του ίδιου.
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.
Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Ασφαλισµένο, για τα
χρηµατικά ποσά και µέχρι το όριο ευθύνης της που
αυτός νόµιµα καλείται να καταβάλει ως αποζηµίωση
για:
•

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

Σωµατική βλάβη, θάνατο ή /και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης /
ψυχικής οδύνης, που προέρχονται από
καλυπτόµενο συµβάν, συνέβησαν κατά τη
διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου και
οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του
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Ασφαλισµένου που σχετίζονται αποκλειστικά
άµεσα και αποκλειστικά µε τη δραστηριότητά
του.
•

∆απάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή
του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες,
έξοδα πραγµατογνωµόνων που διόρισε η
Εταιρία.

•

Τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε για
την παροχή πρώτων βοηθειών σε «τρίτους» που
υπέστησαν σωµατικές βλάβες από ενέργειά
του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

•

Τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε µε τη
συγκατάθεση της Εταιρίας για τη διερεύνηση,
εξακρίβωση,
απόκρουση
απαίτησης
ζηµιωθέντα τρίτου από καλυπτόµενο συµβάν,
συµπεριλαµβανοµένων
και
των
εξόδων
διεξαγωγής σχετικής δίκης.

Το συνολικό ετήσιο όριο ευθύνης µειώνεται
αντίστοιχα κατά το ποσό των αποζηµιώσεων που
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος του
Ασφαλιστηρίου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας και τα
επιµέρους όρια για αποζηµίωση αναγράφονται
στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζηµιά που θα
προκληθεί σε τρίτους από πυρκαγιά, έκρηξη,
βραχυκύκλωµα στο χώρο και τις εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιεί
για
τη
νόµιµη
άσκηση
της
επαγγελµατικής
/
επιχειρηµατικής
του
δραστηριότητας
όπως
αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και οφείλονται
αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟ ∆ΙΑΡΡΗΞΗ ‘Η ∆ΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
υλική ζηµιά που θα προκληθεί σε τρίτους από
διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων στο χώρο και τις
εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί για τη νόµιµη
άσκηση της επαγγελµατικής / επιχειρηµατικής του
δραστηριότητας
όπως
αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και οφείλονται
αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Υλικές ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο
που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Υλικές ζηµιές ανεξάρτητα από τον αριθµό
των συµβάντων αθροιστικά για όλη τη διάρκεια
του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το ανώτατο όριο
ευθύνης της.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΡΡΗΞΗ ή ∆ΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Ορίζεται απαλλαγή ποσού Ευρώ 200,00 για κάθε
απαίτηση .

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου που
προβλέπεται από τα άρθρα 657, 658 και 932 Α.Κ.
αποκλειστικά έναντι του το εργατοτεχνικού και
υπαλληλικού προσωπικού που αυτός απασχολεί
στην
επαγγελµατική
/
επιχειρηµατική
του
δραστηριότητα και το οποίο ασφαλίζεται σε φορέα
κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση
σωµατικής βλάβης ή θανάτου που θα προκληθεί
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εργασίας ή µε
αφορµή αυτή και οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Ασφαλισµένου,
συµπεριλαµβανοµένης
της
αποζηµίωσης ηθικής βλάβης ή/ και ψυχικής
οδύνης.
Προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η
πλήρης τήρηση από τον Ασφαλισµένο όλων των
µέτρων
ασφαλείας
που
προβλέπονται
και
επιβάλλονται από την κάθε φορά ισχύουσα
νοµοθεσία για το είδος της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας που αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων.
Η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης
µετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
που υποχρεώνει τον Ασφαλισµένο σε καταβολή
αποζηµίωσης σε παθόντα από εργατικό ατύχηµα.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει,
εφόσον το
κρίνει
σκόπιµο, σε
καταβολή
αποζηµίωσης και εξόφληση απαίτησης µε εξώδικο
συµβιβασµό πριν από οποιαδήποτε δικαστική
ενέργεια ή απόφαση.
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Καλύπτεται επίσης η διαφορά µεταξύ των
ηµεροµισθίων που καταβάλλονται από το φορέα
κύριας κοινωνικής ασφάλισης και εκείνων που
καταβάλλονται από τον Ασφαλισµένο, σύµφωνα µε
τις θεωρηµένες µισθολογικές καταστάσεις, για όσες
ηµέρες θα απέχει ο παθών από την εργασία του και
για ανώτατο χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45)
ηµερών, µε χρονική αφαιρετέα απαλλαγή τις τρεις
(3) πρώτες εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
του ατυχήµατος.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται οι επαγγελµατικές ή άλλου
είδους ασθένειες και ατυχήµατα που οφείλονται
σε ασθένειες.
Ατυχήµατα που οφείλονται σε πληµµελή ή µη
τήρηση των µέτρων ασφαλείας από τον ίδιο
τον παθόντα ή σε πρόθεση ή δόλο του ιδίου
του παθόντα.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Καλύπτεται αποκλειστικά και µόνον η ευθύνη του
Ασφαλισµένου που απορρέει από την παραγωγή
και διάθεση ελαττωµατικών προϊόντων.
Η κάλυψη παρέχεται για τους κινδύνους της
αδικοπρακτικής ευθύνης του Ασφαλισµένου µε την
ιδιότητά του ως παραγωγού, όπως αυτή ορίζεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. και του
άρθρου 6 του Ν. 2251/16.11.94
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.
Ως προϊόν ορίζεται οποιοδήποτε πράγµα ή
εµπόρευµα που παρήγαγε, κατασκεύασε, πούλησε,
διακίνησε, προµήθευσε, επισκεύασε, µετασκεύασε,
συντήρησε, εγκατάστησε ή επεξεργάστηκε ο
Ασφαλισµένος.
Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Ασφαλισµένο, για τα
χρηµατικά ποσά και µέχρι το όριο ευθύνης της που
αυτός νόµιµα καλείται να καταβάλει ως αποζηµίωση
για:
•

Σωµατική βλάβη, θάνατο ή /και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης /
ψυχικής οδύνης, που προέρχονται από
καλυπτόµενο συµβάν, συνέβησαν κατά τη
διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου και
οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του
Ασφαλισµένου που σχετίζονται αποκλειστικά
λόγω ελαττώµατος του προϊόντος, όπως αυτό
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

•

∆απάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή
του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες,
έξοδα πραγµατογνωµόνων που διόρισε η
Εταιρία.

•

Τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε για
την παροχή πρώτων βοηθειών σε «τρίτους» που
υπέστησαν σωµατικές βλάβες από ενέργειά
του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

•

Τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε µε τη
συγκατάθεση της Εταιρίας για τη διερεύνηση,
εξακρίβωση,
απόκρουση
απαίτησης
ζηµιωθέντα τρίτου από καλυπτόµενο συµβάν,
συµπεριλαµβανοµένων
και
των
εξόδων
διεξαγωγής σχετικής δίκης.

Το συνολικό ετήσιο όριο ευθύνης µειώνεται
αντίστοιχα κατά το ποσό των αποζηµιώσεων που
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος του
Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε απαίτηση ορίζεται απαλλαγή ίση µε
ποσοστό 5% της ζηµιάς µε ελάχιστο ποσό Ευρώ
200,00.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Ολες οι απαιτήσεις που προέρχονται από την ίδια
ζηµιογόνο αιτία ή οφείλονται σε προϊόντα που
ανήκουν στην ίδια παρτίδα παραγωγής ή σε
προϊόντα που εµφανίζουν το ίδιο ελάττωµα
θεωρούνται ως ένα συµβάν και συνεπώς ισχύει το
όριο ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα
Καλύψεων ανά συµβάν.
Καλύπτονται συµβάντα τα οποία θα επέλθουν κατά
τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και θα
γνωστοποιηθούν στην Εταιρία πριν τη λήξη της
περιόδου αυτής ή κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναγγελίας απαιτήσεων, εφόσον έχει συµφωνηθεί
τέτοια περίοδος και ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται:
Απώλειες ή ζηµιές από προϊόντα τα οποία
κυκλοφορούν χωρίς σχετική άδεια που τυχόν
προβλέπεται από τον νόµο ή από προϊόντα των
οποίων η άδεια έχει λήξει ή έχει αρθεί.
Απώλειες ή ζηµιές οι οποίες προκλήθηκαν από
την σύνδεση, ανάµιξη, κατεργασία, περαιτέρω
επεξεργασία προϊόντων.
Υλικές ζηµιές στα ίδια τα προϊόντα ή έξοδα που
πραγµατοποιήθηκαν
για
την
επισκευή,
ανασύνθεση,
ανανέωση,
τροποποίηση,
αναπροσαρµογή, αντικατάσταση, εξαγωγή και
επανεγκατάσταση προϊόντος ή µέρους αυτού,
το οποίο είναι ή θεωρείται ελαττωµατικό.
Απαιτήσεις ή δαπάνες που προέρχονται από
την επαναφορά, επιστροφή, κατάργηση,
επιθεώρηση, επισκευή ή απώλεια χρήσης των
προϊόντων του Ασφαλισµένου και οφείλονται
στην απόρριψη, ανάκληση ή επιστροφή των
προϊόντων αυτών από την κατανάλωση ή
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

αγορά λόγω οποιουδήποτε γνωστού ή
διαπιστωµένου
ή
πιθανολογούµενου
ή
υποψιαζόµενου ελαττώµατος, έλλειψης ή
ατέλειας.
Απώλεια χρήσης ενσωµάτων περιουσιακών
στοιχείων τα οποία δεν υπέστησαν ή
προκάλεσαν φυσική βλάβη λόγω ελαττώµατος,
ανεπάρκειας, ελλείµµατος ή επικινδυνότητας
των
προϊόντων
του
Ασφαλισµένου
ή
επακόλουθη απώλεια αγοράς (Loss Market),
δηλαδή Ευθύνη για αµιγώς Οικονοµική Απώλεια
(Pure Financial Loss).
Οποιοδήποτε προϊόν του Ασφαλισµένου το
οποίο προορίζεται για χρήση σε αεροσκάφη ή
για ενσωµάτωσή του σε πλοία, αεροσκάφη,
πυρηνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις
άντλησης πετρελαίου.
Ζηµιές που προκαλούνται από το γεγονός ότι το
προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση και τις
ανάγκες για τις οποίες προορίζεται, εφόσον η
ακαταλληλόλητα οφείλεται σε λάθος ή ελάττωµα
µοντέλου, φόρµουλας, σχεδίου, προδιαγραφών,
διαφηµιστικού υλικού ή εντύπων οδηγιών.
Ωστόσο, καλύπτονται οι σωµατικές βλάβες και
υλικές ζηµιές οι οποίες προκαλούνται από τη
βλαβερή επίδραση του ίδιου του προϊόντος.
Συµβατική ευθύνη του Ασφαλισµένου που
απορρέει από παράβαση σύµβασης ή/και από
υπεσχηµένες ιδιότητες ή παραπλανητικές ή
υπερβολικές διαφηµίσεις των διατιθεµένων
προϊόντων.
Εγγύηση προϊόντος (product guarantee).
Ζηµιογόνα γεγονότα, τα οποία θα προκληθούν
έχουν σχέση µε κάποιο από τα ακόλουθα
προϊόντα, παρασκευάσµατα ή συστατικά
αυτών:
Halcion, Asbestos, Diethylstilbestrol (DES)),
PCBS, Urea Formaldehyde, Oxychinoleine,
Swine Flu Vaccine, Diethylstibetrol,
8-Dioxychinoline, Clorinated Hydrocarbons,
Phenylpropanolamine (PPA), Polyclorinate,
Dirhenyls (p.c.b.), Χλωρουδρογονάνθρακες
(Chlorohydrocarbons – CHC)
Αντισυλληπτικά οποιασδήποτε µορφής.
Kατασκευή ή πώληση προϊόντων όπου
εµπλέκονται ανθρώπινοι ιστοί ή παράγωγα
αίµατος και αφορούν στον ιό HIV.
Μετάδοση του ιού HIV κα των συνεπειών του.
Καπνός (tobacco) και προϊόντα προς
κάπνισµα (smoking products).
Γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί (GMO).
Μετάδοση παθογένειας εξαιτίας µεταδιδόµενης
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (TSE/BSE) ή
ασθένειας Creutzfeld-Jaccobs (vCJD).
Προϊόντα Σιλικόνης.
Κατασκευή
και
πώληση
όπλων
και
πυροµαχικών.
∆ιαιτητικά
συµπληρώµατα
ή
προϊόντα
βελτίωσης φυσικής απόδοσης και ευεξίας που
περιέχουν
εφέδρα
ή
εφεδρύνες
(ephedra/ephedrynes and Pseudoephedrine).
Προϊόντα “Latex”.

-

Αξιώσεις από ασφαλιστικές περιπτώσεις που
συνέβησαν σε ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆Α και τις κτήσεις
αυτών.

ΕΞΟ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ
Για ζηµιές στην οικοδοµή που προκλήθηκαν από
ασφαλισµένο κίνδυνο η Εταιρία καλύπτει έξοδα
έκδοσης
αδειών
οικοδόµησης,
αµοιβών
αρχιτεκτόνων και µηχανικών, αναγκαία για την
αποκατάσταση
ζηµιών
στην
ασφαλισµένη
οικοδοµή µετά την επέλευση ασφαλισµένου
κινδύνου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
Κατά την ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου, τα
Ασφαλισµένα Κεφάλαια οικοδοµής και βελτιώσεων
αναπροσαρµόζονται αυτόµατα κατά το ποσοστό
αύξησης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του
προηγούµενου
ηµερολογιακού
έτους,
όπως
ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΣΕΙΣΜΟΣ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στα
ασφαλισµένα αντικείµενα και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε Σεισµό, συµπεριλαµβανοµένων ζηµιών
που οφείλονται σε πυρκαγιά, παλιρροϊκά κύµατα
(tsunami) ως επακόλουθο του σεισµού.
Σε περίπτωση που συµβούν περισσότερες από
µία ζηµιές από έναν ή περισσότερους σεισµούς
µέσα σε διάστηµα συνεχόµενων εβδοµήντα δύο
(72) ωρών, αυτές θεωρούνται και αναγνωρίζονται
ως µία ζηµιά.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό
2% του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου
(οικοδοµής ή/και περιεχοµένου) µε ελάχιστο ποσό
Ευρώ 1.000,00.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται ζηµιές στην ασφαλισµένη
οικοδοµή που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν
άµεσα ή έµµεσα :
από προγενέστερες από την έναρξη ισχύος
της παρούσας ασφάλισης καταπονήσεις και
/ή ζηµιές σε αυτήν.
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-

λόγω µη τήρησης του αντισεισµικού
κανονισµού που ίσχυε κατά τον χρόνο
µελέτης και κατασκευής της οικοδοµής.

ΚΑΘΙΖΗΣΗ / ΟΛΙΣΘΗΣΗ
Καλύπτονται ζηµιές που θα προκληθούν στα
ασφαλισµένα αντικείµενα και οφείλονται άµεσα ή
έµµεσα σε αιφνίδια καθίζηση /ολίσθηση /ύψωση
του εδάφους.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσοστό
2% του συνολικού ασφαλισµένου κεφαλαίου
(οικοδοµής ή/και περιεχοµένου) µε ελάχιστο ποσό
ΕΥΡΏ 1.000,00.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται ζηµιά :
Σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόµια, φράκτες και
περιφράξεις.
Που προκαλείται από το βάρος νέων
κατασκευών.
Που προκαλείται από την εγκατάσταση ή
επιχωµάτωση εδάφους.
Που προκαλείται από διάβρωση ακτών ή όχθης
ποταµών.
Που προκαλείται από πυρκαγιά, υπόγειο πυρ,
έκρηξη, σεισµό ή διαφυγή νερού από
οποιαδήποτε δεξαµενή, εγκατάσταση ή σωλήνα
ιδιοκτησίας τρίτων.
Που είναι αποτέλεσµα µεταβολής κλίσης του
οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισµένη
περιουσία λόγω κατασκευής, κατεδάφισης,
µετατροπής ή επισκευής.
- Που είναι αποτέλεσµα ανασκαφής, εκσκαφής ή
χωµατουργικών εργασιών στο οικόπεδο που
βρίσκεται η ασφαλισµένη περιουσία.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Καλύπτεται ζηµιά από ηλεκτρική ή ηλεκτρονική (όχι
όµως µηχανική ή άλλη) βλάβη στις ασφαλισµένες
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές µηχανές, συσκευές,
εγκαταστάσεις και εργαλεία ή άλλα αντικείµενα κάθε
φύσης (όπως ανελκυστήρες κλπ) που λειτουργούν
µε ηλεκτρισµό και οφείλεται σε υπέρβαση ταχύτητας,
υπέρταση, βραχυκύκλωµα, θέρµανση, σχηµατισµό
τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύµατος.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται ζηµιά :
- όταν υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση σε ισχύ
- σε αναλώσιµα υλικά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί από κάθε
κίνδυνο στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό που βρίσκεται
στην
ασφαλισµένη
επιχείρηση
σε
αξία
αντικατάστασης
καινούργιου
εφόσον
έχει
αγορασθεί έως τρία (3) έτη πριν από το ζηµιογόνο
γεγονός.
Προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι ο
Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος να δηλώσει
αναλυτικά στην Αίτηση Ασφάλισης τον ηλεκτρονικό
εξοπλισµό µε τις ασφαλισµένες αξίες.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Για κάθε ζηµιά ορίζεται απαλλαγή ίση µε ποσό Ευρώ
150,00.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ /ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί από
ασφαλισµένο κίνδυνο σε εξωτερικά βοηθητικά
κτίσµατα ή ειδικές κατασκευές, όπως ενδεικτικά
σύστηµα πισίνας, οίκηµα γκαράζ, πέργκολες,
κιόσκια, ΒΒQ, µαντρότοιχοι, αυλόπορτες, που
ανήκουν στην ασφαλισµένη οικοδοµή/ επιχείρηση
ή/ και αποτελούν τµήµα αυτής.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ
Καλύπτεται ζηµιά
που θα προκληθεί από
ασφαλισµένο κίνδυνο σε αντικείµενα τοποθετηµένα
στην εξωτερική πλευρά της ασφαλισµένης
επιχείρησης,
όπως
ενδεικτικά
πινακίδες,
εγκαταστάσεις
φωτεινών
επιγραφών,
τέντες,
εγκαταστάσεις κεραιών.
Ειδικά για την κάλυψη ζηµιάς σε τέντα και τα
εξαρτήµατά της απαιτείται η αγορά τους να έχει γίνει
τα τελευταία έξι (6) έτη πριν από την επέλευση της
ζηµιάς.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ
Καλύπτεται ζηµιά που θα προκληθεί από
ασφαλισµένο
κίνδυνο
σε
αντικείµενα
που
βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω υπό υπόστεγα,
µέσα στον περιφραγµένο χώρο της ασφαλισµένης
επιχείρησης.
Κατά τη διάρκεια µη λειτουργίας της ασφαλισµένης
επιχείρησης ή κάλυψη ισχύει µόνο όταν τα
αντικείµενα
αυτά
τοποθετούνται
εντός
της
ασφαλισµένης επιχείρησης ή προστατεύονται µε
µέτρα
ασφαλείας
όπως
αναφέρονται
στο
Ασφαλιστήριο.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται απώλεια ή ζηµιά από αέρα, βροχή,
χαλάζι, χιόνι, παγετό, πληµµύρα, σκόνη, κλοπή
χωρίς ίχνη διάρρηξης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Καλύπτεται η απώλεια ζωής ή σοβαρή µόνιµη
ανικανότητα από ατύχηµα των εργαζοµένων από το
προσωπικό της ασφαλισµένης επιχείρησης που θα
συµβεί µέσα στους χώρους και κατά τις ώρες
λειτουργίας της επιχείρησης.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Ατύχηµα
Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και
βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του
εργαζοµένου της ασφαλισµένης επιχείρισης και
προκαλεί σε αυτόν µόνιµη, σοβαρή ανικανότητα, ή
θάνατο ή ανάγκη νοσοκοµειακής περίθαλψης.
Νοσοκοµείο
Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή κλινική, που λειτουργεί
νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών
και τραυµατιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια
όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη
νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και
βοηθητικό
προσωπικό.
∆εν
θεωρούνται
«Νοσοκοµεία»
τα
ιδρύµατα
αποκατάστασης,
επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς, τα
αναπαυτήρια,
τα
αναρρωτήρια,
τα
φυσιοθεραπευτήρια,
οι
οίκοι
ευγηρίας,
οι
νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και
κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο
ασκείται µη επιστηµονικά αναγνωρισµένη ιατρική
π.χ. βελονισµός, γιόγκα, οµοιοπαθητική κ.λ.π.
Νοσηλεία
Εισαγωγή και παραµονή του εργαζόµενου της
ασφαλισµένης επιχείρησης για τουλάχιστον µία (1)
διανυκτέρευση
για
λόγους
θεραπείας
σε
Νοσοκοµείο. Παραµονή σε Νοσοκοµείο για

προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν θεωρείται
νοσηλεία.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Η Εταιρία καλύπτει τον Θάνατο του εργαζόµενου της
ασφαλισµένης επιχείρησης που θα επέλθει από
ατύχηµα κατά τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης,
µέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από την
ηµεροµηνία του ατυχήµατος.
ΣΟΒΑΡΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Περιγραφή Κάλυψης
Η Εταιρία καλύπτει τη Σοβαρή Μόνιµη Ανικανότητα
του εργαζοµένου της επιχείρησης που θα επέλθει
από ατύχηµα κατά τη διάρκεια ισχύος της
Ασφάλισης, µέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες
από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος.
Ως Σοβαρή Μόνιµη Ανικανότητα θεωρούνται
αποκλειστικά οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. η ολική και µόνιµη απώλεια όρασης και από τα
δύο µάτια.
2. η απώλεια ενός ή δύο άκρων του σώµατος
3. ολική παράλυση.
Όριο Ευθύνης για Θάνατο και Σοβαρή Μόνιµη
Ανικανότητα
Ορίζεται ότι, σε περίπτωση επέλευσης και των δύο
παραπάνω κινδύνων, το ανώτατο όριο ευθύνης της
Εταιρίας αθροιστικά δεν µπορεί να υπερβεί κατά
ασφαλιστικό έτος
και ανά εργαζόµενο, το
Ασφαλισµένο κεφάλαιο Θανάτου από Ατύχηµα που
αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων και µετά την
αφαίρεση ποσών που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί
για Σοβαρή Μόνιµη Ανικανότητα .

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Η
Εταιρία
παρέχει
στον
εργαζόµενο
της
ασφαλισµένης επιχείρησης κατά τη διάρκεια ισχύος
της κάλυψης, νοσοκοµειακή περίθαλψη από
ατύχηµα.
Καλύπτονται δαπάνες που αφορούν :
• ∆ωµάτιο και Τροφή.
• Αµοιβές γιατρών (χειρούργου, αναισθησιολόγου
κλπ.).
• Αµοιβές ιδιωτικών αποκλειστικών
(πλήρους απασχόλησης).

νοσοκόµων

• Έξοδα χειρουργικών επεµβάσεων.
• Έξοδα συνοδού, φάρµακα.
• Μικροβιολογικές
αναλύσεις,
ακτινολογικές
εξετάσεις, µαγνητικές και αξονικές τοµογραφίες.
• Μεταφορά µε Νοσοκοµειακό αυτοκίνητο στο
Νοσοκοµείο.
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• Μεταγγίσεις αίµατος και πλάσµατος, απλούς ή
γύψινους επιδέσµους, νάρθηκες και έξοδα
φυσικοθεραπείας κατά την παραµονή στο
Νοσοκοµείο.
• Έξοδα χωρίς διανυκτέρευση (ONE DAY CLINIC).
Κάλυψη εξόδων
Η Εταιρία, σε περίπτωση που ο εργαζόµενος της
ασφαλισµένης επιχείρησης, από ατύχηµα
που
συνέβη
µετά την έναρξη της Ασφάλισης ή
επιπλοκές τους, εισαχθεί σε Νοσοκοµείο ή του
παρασχεθούν πρώτες βοήθειες στα Εξωτερικά
Ιατρεία
Νοσοκοµείου,
καταβάλλει
τα
πραγµατοποιηθέντα έξοδα σύµφωνα µε τον Πίνακα
Καλύψεων.
Όριο Ευθύνης
Το
ανώτατο
όριο
αναγράφεται
στον
Ασφαλιστηρίου.

ευθύνης
της
Εταιρίας
Πίνακα
Καλύψεων
του

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που
προέρχονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από
µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:
Ασθένειες ή σωµατικές βλάβες ή αναπηρίες και
επιπλοκές
τους,
που
προϋπήρχαν
της
ηµεροµηνίας
έναρξης
ισχύος
του
Ασφαλιστηρίου ή της τροποποίησής του και
ήταν
γνωστές
στον
εργαζόµενο
της
ασφαλισµένης επιχείρησης.
Αυτοκτονία
ή
απόπειρα
αυτοκτονίας,
αυτοτραυµατισµός και τις συνέπειές τους.
Εκούσια έκθεση σε κίνδυνο εκτός εάν πρόκειται
για προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινης ζωής.
∆όλο
ή
εγκληµατικές
πράξεις
του
Ασφαλισµένου.
Χρήση
ναρκωτικών,
φαρµακευτικών
ή
παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη (όπως
ορίζεται από τον Νόµο) αλκοολισµός.
Ψυχιατρικές παθήσεις.
Συγγενείς παθήσεις.
Επιληψία ( κρίση και σπασµοί).
∆εν καλύπτεται ατύχηµα σε εργαζόµενους που
συνέβη εκτός των χώρων της Ασφαλισµένης
Επιχείρησης.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για την κάλυψη
Κεφαλαίου Χρηµάτων στις εγκαταστάσεις αυξάνεται
κατά το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα
Καλύψεων στο τµήµα «Αύξηση Ασφαλισµένων
Κεφαλαίων».

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Το όριο ευθύνης της Εταιρίας για την κάλυψη
Κεφαλαίου Χρηµάτων κατά τη µεταφορά αυξάνεται
κατά το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα
Καλύψεων στο τµήµα «Αύξηση Ασφαλισµένων
Κεφαλαίων».

ΟΡΟΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ / ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΥ
Συµφωνείται και δηλώνεται ότι, κατά τροποποίηση
κάθε αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου, αλλά
πριν από κάθε τυχόν ζηµιά, ισχύουν υπέρ του
αναφερόµενου στον Πίνακα Καλύψεων
ως
ενεχυρούχου δανειστή (καλούµενου "δανειστής")
και
υπέρ
του
στον
πίνακα
Καλύψεων
αναφερόµενου
ως
ενεχυράσαντος
ή
παράσχοντος υποθήκη, οι ακόλουθοι ειδικοί όροι,
ενώ παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται κατά
το µέτρο που δεν τροποποιούνται µε αυτόν τον
ειδικό όρο, όλοι οι Γενικοί ή Ειδικοί όροι του
Ασφαλιστηρίου.
1. Ο "δανειστής" απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση για δήλωση στην Εταιρία, άλλων
ασφαλίσεων που έχουν συνοµολογηθεί µε άλλες
ασφαλιστικές εταιρίες για αντικείµενα που
καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο, υποχρεούται
όµως να κάνει τέτοια δήλωση σε περίπτωση
επέλευσης ζηµιάς, εάν και όταν τότε γνωρίζει
αυτές τις άλλες ασφαλίσεις.
2. Η υπό του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος
υποθήκη απόκρυψη γεγονότος ουσιώδους για
την εκτίµηση του κινδύνου ή κάθε ψευδής ή
εσφαλµένη δήλωσή του, ή κάθε κακή περιγραφή
των ασφαλισµένων αντικειµένων ή µέρους αυτών
και γενικά, κάθε παράβαση υποχρέωσης
προβλεπόµενης από το Ασφαλιστήριο, που
συνίσταται
στην
µη
συµµόρφωση
σε
οποιονδήποτε όρο αυτού, έστω και αν αυτή η
δήλωση ή απόκρυψή της ή κακή περιγραφή ή
παράβαση υποχρέωσης θα είχε ως αποτέλεσµα
την άρνηση της Εταιρίας να δεχθεί την ασφάλιση
ή να διακανονίσει τη ζηµιά, δεν επηρεάζει την
ασφάλιση και δεν θα γίνεται επίκληση αυτής,
όσον αφορά σε αυτόν τον δανειστή, µε την
προϋπόθεση
ότι
αυτός
υποχρεούται
να
γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε τέτοια παράβαση
όρου ή υποχρέωσης, ως και κάθε τέτοια κακή
περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος ή ψευδή ή
εσφαλµένη δήλωση, αµέσως µόλις λάβει γνώση
αυτής.
Εάν η απώλεια ή ζηµιά οφείλεται σε αµέλεια ή
πταίσµα, του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος
υποθήκη ή/ και των προστιθέντων τους ή
προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους,
ή αν οφείλεται σε οποιαδήποτε µεταβολή ή
επίταση των κινδύνων, ο δανειστής έχει το
δικαίωµα αποζηµίωσης σύµφωνα µε τους όρους
του ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί τροποποιούνται
Σελίδα 46
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µε την παρούσα Ειδική ∆ιάταξη, µε την
προϋπόθεση ότι ο δανειστής, οφείλει να
γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε τέτοια µεταβολή ή
επίταση των κινδύνων, αµέσως µόλις λάβει
γνώση αυτής.
3. Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς, ο δανειστής
δικαιούται να αποζηµιωθεί απευθείας και χωρίς
ανάµιξη του ενεχυράσαντος ή του παράσχοντος
την υποθήκη, για κάθε κεφάλαιο, µόνον για τα
καταβληθέντα
από
τον
δανειστή
στον
ενεχυράσαντα ή τον παρασχόντα υποθήκη
(έναντι
εµπράγµατης
ασφάλειας
των
ασφαλισµένων αντικειµένων) ποσά, αλλά και για
κάθε άλλη προς τον δανειστή οφειλή του
ενεχυράσαντος ή παράσχοντος την υποθήκη
προσώπου, που προέρχεται από οποιεσδήποτε
άλλες συναλλαγές µεταξύ του δανειστή και του
ενεχυράσαντος ή παράσχοντος την υποθήκη,
εφόσον
αυτές
οι
άλλες
οφειλές
έχουν
διασφαλισθεί µε ρήτρες στο Ασφαλιστήριο
υποθήκης ή ενεχύρου και πάντα µε την
προϋπόθεση, ότι το καταβλητέο στον δανειστή
ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό για το οποίο η
Εταιρία υποχρεούται σύµφωνα µε τους όρους του
ασφαλιστηρίου, όπως τροποποιούνται για τον
δανειστή, µε τις παρ. 1 και 2 αυτού του ειδικού
όρου.
Κάθε τυχόν οφειλόµενο σύµφωνα µε το
Ασφαλιστήριο ποσό εκτός από το καταβλητέο
στον δανειστή, µπορεί να το εισπράξει ο
ενεχυράσας ή ο παραχώρησας την υποθήκη, µε
την προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει τηρήσει και
εκτελέσει όλους τους όρους και υποχρεώσεις του
Ασφαλιστηρίου.
4. Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου
από την Εταιρία, ο δανειστής θα ειδοποιείται από
την Εταιρία και το Ασφαλιστήριο θα παραµένει σε
ισχύ όσον αφορά στον δανειστή, για δέκα πέντε
(15) ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης της
ακύρωσης σε αυτόν.
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ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιλαµβάνονται στην
Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει
την υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
(ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
• Κάθε
πρόσωπο
που
συνδέεται
µε
τον
Ασφαλισµένο µε σύµβαση εργασίας ή µαθητείας.
• Κάθε πρόσωπο που έχει σύµβαση εργασίας ή
µαθητείας µε άλλον εργοδότη αλλά οι υπηρεσίες
του εκµισθώνονται από τον Ασφαλισµένο ή
προσφέρονται σε αυτόν.
• Κάθε εργοδηγός και κάθε άτοµο που αυτός
φέρνει στην εργασία.
• Κάθε
πρόσωπο
που
προσλαµβάνεται
αποκλειστικά από τους υπεργολάβους εργασίας.
ΤΡΙΤΟΣ
• Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που δεν έχει
εργασιακή ή εταιρική σχέση ή σύµβαση
µίσθωσης έργου µε τον Ασφαλισµένο.
• ∆εν ενεργεί σε σχέση µε το συµβάν, µε
οποιοδήποτε τρόπο για λογαριασµό του
Ασφαλισµένου.
• ∆εν έχει µέχρι και τρίτου βαθµού συγγένεια µε τον
Ασφαλισµένο.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισµένο
Κίνδυνο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το χρηµατικό ποσό το οποίο
υποχρέωση
να
καταβάλει
η
αποζηµίωση.

δεν έχει
Εταιρία

την
ως

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που µετά από
εντολή και για λογαριασµό της Εταιρίας ερευνούν
την αιτία ζηµιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και
συντάσσουν
τη
σχετική
έκθεση
πραγµατογνωµοσύνης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της
επόµενης ανανέωσής του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
ΣΥΜΒΑΝ (ΑΤΥΧΗΜΑ)
Κάθε τυχαίο, βίαιο, αιφνίδιο, περιστατικό που
προκλήθηκε ακούσια από πράξεις ή παραλείψεις
του Ασφαλισµένου και έχει σαν συνέπεια σωµατική
βλάβη ή υλική ζηµιά τρίτου προσώπου.
Σωµατική βλάβη
Σωµατική βλάβη είναι ο τραυµατισµός, ασθένεια ή ο
θάνατος τρίτου προσώπου.
Υλική ζηµιά
Υλική ζηµιά είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή
καταστροφή) ή απώλεια χρήσης περιουσιακών
στοιχείων τρίτων προσώπων.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ
Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να
καταβάλει για κάθε καλυπτόµενο ατύχηµα που
συνέβη
κατά
τη
διάρκεια
ισχύος
του
Ασφαλιστηρίου, το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να
καταβάλει για κάθε καλυπτόµενο ατύχηµα που
συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου
και έχει ως αποτέλεσµα σωµατική βλάβες ή και
υλικές ζηµιές τρίτων προσώπων ανεξάρτητα από
τον αριθµό τους, το οποίο αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων.
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ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να
καταβάλει για το σύνολο των καλυπτοµένων
ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια ισχύος του
Ασφαλιστηρίου, το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
προσώπου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.

Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.
2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/ και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά τη
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.

• Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους σε
άλλη εταιρία.

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.

• Κάθε
στοιχείο
που
γνωρίζουν
για
τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά
ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την
Εταιρία.

• Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία
ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την
Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία
δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα
σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε
γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή
στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων.
• Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την
καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται
από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.

Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.
Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/ και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον
ασφαλισµένο κίνδυνο πριν την αποδοχή του ή όταν
επιχειρούνται µεταβολές του.
Ο Συµβαλλόµενος ή / και ο Ασφαλισµένος
υποχρεώνεται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε
δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε
γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να
επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν
η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το
Ασφαλιστήριο ή θα το είχε συνάψει µε
διαφορετικούς όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.
Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες
διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η
Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την
Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναγράφονται
στα άρθρα 7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ και 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ και για τους παρακάτω λόγους:
Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο
κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που
ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε απάτη περί
ασφαλειών.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα επίσης να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση
του Συµβαλλόµενου ή/ και του Ασφαλισµένου ή αν
αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε
αναγκαστική διαχείριση.
Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα
αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός
(1) µήνα από την παραλαβή της από τον
Συµβαλλόµενο ή / και Ασφαλισµένο.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε µε επιστολή του στην
Εταιρία.
Η Εταιρία θα επιστρέψει ανάλογο µέρος των
ασφαλίστρων για την περίοδο µέχρι τη λήξη
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.
Μετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου η
Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.
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απωλειών που προκλήθηκαν και για το ύψος
αυτών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ο Ασφαλισµένος πρέπει να τοποθετεί και να
διατηρεί σε πλήρη και καλή λειτουργία όλα τα µέτρα
προστασίας και ασφάλειας (προληπτικά ή
κατασταλτικά) που υποχρεούται να έχει από τον
Νόµο ή αυτός έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία.

•

να µην αλλάξουν την πραγµατική κατάσταση
που διαµορφώνεται µετά τη ζηµιά χωρίς την
γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.

•

να παραδίδουν άµεσα στην Εταιρία
δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά
επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου,
οπουδήποτε και από οποιονδήποτε
προέρχεται.

•

να
γνωστοποιεί
αµέσως
στην
Εταιρία
οποιοδήποτε συµβάν ή απαίτηση αποζηµίωσης
τρίτου ή οποιοδήποτε συµβάν συνεπάγεται
έγερση απαίτησης.

•

να µην κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα
σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση
ή
συµβιβασµό
ή
διακανονισµό
του
καλυπτόµενου κινδύνου χωρίς τη γραπτή
συναίνεση της Εταιρίας.

Ο Ασφαλισµένος οφείλει να µην επιχειρεί ή να µην
παραλείπει σκόπιµα οποιαδήποτε ενέργεια που
γνωρίζει ότι θα έχει ως συνέπεια την πρόκληση
σωµατικής βλάβης ή την απώλεια ή ζηµιά
περιουσιακού στοιχείου. Επίσης οφείλει να διατηρεί
τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και οτιδήποτε
χρησιµοποιείται στην επιχείρησή του σε καλή
κατάσταση, να κάνει την κατάλληλη συντήρηση, να
συµµορφώνεται µε όλες τις διατάξεις της κάθε φορά
ισχύουσας νοµοθεσίας µε όλους τους κανονισµούς
που επιβάλλονται από οποιαδήποτε αρµόδια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή /ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

κάθε
στην
από
αυτό

Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να χειριστεί
κατά την κρίση της, στο όνοµα του Συµβαλλόµενου
ή/ και Ασφαλισµένου την απόκρουση ή το
διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµά
του την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την
ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης,
µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει
σχετικά.

O Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος οφείλουν:
•

να κάνουν γραπτή αναγγελία στην Εταιρία µέσα
σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την
ηµεροµηνία
επέλευσης
ασφαλισµένου
κινδύνου, και να προσκοµίσουν όλα τα
απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες
σχετικά µε τις συνθήκες και συνέπειες επέλευσης
ασφαλισµένου κινδύνου που θα ζητήσει η
Εταιρία ή οι πραγµατογνώµονες.

•

να καλέσουν σε βοήθεια ή να καταγγείλουν το
γεγονός στις αρµόδιες Αρχές.

•

να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
την αποτροπή, διάσωση ή περιορισµό της
ζηµιάς. Τα σχετικά µε την αποφυγή ή τον
περιορισµό της ζηµιάς έξοδα καλύπτονται
σύµφωνα µε όσα προβλέπει το άρθρο 7 Ν.
2496/97.

•

•

να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το
συµφέρον του µε σκοπό τη διάσωση ή τον
περιορισµό της ζηµιάς καθώς και κάθε πράξη
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις
συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς
προσώπου σαν να µην ήταν ασφαλισµένος.
να ενηµερώσουν γραπτά την Εταιρία µε
λεπτοµερή του συµβάντος και των ζηµιών ή

Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον
αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών
αγώνων ή στον διακανονισµό οποιασδήποτε
απαίτησης.
Κριτήρια Αποζηµίωσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή
στοιχείο, που ο Συµβαλλόµενος ή /και ο
Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν
να
αποκτήσουν
για
τη
συνδροµή
των
προϋποθέσεων
του
δικαιώµατός
τους
για
αποζηµίωση.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα, για
τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης της ζηµιάς.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται σε δόλο του Συµβαλλόµενου ή/και του
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Όλες οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ
στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλο νόµισµα η
αποζηµίωση θα γίνει µε βάση την ισχύουσα τιµή
fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµέρα
καταβολής της αποζηµίωσης.
Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
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αποζηµίωσης
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
Η Εταιρία δικαιούται να προβαίνει σε αναγνώριση
της ευθύνης του Ασφαλισµένου κατά την κρίση της
και να καταβάλλει την αποζηµίωση που βαρύνει τον
Ασφαλισµένο στους δικαιούχους µέχρι το όριο
ευθύνης της και αφού ειδοποιήσει σχετικά τον
Ασφαλισµένο.
Στην περίπτωση αυτή το ποσό της απαλλαγής
καταβάλλεται από τον ίδιο τον Ασφαλισµένο στην
Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν o Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος έχει
ασφαλίσει
το
έννοµό
του
συµφέρον
σε
περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση),
υποχρεούνται άµεσα να γνωστοποιήσουν γραπτά,
στην Εταιρία τις ασφαλίσεις αυτές και τα
ασφαλισµένα κεφάλαια.
Η συνολική αποζηµίωση, από το σύνολο των
εταιριών, δεν µπορεί να υπερβεί την έκταση της
ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου
Η
Εταιρία
δικαιούται,
σε
περίπτωση
µη
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων,
να
καταγγείλει
το
Ασφαλιστήριο
και
να
παρακρατήσει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα.
Για οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η ευθύνη κατανέµεται
σε όλες τις εταιρίες και η Εταιρία ευθύνεται ανάλογα
µε το ποσοστό συµµετοχής της στον ασφαλισµένο
κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο.
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
παραλείψει µε δόλο τη γνωστοποίηση, η Εταιρία
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος έχει
αξίωση για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από
τρίτο, η αξίωση αυτή µεταβιβάζεται στην Εταιρία,
µέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν
αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος εκχωρεί µε το Ασφαλιστήριο στην
Εταιρία κάθε δικαίωµά του κατά οποιουδήποτε
τρίτου υπαιτίου της ζηµιάς και χορηγεί σε αυτήν το
δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει
εξώδικα ή και δικαστικά στο όνοµά της ή και στο
όνοµά του για αποζηµίωσή της από τον τρίτο.

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο
Ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για
επαγγελµατικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται,
στο µέτρο που από υπαιτιότητά τους µαταιώθηκε η
άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 16
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο ή/ και τον Ασφαλισµένο αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη της
Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή
σύµφωνα µε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 19
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει απαιτήσεις τρίτων
κατά του Ασφαλισµένου για σωµατικές βλάβες ή
υλικές ζηµιές που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά
ή µερικά σε:
•

•

•

Κυριότητα, συντήρηση, εκµετάλλευση ή χρήση
αυτοκινούµενων ή µη χερσαίων οχηµάτων κάθε
είδους.
Αστική Ευθύνη από προϊόντα που ο
Ασφαλισµένος ή τρίτος για λογαριασµό του
πώλησε,
προµήθευσε,
κατασκεύασε,
επισκεύασε,
µετασκεύασε,
συντήρησε,
εγκατέστησε, µεταποίησε, επεξεργάστηκε ή
διακίνησε (Αστική Ευθύνη Προϊόντος).
Κυριότητα κάθε είδους ζώων.
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•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

Φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, παραλαβή
και/ η συλλογή εµπορευµάτων και άλλων
πραγµάτων από κάθε είδους µεταφορικά µέσα
(χερσαία,
πλωτά
ή
εναέρια)
συµπεριλαµβανοµένων και των ζηµιών στα ίδια
τα µεταφερόµενα αντικείµενα.
Εκβολή, διασπορά, αποβολή, διάχυση ή
διαρροή
:
καπνού,
ελαίου,
πετρελαίου
(υποπροϊόντων και παραπροϊόντων αυτού),
ατµών, οξέων, αλκαλίων, τοξικών ή µη χηµικών,
απόβλητων στερεών, υγρών ή αερίων ή άλλων
ρυπαντικών ουσιών και γενικά ουσιών που
προξενούν
µόλυνση
ρύπανση
ή
προσβολή/υποβάθµιση
του
φυσικού
περιβάλλοντος, επί η εντός ξηράς, αέρος,
υδάτων ή αποχετευτικών αγωγών.
Επικάθιση σκόνης, χρωστικών ή πτητικών
ουσιών κάθε είδους και οποιασδήποτε
προέλευσης.
Φυσικά φαινόµενα που συνιστούν ανώτερη βία
οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά
:
σεισµός,
κατάρρευση,
υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους, ολίσθηση/
καθίζηση, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα.
∆ιάρρηξη,
υπερχείλιση
αποχετεύσεων,
υπονόµων.
Κλοπή η οποία θα διαπραχθεί από οποιοδήποτε
πρόσωπο.
Μηχανήµατα ή συσκευές µετάδοσης ενέργειας,
υπερχειλίσεις υγρών.
Ανελκυστήρες, µηχανήµατα κατασκευής έργου
κάθε είδους και χρήσης, ιµάντες µεταφοράς
υλικών.
Ατυχήµατα λόγω συµµετοχής σε αγώνες,
αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισµούς και
συναγωνισµούς κάθε είδους ή κατά την
διάρκεια των δοκιµών τους.
Κλονισµό
ή
µετακίνηση
ή
εξασθένηση
υποστηριγµάτων ή θεµελίων ακινήτων.
∆υσφήµηση (απλή ή συκοφαντική), προσβολή
προσωπικότητας ή παραβίαση δικαιώµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σφάλµα
ή
παράλειψη
στο
πλαίσιο
επαγγελµατικής
δραστηριότητας
του
Ασφαλισµένου,
συµβουλή,
διάγνωση,
σχεδιασµό, καθορισµό προδιαγραφών ή
παράβαση επαγγελµατικού καθήκοντος από
αυτόν ή άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στην
υπηρεσία του και
κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας αυτής (επαγγελµατική ευθύνη).
Μη τήρηση συµβάσεων ή συµφωνιών που έχει
συνάψει ως συµβαλλόµενος ο Ασφαλισµένος.
Οποιαδήποτε
δραστηριότητα
του
Ασφαλισµένου που δεν έχει άµεση ή έµµεση
σχέση µε την επιχειρηµατική του δραστηριότητα
όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.
Ευθύνη διευθυντών και στελεχών διοικητικού
συµβουλίου (Directors and Officers Liability)
Αίτια
για
τα
οποία
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούται από τον νόµο να καλύπτεται από
άλλη(ες) ασφάλιση(εις).
Πόλεµο ή εµφύλιο, οποιαδήποτε παρεµφερή
εχθροπραξία ή αναταραχή, στρατιωτική ή λαϊκή

•
•

•

•

•

εξέγερση, επανάσταση, πραξικόπηµα και
συνέπειες του, κατάσταση πολιορκίας.
Στάσεις, τροµοκρατικές ενέργειες, απεργίες,
κακόβουλη πράξη και δολιοφθορά.
Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων
όπλων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, από
ραδιενεργό
µόλυνση,
από
οποιοδήποτε
πυρηνικό υλικό και από οποιοδήποτε πυρηνικό
απόρριµµα ή κατάλοιπο από καύση πυρηνικού
υλικού.
Κατοχή, διαχείριση, διάθεση, εναποθήκευση,
φύλαξη χρήση ή επίδραση ραδιενεργών
ουσιών
ή
και
προϊόντων
ιονιστικών
ακτινοβολιών, µολύνσεις από ραδιενέργεια ή
οποιοδήποτε
πυρηνικό
καύσιµο,
έκρηξη
θερµότητας οφειλόµενη σε µεταστοιχείωση
ατοµικού
πυρήνα,
επιτάχυνση
ατοµικών
σωµατιδίων, ανάφλεξη ή έκρηξη ραδιενεργών
ουσιών και κάθε ζηµιά που προκλήθηκε από τις
παραπάνω αιτίες ή συναφείς αιτίες µε την
πυρηνική ενέργεια και υλικά.
Παραγωγή,
επεξεργασία,
µεταφορά,
αποθήκευση ή χρήση αµιάντου, χρήση
εκρηκτικών, τοξικών πυρηνικών ή άλλων
αντίστοιχων επικίνδυνων ουσιών ή αερίων υπό
πίεση.
Επήρεια
οινοπνεύµατος,
χρήση
τοξικών,
ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων
ουσιών ή αερίων.

Επίσης, το Aσφαλιστήριο δεν καλύπτει απαιτήσεις
για:
•

•
•
•
•

Ζηµιές σε περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας
τρίτου
που
έχει
παραχωρηθεί
στον
Ασφαλισµένο, ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο,
φύλαξη, επιµέλεια ή εποπτεία του.
Αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης.
Ζηµιές σε αγροκαλλιέργειες, σοδειές, δάση ή
αρχαιολογικά ευρήµατα.
Ζηµιές σε αγωγούς, υπόγειες και εναέριες
εγκαταστάσεις.
Κάθε είδους χρηµατικά πρόστιµα, ποινές ή
αποζηµιώσεις
καταβλητέες
για
παραδειγµατισµό ή/ και τιµωρία (exemplary
damages), εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής
δίκης.

Επίσης, δεν καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων κατά
του Ασφαλισµένου για σωµατικές βλάβες ή υλικές
ζηµιές που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή
µερικά στις παρακάτω αιτίες εκτός εάν έχει επιλεγεί η
αντίστοιχη ασφαλιστική επέκταση κάλυψης.
•

•

Αστική
Ευθύνη
του
Ασφαλισµένου για
Σωµατικές Βλάβες ή Υλικές Ζηµιές που αφορούν
πρόσωπα που συνδέονται µε τον Ασφαλισµένο
µε οποιουδήποτε τύπου σύµβαση ή σχέση
εργασίας ή έργου ή εταιρική σχέση και
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
ή µε αφορµή αυτήν (Εργοδοτική Ευθύνη).
Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη ή
βραχυκύκλωµα.
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•

•
•

Αστική Ευθύνη από δηλητηρίαση από κάθε
είδους προϊόν, τρόφιµο ή ποτό, που παράγεται,
πωλείται ή διατίθεται µε οποιονδήποτε τρόπο
από τον Ασφαλισµένο ή για λογαριασµό του.
Αστική Ευθύνη από κατοχή, χρήση, λειτουργία
κολυµβητικής δεξαµενής (πισίνας).
Αστική Ευθύνη από διάρρηξη ή διαρροή
σωληνώσεων (υπό πίεση ή µη)
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου
σύµφωνα µε τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή /και υλική ζηµιά που θα
προκληθεί σε τρίτους και οφείλονται αποκλειστικά σε
πράξη ή παράλειψη του ίδιου.
Η Εταιρία αποζηµιώνει τον Ασφαλισµένο, για τα
χρηµατικά ποσά και µέχρι το όριο ευθύνης της που
αυτός νόµιµα καλείται να καταβάλει ως αποζηµίωση
για:
•
Σωµατική βλάβη, θάνατο ή /και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης /
ψυχικής οδύνης, που προέρχονται από
καλυπτόµενο συµβάν, συνέβησαν κατά τη
διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου και
οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του
Ασφαλισµένου που σχετίζονται αποκλειστικά
άµεσα και αποκλειστικά µε τη δραστηριότητά
του, όπως αυτή αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων.
•
∆απάνες για τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή
του, αναλογούντες τόκους, δικαστικές δαπάνες,
έξοδα πραγµατογνωµόνων που διόρισε η
Εταιρία.
•
Τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε για
την παροχή πρώτων βοηθειών σε «τρίτους» που
υπέστησαν σωµατικές βλάβες από ενέργειά
του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
•
Τα αναγκαία έξοδα που πραγµατοποίησε µε τη
συγκατάθεση της Εταιρίας για τη διερεύνηση,
εξακρίβωση,
απόκρουση
απαίτησης
ζηµιωθέντα τρίτου από καλυπτόµενο συµβάν,
συµπεριλαµβανοµένων
και
των
εξόδων
διεξαγωγής σχετικής δίκης.
Το συνολικό ετήσιο όριο ευθύνης µειώνεται
αντίστοιχα κατά το ποσό των αποζηµιώσεων που
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος του
Ασφαλιστηρίου.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης / ψυχικής
οδύνης, που θα προκληθεί σε τρίτους πελάτες/
προµηθευτές µε υπαιτιότητά του από την κατοχή,
χρήση και γενικά λειτουργία του χώρου και των
εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί για τη νόµιµη
άσκηση της επαγγελµατικής/επιχειρηµατικής του
δραστηριότητας
όπως
αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
∆εν καλύπτονται απαιτήσεις που προέρχονται από
ατυχήµατα που θα συµβούν
σε χώρους
στάθµευσης που ανήκουν στο επαγγελµατικό
γραφείο του Ασφαλισµένου.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή /και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης / ψυχικής
οδύνης, που θα προκληθεί σε τρίτους πελάτες/
προµηθευτές µε υπαιτιότητά του από την κατοχή,
χρήση και γενικά λειτουργία του χώρου και των
εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί για τη νόµιµη
άσκηση της επαγγελµατικής/επιχειρηµατικής του
δραστηριότητας
όπως
αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται :
Απαιτήσεις που προέρχονται από ατυχήµατα
που θα συµβούν σε χώρους στάθµευσης που
ανήκουν στην εµπορική επιχείρηση του
Ασφαλισµένου.
Απαιτήσεις που προέρχονται από ατυχήµατα
που θα συµβούν σε αίθουσες µε ηλεκτρονικά
παιγνίδια ή/και µπιλιάρδα.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης/ψυχικής
οδύνης, που θα προκληθεί σε τρίτους πελάτες/
προµηθευτές µε υπαιτιότητά του από την κατοχή,
χρήση και γενικά λειτουργία του χώρου και των
εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί για τη νόµιµη
άσκηση της επαγγελµατικής/επιχειρηµατικής του
δραστηριότητας
όπως
αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
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Καλύπτεται επίσης:
•
Προσωπική Αστική Ευθύνη κάθε πτυχιούχου
υπευθύνου
φαρµακείου
ή
συνεργάτη
φαρµακοποιού που κατέχει πτυχίο τουλάχιστον
µία διετία πριν από την έναρξη της ασφάλισης,
για ζηµιές σε τρίτους, εκτός από τον ίδιο τον
Ασφαλισµένο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
εργασίας τους
•
Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου από την
εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παρασκευή
ιδιοσκευασµάτων.
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει µε την προϋπόθεση
ότι ο Ασφαλισµένος κατέχει νόµιµη άδεια
λειτουργίας φαρµακείου και οι εργαζόµενοι στο
φαρµακείο έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατός τους.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
∆ΩΜΑΤΙΩΝ/∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης/ψυχικής
οδύνης, που θα προκληθεί σε τρίτους πελάτες/
επισκέπτες µε υπαιτιότητά του από την κατοχή,
χρήση και γενικά λειτουργία του χώρου και των
εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί για τη νόµιµη
άσκηση της επαγγελµατικής/επιχειρηµατικής του
δραστηριότητας
όπως
αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
∆εν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου
από θαλάσσια ή άλλου είδους αθλήµατα (σπορ)
που παρέχονται από τον Ασφαλισµένο στις
εγκαταστάσεις
ενοικιαζοµένων
δωµατίων
/
διαµερισµάτων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης/ψυχικής
οδύνης,
που
θα
προκληθεί
σε
τρίτους,
συµπεριλαµβανοµένων και των συνιδιοκτητών και
των ενοικιαστών, µε υπαιτιότητά του από την
κατοχή, χρήση και γενικά λειτουργία του
ασφαλισµένου χώρου κτιρίου, που περιγράφεται
στον Πίνακα Καλύψεων.
Η ασφάλιση καλύπτει κινδύνους από: κοινόκτητους
και
κοινόχρηστους
χώρους
του
κτιρίου
συµπεριλαµβανοµένων αιθρίων, ραδιοτηλεοπτικών
κεραιών,
ελεύθερων
χώρων,
κήπων
και
περιφράξεων.
Τρίτος δεν θεωρείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει
σχέση εργασίας µε τον Ασφαλισµένο και υφίσταται
ζηµιά λόγω εργασίας ή υπηρεσίας που αφορά στη
συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα του κτιρίου και
των εγκαταστάσεών του και έχει οποιαδήποτε σχέση
εργασίας µε τον Ασφαλισµένο. Ο θυρωρός και τα
µέλη της οικογένειάς του θεωρούνται τρίτοι µόνο για
σωµατικές βλάβες σε περίπτωση ολικής ή µερικής
κατάρρευσης του κτιρίου.
Εάν η ασφάλιση συvαφθεί από τη συvιδιoκτησία για
oλόκληρo τo κτίριo, τρίτοι θεωρoύvται µεταξύ τoυς oι
συvιδιoκτήτες, τα πρόσωπα της oικoγεvείας τoυς και
το βοηθητικό µόνιµο προσωπικό πoυ συγκατoικεί µε
αυτoύς για τις ζηµιές πoυ ευθύvεται η συvιδoκτησία
και η κάλυψη περιλαµβάvει τηv ευθύvη κάθε
συvιδιoκτήτη πρoς τρίτoυς, προς τoυς αλλoυς
συvιδιoκτήτες και πρoς τη συvιδιoκτησία.
Εάν η ασφάλιση συvαφθεί από έvα συvιδιoκτήτη για
τo τµήµα πoυ αφoρά στηv ιδιoκτησία τoυ, η κάλυψη
περιλαµβάvει τις ζηµιές για τις oπoίες ευθύvεται o ίδιoς
όσo και τηv αvαλoγία τoυ ως συvιδιoκτήτη, σε ζηµιές
πoυ πρoκλήθηκαv στη συvιδιoκτησία.
Εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη του
Ασφαλισµένου άλλη απαίτηση πoυ τυχόv πρoέρχεται
από κoιvή συµφωvία τωv συvιδιoκτητώv.
Εάν η ασφάλιση συναφθεί από τη ∆ιαχείριση, η
κάλυψη περιορίζεται αποκλειστικά στα ατυχήµατα
που έχουν ως αιτία τους κοινόχρηστους/
κοινόκτητους χώρους του κτιρίου και µόνον.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές
ανεξάρτητα από τον αριθµό των συµβάντων
αθροιστικά
για
όλη
τη
διάρκεια
του
Ασφαλιστηρίου, µέχρι το ανώτατο όριο
ευθύνης της.
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
∆εν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου
από ζηµιές πoυ πρoέρχovται από τηv άσκηση
εργασίας, βιοµηχανίας, εµπορίου, τεχνών και
επαγγελµάτων από τov Ασφαλισµέvo ή τρίτoυς ή
από
πρoσωπικη
δραστηριότητα
τoυ
Ασφαλισµέvoυ, τωv εvoίκωv και συvιδιoκτητώv ή
τωv συγγεvώv τoυς.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης/ψυχικής
οδύνης,
που
θα
προκληθεί
σε
τρίτους,
συµπεριλαµβανοµένων των µαθητών, γονέων και
κηδεµόνων αυτών, µε υπαιτιότητά του από την
κατοχή, χρήση και γενικά λειτουργία του χώρου και
των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί για τη νόµιµη
άσκηση της επαγγελµατικής/επιχειρηµατικής του
δραστηριότητας
όπως
αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
Καλύπτεται
επίσης
η
Αστική
Ευθύνη
του
Ασφαλισµένου που απορρέει από εκπαιδευτικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού
ιδρύµατος όπως ενδεικτικά οργανωµένες εκδροµές,
επισκέψεις σε ιδρύµατα ή µουσεία στην Ελλάδα, µε
την
προϋπόθεση
ότι
οργανώνονται
και
υποστηρίζονται από αυτόν και επιβλέπονται από το
προσωπικό του.

θεωρoύvται επίσης oι oδηγoί τωv αvελκυστήρωv και
oι θυρωρoί.
Η κάλυψη συµπεριλαµβάvει τις ζηµιές πoυ
πρoκαλoύvται κατά τo χρovικό διάστηµα συvτήρησης
και επισκευής τωv αvελκυστήρωv.
Ο συvτηρητής υπoχρεoύται :
- να κατέχει νόµιµη άδεια άσκησης επαγγέλµατος
- να τηρεί την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία
«περί συντήρησης ανελκυστήρων»
- να µεριµνάι ώστε οι ανελκυστήρες να έχουν
νόµιµη άδεια λειτουργίας
- οι υπάλληλοί του να είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α.
και να έχουν όλες τις νόµιµες ουσιαστικές και
τυπικές προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλµατός τους
- να τoπoθετεί σε όλες τις πόρτες τoυ αvελκυστήρα
πιvακίδα µε τηv λέξη "∆ΕΝ ΛΕIΤΟΥΡΓΕI" κατά τη
διάρκεια εργασιώv και
µη λειτoυργίας τoυ
(βλάβης).
Κάθε παράβαση από τov Ασφαλισµένο τωv
διατάξεωv της κάθε φορά ισχύουσας νοµοθεσίας
"Περί λειτoυργίας τωv ανελκυστηρωv", απαλλάσσει
τηv Εταιρία από την υπoχρέωση καταβολής
απoζηµίωσης.
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει µε την προϋπόθεση:
•

Ασφάλισης όλων των ανελκυστήρων που
συντηρεί ο Ασφαλισµένος σε κάθε κτίριο

•

Υποβολής αναλυτικής κατάστασης των προς
ασφάλιση ανελκυστήρων

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης/ψυχικής
οδύνης, που θα προκληθεί σε τρίτους µε
υπαιτιότητά του από τη νόµιµη άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, όπως αυτή
αναλυτικά περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων,
συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης για τυχόν
πληµµελή
λειτουργία των ανελκυστήρων που
συντηρεί (σύµφωνα µε σύµβαση συντήρησης που
έχει συνάψει) ο Ασφαλισµένος.
Τρίτοι θεωρoύvται o διαχειριστής, oι συvιδιoκτήτες τωv
oρόφωv ή διαµερισµάτωv, τα µέλη τωv oικoγεvειώv
τoυς και τα πρόσωπα, πoυ βρισκovται στηv υπηρεσία
τoυς τo κατά την ηµεροµηνία του συµβάντος. Τρίτoι

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου που
προβλέπεται από τα άρθρα 657, 658 και 932 Α.Κ.
αποκλειστικά έναντι του το εργατοτεχνικού και
υπαλληλικού προσωπικού που αυτός απασχολεί
στην επαγγελµατική του δραστηριότητα όπως αυτή
αναλυτικά περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και
το οποίο ασφαλίζεται σε φορέα κύριας κοινωνικής
ασφάλισης, σε περίπτωση σωµατικής βλάβης ή
θανάτου που θα προκληθεί αποκλειστικά κατά τη
διάρκεια της εργασίας ή µε αφορµή αυτή και
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ασφαλισµένου,
συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης ηθικής
βλάβης ή/ και ψυχικής οδύνης.
Προϋπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η
πλήρης τήρηση από τον Ασφαλισµένο όλων των
µέτρων
ασφαλείας
που
προβλέπονται
και
Σελίδα 57

Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367
Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82
www.generali.gr

επιβάλλονται από την κάθε φορά ισχύουσα
νοµοθεσία για το είδος της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας που αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων.
Η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή αποζηµίωσης
µετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
που υποχρεώνει τον Ασφαλισµένο σε καταβολή
αποζηµίωσης σε παθόντα από εργατικό ατύχηµα.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει,
εφόσον το
κρίνει
σκόπιµο, σε
καταβολή
αποζηµίωσης και εξόφληση απαίτησης µε εξώδικο
συµβιβασµό πριν από οποιαδήποτε δικαστική
ενέργεια ή απόφαση.
Καλύπτεται επίσης η διαφορά µεταξύ των
ηµεροµισθίων που καταβάλλονται από το φορέα
κύριας κοινωνικής ασφάλισης και εκείνων που
καταβάλλονται από τον Ασφαλισµένο, σύµφωνα µε
τις θεωρηµένες µισθολογικές καταστάσεις, για όσες
ηµέρες θα απέχει ο παθών από την εργασία του και
για ανώτατο χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45)
ηµερών, µε χρονική αφαιρετέα απαλλαγή τις τρεις
(3) πρώτες εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
του ατυχήµατος.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται:
Οι επαγγελµατικές ή άλλου είδους ασθένειες και
ατυχήµατα που οφείλονται σε ασθένειες.
Ατυχήµατα που οφείλονται σε πληµµελή ή µη
τήρηση των µέτρων ασφαλείας από τον ίδιο
τον παθόντα ή σε πρόθεση ή δόλο του ιδίου
του παθόντα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή/ και υλική ζηµιά που θα
προκληθεί σε τρίτους από πυρκαγιά, έκρηξη,
βραχυκύκλωµα στο χώρο και τις εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιεί
για
τη
νόµιµη
άσκηση
της
επαγγελµατικής
/
επιχειρηµατικής
του
δραστηριότητας,
όπως
αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και οφείλονται
αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:

•

•

Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟ ∆ΙΑΡΡΗΞΗ ‘Η ∆ΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
υλική ζηµιά που θα προκληθεί σε τρίτους από
διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων στο χώρο και τις
εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί για τη νόµιµη
άσκηση της επαγγελµατικής / επιχειρηµατικής του
δραστηριότητας
όπως
αυτή
αναλυτικά
περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και οφείλονται
αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Υλικές ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Υλικές ζηµιές ανεξάρτητα από τον αριθµό των
συµβάντων αθροιστικά για όλη τη διάρκεια του
Ασφαλιστηρίου, µέχρι το ανώτατο όριο
ευθύνης της.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΚΗ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή /και υλική ζηµία που θα
προκληθεί σε τρίτους από δηλητηρίαση από κάθε
είδους προϊόν, τρόφιµο ή ποτό, που παράγεται,
πωλείται ή διατίθεται µε οποιονδήποτε τρόπο από
τον Ασφαλισµένο ή για λογαριασµό του.
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει µε την προϋπόθεση
ότι:
Ο αριθµός των παθόντων από το ίδιο ατύχηµα
υπερβαίνει τα τρία άτοµα.
- Ο Ασφαλισµένος λαµβάνει και τηρεί όλους τους
νόµιµους κανόνες υγιεινής καθώς και τις
υγειονοµικές-αγορανοµικές
διατάξεις
των
αρµοδίων αρχών για τη διάθεση προϊόντων
ακατάλληλων για κατανάλωση.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Εξαιρείται η ευθύνη από προϊόντα τα οποία
διατέθηκαν µετά την ηµεροµηνία λήξεώς τους.
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΧΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΠΙΣΙΝΑΣ)
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισµένου για
σωµατική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζηµιά που θα
προκληθεί σε τρίτους από κατοχή, χρήση και
λειτουργία κολυµβητικής δεξαµενής (πισίνας) στο
χώρο και τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί για τη
νόµιµη
άσκηση
της
επαγγελµατικής
/
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας όπως αυτή
αναλυτικά περιγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και
οφείλονται αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του
ίδιου.
Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να :
τηρεί τους κάθε φορά ισχύοντες κανονισµούς
λειτουργίας
κολυµβητικών
δεξαµενών,
συµπεριλαµβανοµένης
της
ύπαρξης
ναυαγοσώστη εάν απαιτείται από τη σχετική
νοµοθεσία
µεριµνά για τη νόµιµη, άρτια και ασφαλή
λειτουργία της εγκατάστασης
τοποθετεί σε εµφανές σηµείο πινακίδα µε το
ανώτατο και κατώτατο βάθος της δεξαµενής
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας ορίζεται για:
•
Σωµατικές βλάβες για κάθε άτοµο και υλικές
ζηµιές για κάθε συµβάν µέχρι το όριο που
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
•
Σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συµβάντων αθροιστικά για
όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, µέχρι το
ανώτατο όριο ευθύνης της.

Σελίδα 59
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367
Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82
www.generali.gr

PERSONAL FREEDOM
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση
Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την
υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
(ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισµένο
Κίνδυνο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης του Ασφαλισµένου Κινδύνου.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να
εισπράξει την αποζηµίωση.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της
επόµενης ανανέωσής του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και
βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του
Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν µόνιµη,

µερική ή ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη
νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης.
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Κάθε βλάβη της υγείας που δεν οφείλεται σε
ατύχηµα αλλά σε παθολογικά αίτια και προέρχεται
από αιτίες που δεν υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο
Ασφαλισµένος αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά
την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή κλινική, που λειτουργεί
νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών
και τραυµατιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια
όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη
νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και
βοηθητικό
προσωπικό.
∆εν
θεωρούνται
«Νοσοκοµεία»
τα
ιδρύµατα
αποκατάστασης,
επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς, τα
αναπαυτήρια,
τα
αναρρωτήρια,
τα
φυσιοθεραπευτήρια,
οι
οίκοι
ευγηρίας,
οι
νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και
κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο
ασκείται µη επιστηµονικά αναγνωρισµένη ιατρική
π.χ. βελονισµός, γιόγκα, οµοιοπαθητική κ.λ.π.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου για
τουλάχιστον µία (1) διανυκτέρευση για λόγους
θεραπείας
σε
Νοσοκοµείο.
Παραµονή
σε
Νοσοκοµείο για προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις
δεν θεωρείται νοσηλεία.
GENERALI CALL CENTER
Το Generali Call Center παρέχει στον Ασφαλισµένο
συµβουλευτικά από το τηλέφωνο όλο το 24ωρο:
1. Πληροφορίες για τους γιατρούς, τα νοσοκοµεία
και τα φαρµακεία που είναι πλησιέστερα στον
τόπο που βρίσκεται ο
Ασφαλισµένος ασθενής
εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Συντονισµό µεταφοράς του Ασφαλισµένου,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Τα αναγκαία έξοδα για την περίθαλψη ή/και
θεραπεία του Ασφαλισµένου λόγω ασθένειας ή
ατυχήµατος.
∆ΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ
Η δαπάνη για δωµάτιο και
Ασφαλισµένου στο νοσοκοµείο.

τροφή

του

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Είναι το ποσοστό, µε το οποίο, σύµφωνα µε τον
Πίνακα Καλύψεων, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στα
έξοδα που αναγνωρίζονται από την Εταιρία για
κάθε περίπτωση αποζηµίωσης.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ασφαλισµένα Πρόσωπα θεωρούνται:
1. O Ασφαλισµένος εφόσον κατά την σύναψη της
Ασφάλισης η ηλικία του δεν υπερβαίνει το εξηκοστό
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(60ο) έτος και µε όριο λήξης της Ασφάλισης το
εβδοµηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του.
2. Τα εξαρτώµενα µέλη εφόσον αναφέρονται στον
Πίνακα Καλύψεων.
Εξαρτώµενα µέλη θεωρούνται:
• ο/η σύζυγος εφόσον κατά την σύναψη της
Ασφάλισης η ηλικία του/της δεν υπερβαίνει το
εξηκοστό (60ο) έτος και µε όριο λήξης της
Ασφάλισης το εβδοµηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας
του.
• τα άγαµα τέκνα του Ασφαλισµένου ηλικίας
τριάντα (30) ηµερών έως δεκαοκτώ (18) ετών ή
είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
προσώπου της Εταιρίας.

ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.
Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.
2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.

Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.

Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά τη
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

• Κάθε
στοιχείο
που
γνωρίζουν
για
τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά
ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την
Εταιρία.

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.

• Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία
ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την
Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία
δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα
σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε
γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή
στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων.

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)

• Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους σε
άλλη εταιρία.

• Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την
καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται
από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει και κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά
από πρόσκληση για συνηθισµένα γυµνάσια.
Η ισχύς της αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής θητείας, εθελοντικής κατάταξης,
επιστράτευσης, κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε
χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου.
Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν
εκλείψουν οι παραπάνω λόγοι αναστολής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.
Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα σε
δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε
γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να
επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν
η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το
Ασφαλιστήριο ή θα το είχε συνάψει µε
διαφορετικούς όρους.

2.

Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.
ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες
διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η
Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την
Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται
στα άρθρα 8 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ και 9
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ και για τους παρακάτω λόγους:
Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο
κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που
ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε απάτη περί
ασφαλειών.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα επίσης να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση
του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου ή αν
αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε
αναγκαστική διαχείριση.
Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα
αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός
(1) µήνα από την παραλαβή της από τον
Συµβαλλόµενο ή / και Ασφαλισµένο.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε µε επιστολή του στην
Εταιρία.

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
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Η Εταιρία θα επιστρέψει ανάλογο µέρος των
ασφαλίστρων για την περίοδο µέχρι τη λήξη
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.
Μετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου η
Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση ισχύει παγκόσµια.

ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή /ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
O Συµβαλλόµενος ή ο ∆ικαιούχος οφείλουν µέσα σε
προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία
επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν
γραπτή
αναγγελία
στην
Εταιρία
και
να
προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα,
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες
και συνέπειες επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου
που θα ζητήσει η Εταιρία.
Ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση επέλευσης
ασφαλισµένου κινδύνου που χρήζει ιατρικής
περίθαλψης υποχρεούται να υποβληθεί
σε
θεραπεία από γιατρό και να ακολουθήσει τις
σχετικές εντολές του.
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
εξουσιοδοτούν
στην
Αίτηση
Ασφάλισης,
οποιονδήποτε γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο
Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό,
που τους περιέθαλψε και να παραδώσουν στην
Εταιρία οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο
ή έγγραφο που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για την
εκτίµηση της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούνται να υποβάλουν στην Εταιρία νόµιµα
αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του επαγγέλµατος
που έχει δηλώσει γραπτά σε αυτήν.
Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον
αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών
αγώνων ή στον διακανονισµό οποιασδήποτε
απαίτησης.
Κριτήρια
Αποζηµίωσης
/Ασθένειας

λόγω

Ατυχήµατος

Η
Εταιρία
καταβάλλει
αποζηµίωση
στον
Ασφαλισµένο ή στους ∆ικαιούχους του µόνο για τις
άµεσες
και
αποκλειστικές
συνέπειες
του
ατυχήµατος/ασθένειας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο
ή στοιχείο, που ο Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος
έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν
για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του
δικαιώµατός τους για αποζηµίωση.
Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
αποζηµίωσης
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
Η Εταιρία δικαιούται µε δαπάνη της να φροντίσει για
την ιατρική εξέταση του Ασφαλισµένου µετά την
υποβολή
οποιασδήποτε
απαίτησης
για
αποζηµίωση σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο.
Σε
περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να
εξεταστεί από γιατρό επιλογής της Εταιρίας, η
Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης.
Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου, ο
Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος υποχρεούνται να
υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσής τους.
Εάν πραγµατοποιήθηκαν έξοδα στο εξωτερικό, η
αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ µε
βάση την ισχύουσα µέση τιµή fixing του ξένου
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία καταβολής της
αποζηµίωσης. Όλα τα δικαιολογητικά (αποδείξεις,
γνωµατεύσεις , τιµολόγια κ.λ.π.) που αφορούν
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν στο εξωτερικό,
υποβάλλονται στην Εταιρία επικυρωµένα από την
αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου
έκδοσης αυτών και σε νόµιµη µετάφραση.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται σε δόλο του Συµβαλλόµενου ή/και του
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν ο Ασφαλισµένος έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου
κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή
ασφάλιση),
υποχρεούνται
άµεσα
να
γνωστοποιήσουν γραπτά, στην Εταιρία τις
ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισµένα κεφάλαια.
Η συνολική αποζηµίωση, από το σύνολο των
εταιριών, δεν µπορεί να υπερβεί την έκταση της
ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου.
Η
Εταιρία
δικαιούται,
σε
περίπτωση
µη
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων,
να
καταγγείλει
το
Ασφαλιστήριο
και
να
παρακρατήσει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα.
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
παραλείψει µε δόλο τη γνωστοποίηση, η Εταιρία
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απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος έχει
αξίωση για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από
τρίτο, η αξίωση αυτή µεταβιβάζεται στην Εταιρία,
µέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν
αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος εκχωρεί µε το Ασφαλιστήριο στην
Εταιρία κάθε δικαίωµά του κατά οποιουδήποτε
τρίτου υπαιτίου της ζηµιάς και χορηγεί σε αυτήν το
δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει
εξώδικα ή και δικαστικά στο όνοµά της ή και στο
όνοµά του για αποζηµίωσή της από τον τρίτο.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή/και ο
Ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για
επαγγελµατικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται,
στο µέτρο που από υπαιτιότητά τους µαταιώθηκε η
άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος, µε
γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορούν
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε
γραπτή δήλωσή τους
να
εκχωρήσουν ή να
ενεχυριάσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από
το Ασφαλιστήριο.
Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει
από την
ηµεροµηνία παραλαβής
της γραπτής δήλωσης
στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση
σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το
Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που
προέρχονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από
µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:
•

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 16
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

•

•

•
•

•

•

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

•
•

Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο ή/ και τον Ασφαλισµένο αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη της
Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή
σύµφωνα µε αυτό.

•
•

Ασθένειες ή σωµατικές βλάβες ή αναπηρίες και
επιπλοκές
τους,
που
προϋπήρχαν
της
ηµεροµηνίας
έναρξης
ισχύος
του
Ασφαλιστηρίου ή της τροποποίησής του και
ήταν γνωστές στον Ασφαλισµένο.
Συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε εγκληµατικές ή
τροµοκρατικές ενέργειες ή σε λαϊκές ταραχές,
οχλαγωγία, απεργίες, κινήµατα εκτός αν ο
Ασφαλισµένος δεν συµµετείχε ενεργά σε αυτές
τις εκδηλώσεις.
Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας,
χηµικής µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών
αερίων.
Αυτοκτονία
ή
απόπειρα
αυτοκτονίας,
αυτοτραυµατισµός και τις συνέπειές τους.
Συµµετοχή
σε
επαγγελµατικούς
ή
ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά
µέσα και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές.
Συµµετοχή
σε
προπονήσεις ή
αγώνες
επαγγελµατικών ή
ερασιτεχνικών αθλητικών
σωµατείων.
Συµµετοχή
σε
καταδύσεις
(επαγγελµατικές
ή
ερασιτεχνικές),
αναρριχήσεις,
πτώσεις
µε
σχοινιά,
αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις
µε
αερόστατο
,
πτώση
µε
αλεξίπτωτο,
σπηλαιολογία.
Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών.
Συµµετοχή του σε πτήσεις µε αεροσκάφος ή
άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν τακτικές
πτήσεις ή πτήσεις charters αναγνωρισµένων
εναέριων συγκοινωνιών.
∆όλο
ή
εγκληµατικές
πράξεις
του
Ασφαλισµένου
Αναληθείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αποσιωπήσεις
περιστατικών
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∆εν καλύπτονται κατά τη διάρκεια ισχύος της
Ασφάλισης οποιεσδήποτε από τις παρακάτω
αναφερόµενες περιπτώσεις και τα επακόλουθα
αυτών :
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Ιατρικές πράξεις και εξετάσεις που δεν έχουν
σχέση µε την αιτία νοσηλείας, η οποία
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
Σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, εκτός εάν είναι
συνέπεια ατυχήµατος που συνέβη κατά τη
διάρκεια
ισχύος
της
Ασφάλισης
και
αποδεικνύεται ιατρικά µε αντικειµενικά στοιχεία
και δεδοµένα.
Οδοντιατρική ή χειρουργική θεραπεία στα
δόντια, φατνία και ούλα, εκτός εάν είναι
συνέπεια ατυχήµατος που συνέβη κατά τη
διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης.
Νοσηλείες για θεραπεία χρόνιων αλλεργικών
νοσηµάτων.
Παθήσεις γυναικείων γεννητικών οργάνων
εκτός του καρκίνου, κήλη µεσοσπονδυλίου
δίσκου, ισχιαλγία
και οσφυαλγία
που
εκδηλώνονται για πρώτη φορά µέσα σε έξι (6)
µήνες
από την
έναρξη
ισχύος
της
Ασφάλισης ή την τροποποίησή της και δεν
ήταν γνωστές στον Ασφαλισµένο.
Γενικές ιατρικές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου
(check-up), εξετάσεις µοριακής βιολογίας και
προγεννητικός έλεγχος.
Θεραπείες ή χειρουργικές επεµβάσεις για την
αντιµετώπιση της παχυσαρκίας ή της ακµής.
Σύνδροµο
επίκτητης
ανοσολογικής
ανεπάρκειας (AIDS) και οι επιπλοκές του.
Αντικατάσταση
διορθωτικών
προσθετικών
µελών του σώµατος.
Αντικατάσταση τεχνητών
οργάνων
και
διορθωτικών συσκευών του σώµατος πλην
µοσχευµάτων
αγγείων,
κερατοειδούς
και
ενδοφακού.
Νοσηλεία του δότη για µεταµόσχευση οργάνου
προς
Ασφαλισµένο. Καλύπτεται
µόνον η
νοσηλεία του Ασφαλισµένου λήπτη
του
µοσχεύµατος. ∆εν καλύπτεται το οποιοδήποτε
τυχόν
αντίτιµο
του
µοσχεύµατος ή της
µεταφοράς του.
Αγορά ιατρικών µηχανηµάτων καθώς και η
αγορά
γυαλιών, φακών
επαφής και
ακουστικών.
Θεραπεία ή
εγχείριση για
τη
διόρθωση
οφθαλµικών
διαθλαστικών
ανωµαλιών,
στραβισµού και βαρηκοΐας.
Εγκυµοσύνη, τοκετός, αποβολή, άµβλωση,
ηθεληµένη διακοπή εγκυµοσύνης καθώς και
επιπλοκές όλων αυτών.
Αδενοειδεκτοµή, εκβλαστήσεις της ρινικής
κοιλότητας,
αµυγδαλεκτοµή
και
σκωληκοειδεκτοµή, που πραγµατοποιούνται
µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος
της Ασφάλισης ή την τροποποίησή της .
Οποιαδήποτε δαπάνη για ιατρικές επισκέψεις,
διαγνωστικές
εξετάσεις
και
χειρουργικές
επεµβάσεις, νοσηλείες ή κάθε φύσης θεραπεία
για αισθητική ή πλαστική χειρουργική εκτός εάν

•

•

•
•
•

οι
επεµβάσεις
αισθητικής
ή
πλαστικής
χειρουργικής
απαιτούνται
για
την
αποκατάσταση συνεπειών ατυχήµατος που
συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος της
Ασφάλισης.
Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά στον έλεγχο
ικανότητας ή στην θεραπεία ανικανότητας για
τεκνοποίηση,
τεχνητή
ή
εξωσωµατική
γονιµοποίηση και τα επακόλουθα ή τις
επιπλοκές τους.
Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων
ουσιών, µέθη (όπως ορίζεται από τον Νόµο)
αλκοολισµός.
Ψυχιατρικές παθήσεις.
Συγγενείς παθήσεις.
Επιληψία ( κρίση και σπασµοί).
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

που οφείλεται σε ατύχηµα ή επιπλοκές του, και
συνίσταται
αποκλειστικά
στις
παρακάτω
περιπτώσεις:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Περιγραφή Κάλυψης
Η Εταιρία καλύπτει τον Θάνατο του Ασφαλισµένου
που θα επέλθει από ατύχηµα κατά τη διάρκεια
ισχύος της Ασφάλισης, µέσα σε τριακόσιες εξήντα
(360) ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος
και καταβάλλει το ασφαλισµένο κεφάλαιο όπως
αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του
Ασφαλιστηρίου.

ΜΟΝΙΜΗ
ΑΤΥΧΗΜΑ

ΟΛΙΚΗ

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ

Περιγραφή Κάλυψης
Η Εταιρία καλύπτει τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του
Ασφαλισµένου που θα επέλθει από ατύχηµα κατά
τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης, µέσα σε
τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από την ηµεροµηνία
του ατυχήµατος και οφείλεται αποκλειστικά και
άµεσα σε αυτό.
Η Εταιρία καταβάλλει το ασφαλισµένο κεφάλαιο
όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του Ασφαλιστηρίου.
Ορισµός Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας
Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, για τους σκοπούς
αυτής της Ασφάλισης, θεωρείται η πλήρης
ανικανότητα που οφείλεται σε ατύχηµα ή επιπλοκές
του και παρεµποδίζει τον Ασφαλισµένο στην
άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή εργασίας µε
αµοιβή ή κέρδος.

ΜΟΝΙΜΗ
ΑΤΥΧΗΜΑ

ΜΕΡΙΚΗ

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ

Περιγραφή Κάλυψης
Η Εταιρία καλύπτει τη Μόνιµη Μερική Ανικανότητα
του Ασφαλισµένου που θα επέλθει από ατύχηµα
κατά τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης, µέσα σε
τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από την ηµεροµηνία
του ατυχήµατος και οφείλεται αποκλειστικά και
άµεσα σε αυτό.
Η
Εταιρία
καταβάλλει
ποσοστό
επί
του
ασφαλισµένου κεφαλαίου που αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε
τον Πίνακα Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας και το
οποίο καθορίζεται ανάλογα µε το βαθµό
ανικανότητας.
Ορισµός Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας
Μόνιµη Μερική Ανικανότητα, για τους σκοπούς
αυτής της Ασφάλισης, θεωρείται η ανικανότητα

ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ
Του βραχίονα ή χεριού
Της κίνησης ώµου
Της κίνησης αγκώνα ή
καρπού
Του δείκτη ή του αντίχειρα
Του αντίχειρα και κάποιου
άλλου δακτύλου
Τριών δακτύλων, εκτός δείκτη
ή αντίχειρα
Μόνο του αντίχειρα
Μόνο του δείκτη
Μόνο του µέσου ή
παράµεσου ή µικρού
Της κνήµης ή του ποδιού
Κάτω άκρου κάτω από το
γόνατο
Της κίνησης ενός µηρού
Της κίνησης ενός γόνατος
Της κίνησης του µεγάλου
δακτύλου ποδιού
Μερικός ακρωτηριασµός
ποδιού µε όλα τα δάκτυλα
Βράχυνση του ποδιού κατά 5
εκατ. τουλάχιστον.
Ολική απώλεια της όρασης
του ενός µατιού ή ελάττωση
κατά το µισό της όρασης και
στα δύο µάτια
Ολική και ανίατη απώλεια
ακοής του ενός αυτιού
Ολική και ανίατη απώλεια
ακοής και των δύο αυτιών
Κάταγµα, µη πωρωµένο,
κάτω σιαγόνας
Κάταγµα πλευράς µε µόνιµη
παραµόρφωση του θώρακα
και µε οργανικές ανωµαλίες
Αγκύλωση τµήµατος της
σπονδυλικής στήλης, µε
µόνιµη παραµόρφωση

∆ΕΞΙΟΥ
60%
25%
20%

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
50%
20%
25%

30%

25%

25%

20%

25%
20%
15%

20%
15%
10%

10%

8%
50%
40%
30%
20%
8%
30%
15%

25%
10%
40%
25%

20%

40%

Εάν ο Ασφαλισµένος έχει δηλώσει στην Αίτηση
Ασφάλισης ότι είναι αριστερόχειρας, τα ποσοστά
που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα για τις
διάφορες αναπηρίες αριστερού και δεξιού χεριού
αντιστρέφονται.
Η Ολική και Μόνιµη απώλεια λειτουργικής χρήσης
ενός οργάνου ή µέλους του σώµατος θεωρείται ως
ανατοµική απώλεια του οργάνου ή του µέλους. Σε
περίπτωση µερικής απώλειας λειτουργικής χρήσης
τα παραπάνω ποσοστά µειώνονται ανάλογα µε τη
λειτουργικότητα που χάθηκε.
Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής απώλειας
σε περισσότερα όργανα ή µέλη, η αποζηµίωση
καθορίζεται µε την άθροιση των ποσοστών που
αναλογούν σε κάθε µία βλάβη και δεν µπορεί να
υπερβεί το 100% του ασφαλισµένου κεφαλαίου της
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κάλυψης, όπως αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου κατά ασφαλιστικό
έτος.
Η ανατοµική ή λειτουργική απώλεια οργάνου ή
άκρου πριν από την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης
δεν παρέχουν δικαίωµα αποζηµίωσης στον
Ασφαλισµένο για Μόνιµη Ανικανότητα από αυτό το
όργανο ή άκρο.
Σε περίπτωση που αποκοπεί τµήµα ενός δακτύλου
χεριού, η Εταιρία θα καταβάλει µέρος από το
ποσοστό που προβλέπεται για την ολική απώλεια
δακτύλου από τον παραπάνω πίνακα ανάλογα µε
το σηµείο αποκοπής του δακτύλου.
Αναγνώριση
Μόνιµης
Ολικής
ή
Μερικής
Ανικανότητας
Η αναγνώριση της Μόνιµης Ολικής ή Μερικής
Ανικανότητας γίνεται από την Εταιρία, εφόσον:
•
•

•

Η ανικανότητα έχει κριθεί ως µόνιµη και
οριστική.
Ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε εξετάσεις από
γιατρό της επιλογής της Εταιρίας, εάν αυτή το
κρίνει αναγκαίο.
Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την
ηµεροµηνία της αναγνώρισης της Μόνιµης
Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από την
Εταιρία.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το ασφαλισµένο κεφάλαιο λόγω Μόνιµης Ολικής
Ανικανότητας ή το ποσοστό αυτού λόγω Μόνιµης
Μερικής Ανικανότητας, όπως αναφέρεται στο
σχετικό Πίνακα, καταβάλλεται εφάπαξ αµέσως µετά
την αναγνώρισή της από την Εταιρία, εφόσον ο
Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την
ηµεροµηνία καταβολής και συνεχίζεται η Μόνιµη
Ολική ή Μερική Ανικανότητά του, διαφορετικά η
Εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή.
Η ευθύνη της Εταιρίας εξαντλείται µετά την καταβολή
του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου που αναφέρεται στο
Πίνακα Καλύψεων.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
Σε περίπτωση που λόγω ατυχήµατος κατά τη
διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης επέλθει Θάνατος ή
Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισµένου µέσα
σε τριακόσιες εξήντα (360) ηµέρες από την
ηµεροµηνία του ατυχήµατος η Εταιρία παρέχει τη
δυνατότητα να καταβληθεί το κεφάλαιο κάλυψης
που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του
Ασφαλιστηρίου σε µηνιαίες καταβολές. Η παρούσα
κάλυψη ισχύει αποκλειστικά και µόνο εφόσον έχει
επιλεγεί από τον Συµβαλλόµενο
στην Αίτηση
Ασφάλισης.
Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο καταβάλλεται σε εξήντα
(60) ισόποσες µηνιαίες καταβολές.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Ορίζεται ότι σε περίπτωση επέλευσης περισσοτέρων
του ενός ασφαλισµένων κινδύνων του Προσωπικού
Ατυχήµατος, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας

αθροιστικά δεν µπορεί να υπερβεί το Ασφαλισµένο
κεφάλαιο Θανάτου από Ατύχηµα που αναφέρεται
στον Πίνακα Καλύψεων και µετά την αφαίρεση
ποσών που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί για Μόνιµη
Ολική ή Μερική Ανικανότητα.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΠΟ

Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισµένο κατά τη
διάρκεια ισχύος της κάλυψης, νοσοκοµειακή
περίθαλψη από ατύχηµα ή ασθένεια.
Καλύπτονται δαπάνες που αφορούν :
•
∆ωµάτιο και Τροφή.
•
Αµοιβές γιατρών (χειρούργου,
αναισθησιολόγου κλπ.).
•
Αµοιβές ιδιωτικών αποκλειστικών νοσοκόµων
(πλήρους απασχόλησης).
•
Έξοδα χειρουργικών επεµβάσεων.
•
Έξοδα συνοδού, φάρµακα.
•
Μικροβιολογικές
αναλύσεις,
ακτινολογικές
εξετάσεις, µαγνητικές και αξονικές τοµογραφίες.
•
Μεταφορά µε Νοσοκοµειακό αυτοκίνητο στο
Νοσοκοµείο.
•
Μεταγγίσεις αίµατος και πλάσµατος, απλοί ή
γύψινοι επίδεσµοι, νάρθηκες και έξοδα
φυσικοθεραπείας κατά την παραµονή στο
Νοσοκοµείο.
•
Έξοδα χωρίς διανυκτέρευση (ONE DAY CLINIC).
Κάλυψη εξόδων
Η Εταιρία, σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος, από
ατύχηµα ή ασθένεια που εκδηλώθηκε µετά την
έναρξη της Ασφάλισης ή επιπλοκές τους, εισαχθεί
σε Νοσοκοµείο ή του παρασχεθούν πρώτες
βοήθειες στα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκοµείου,
καταβάλλει τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα σύµφωνα
µε τον Πίνακα Καλύψεων.
Όριο Ευθύνης
Το
ανώτατο
όριο
ευθύνης
της
Εταιρίας
αναγράφεται
στον
Πίνακα
Καλύψεων
του
Ασφαλιστηρίου κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε
ασφαλισµένο άτοµο.

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ
Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισµένο κατά τη
διάρκεια
ισχύος
της
κάλυψης
έξοδα
Εξωνοσοκοµειακής
περίθαλψης
που
θα
πραγµατοποιήσει ο Ασφαλισµένους σε περίπτωση
ατυχήµατος
Καλύπτονται δαπάνες που αφορούν :
•
Επισκέψεις σε γιατρούς.
•
Ακτινολογικές εξετάσεις, µαγνητικές και αξονικές
τοµογραφίες.
•
∆ιαγνωστικές Εξετάσεις.
•
Οδοντιατρική θεραπεία.
•
Έξοδα φυσικοθεραπείας
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Κάλυψη εξόδων
Η Εταιρία καταβάλλει έξοδα Εξωνοσοκοµειακής
Περίθαλψης του Ασφαλισµένου σε περίπτωση
ατυχήµατος που εκδηλώθηκε µετά την έναρξη της
Ασφάλισης ή επιπλοκών του, σύµφωνα µε το
ποσοστό που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.

ασφαλέστερη µεταφορά του Ασφαλισµένου σε
κατάλληλη για την περίθαλψή του νοσηλευτική
µονάδα στην Ελλάδα.

Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της
Εταιρίας
αναγράφεται
στον
Πίνακα
Καλύψεων
του
Ασφαλιστηρίου κατά ασφαλιστικό έτος και για όλα
τα ασφαλισµένα άτοµα.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισµένο κατά τη
διάρκεια ισχύος της κάλυψης σε περίπτωση
ατυχήµατος ή ασθένειας επείγουσα υγειονοµική
µεταφορά για νοσηλεία µέσω του Generali Call
Center.
Καλύπτονται τα ακόλουθα έξοδα:
•
Επείγουσας µεταφοράς του Ασφαλισµένου για
νοσηλεία από ατύχηµα ή ασθένεια στην Ελλάδα
και από κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς την Ελλάδα.
•
Ιατρικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της
µεταφοράς.
•
Συντονισµού και οργάνωσης επείγουσας
µεταφοράς.
•
Μεταφοράς ενός ατόµου ως συνοδού του και
του θεράποντα γιατρού.
Σε
περίπτωση
σοβαρού
Ατυχήµατος
του
Ασφαλισµένου σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καλύπτονται επιπλέον τα ακόλουθα έξοδα:
•
Μεταφοράς ενός συγγενή του και ενός γιατρού
του στον τόπο του περιστατικού. Ο γιατρός, για
ανώτατο χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών
παρακολουθεί την υγεία του Ασφαλισµένου,
συµµετέχει στα ιατρικά συµβούλια, ενηµερώνει
του συγγενείς του Ασφαλισµένου και επιβλέπει
τη µεταφορά του στην Ελλάδα.
•
Επαναπατρισµός των τυχόν ανηλίκων τέκνων
του.
Κάλυψη εξόδων
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη της
επείγουσας µεταφοράς είναι η έκτακτη και σοβαρή
ανάγκη για επείγουσα ιατρική βοήθεια λόγω άµεσου
κινδύνου της ζωής του Ασφαλισµένου και η
επικοινωνία µε το Generali Call Center.
Η Εταιρία καλύπτει όλα τα αναγκαία έξοδα για τη
µεταφορά του Ασφαλισµένου στο πλησιέστερο
στον τόπο µεταφοράς Νοσοκοµείο, όπου µπορεί να
παρασχεθεί ή κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.
Τα χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς του
Ασφαλισµένου
είναι
ασθενοφόρα
οχήµατα,
αεροπλάνα και ελικόπτερα. Η επιλογή του µέσου
µεταφοράς γίνεται µε γνώµονα την ταχύτερη και
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FLY AWAY
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιλαµβάνονται στην
Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει
την υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
(ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισµένο
Κίνδυνο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να
εισπράξει την αποζηµίωση.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της
επόµενης ανανέωσής του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ
Η
σταδιακή
επιδείνωση
(χειροτέρευση)
της
κατάστασης ενός αντικειµένου, που οφείλεται στη
φθορά από την κανονική χρήση του µε την πάροδο
του χρόνου.

ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και
βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του
Ασφαλισµένου και προκαλεί σε αυτόν Σοβαρή
Μόνιµη Ανικανότητα, ή Θάνατο ή ανάγκη
υγειονοµικής περίθαλψης.
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Κάθε βλάβη της υγείας που δεν οφείλεται σε
ατύχηµα αλλά σε παθολογικά αίτια και προέρχεται
από αιτίες που δεν υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο
Ασφαλισµένος αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά
την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή κλινική, που λειτουργεί
νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών
και τραυµατιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια
όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει πλήρη
νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και
βοηθητικό
προσωπικό.
∆εν
θεωρούνται
«Νοσοκοµεία»
τα
ιδρύµατα
αποκατάστασης,
επανένταξης για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς, τα
αναπαυτήρια,
τα
αναρρωτήρια,
τα
φυσιοθεραπευτήρια,
οι
οίκοι
ευγηρίας,
οι
νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, καθώς και
κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο
ασκείται µη επιστηµονικά αναγνωρισµένη ιατρική
π.χ. βελονισµός, γιόγκα, οµοιοπαθητική κ.λ.π.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου για
τουλάχιστον µία (1) διανυκτέρευση για λόγους
θεραπείας
σε
Νοσοκοµείο.
Παραµονή
σε
Νοσοκοµείο για προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις
δεν θεωρείται νοσηλεία.
GENERALI CALL CENTER
Το Generali Call Center που απαρτίζεται από
ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και
παρέχει στον Ασφαλισµένο συµβουλευτικά από το
τηλέφωνο όλο το 24ωρο πληροφορίες για τις
υπηρεσίες του Ασφαλιστηρίου.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
Ως Μεταφορέας ορίζονται:
1. Taxi
2. Ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα
3. Αναγνωρισµένες αεροπορικές, ακτοπλοϊκές,
σιδηροδροµικές και χερσαίες εταιρίες ιδιωτικού ή
δηµοσίου φορέα, που εκτελούν νόµιµα τακτικά
ή έκτακτα δροµολόγια.
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
H Πράσινη Κάρτα, η άδεια οδήγησης, η διεθνής
άδεια οδήγησης, εισιτήρια ταξιδιού, η αστυνοµική
ταυτότητα και δελτίο κράτησης ξενοδοχείου
(voucher).
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ΤΑΞΙ∆Ι
Μετάβαση σε προορισµό µέσα στα γεωγραφικά
όρια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε µέγιστη διάρκεια
ταξιδιού τις εξήντα (60) ηµέρες.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ασφαλισµένα Πρόσωπα θεωρούνται:
1. O Ασφαλισµένος εφόσον κατά τη σύναψη της
Ασφάλισης η ηλικία του δεν υπερβαίνει το εξηκοστό
τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του.
2. Τα εξαρτώµενα µέλη εφόσον αναφέρονται στον
Πίνακα Καλύψεων.
•
ο/ η σύζυγος εφόσον κατά την σύναψη της
Ασφάλισης η ηλικία του/της δεν υπερβαίνει το
εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του/της.
•
τα τέκνα του Ασφαλισµένου ηλικίας από ενός
(1) έτους έως δέκα έξι (16) ετών.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
προσώπου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.
Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.
2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά τη
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.

• Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους σε
άλλη εταιρία.

• Κάθε
στοιχείο
που
γνωρίζουν
για
τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά
ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την
Εταιρία.

• Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή στοιχεία
ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την
Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία
δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα
σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε
γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή
στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων.
• Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την
καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
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ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται
από την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει και κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά
από πρόσκληση για συνηθισµένα γυµνάσια.
Η ισχύς της αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής θητείας, εθελοντικής κατάταξης,
επιστράτευσης, κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε
χώρας ή οργανισµού και σε περίπτωση πολέµου.
Η Ασφαλιστική κάλυψη επανέρχεται σε ισχύ όταν
εκλείψουν οι παραπάνω λόγοι αναστολής.

επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν
η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το
Ασφαλιστήριο ή θα το είχε συνάψει µε
διαφορετικούς όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.
Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.
ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες
διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η
Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.

Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την
Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται
στα άρθρα 8 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, και 9
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ και για τους παρακάτω λόγους:
Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο
κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που
ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε απάτη περί
ασφαλειών.

Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα σε
δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε
γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα επίσης να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση
του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου ή αν
αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε
αναγκαστική διαχείριση.
Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα
αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός
(1) µήνα από την παραλαβή της από τον
Συµβαλλόµενο ή / και Ασφαλισµένο.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
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Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε µε επιστολή του στην
Εταιρία.
Η Εταιρία θα επιστρέψει ανάλογο µέρος των
ασφαλίστρων για την περίοδο µέχρι τη λήξη
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.
Μετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου η
Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση ισχύει παγκόσµια.

ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή /ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
O Συµβαλλόµενος µέσα σε προθεσµία οκτώ (8)
ηµερών από την επιστροφή του από το ταξίδι ή ο
∆ικαιούχος µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών
από την ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου
κινδύνου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις
Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων, οφείλουν να
κάνουν γραπτή αναγγελία στην Εταιρία και να
προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα,
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες
και συνέπειες επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου
που θα ζητήσει η Εταιρία.
O Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος ή ο
∆ικαιούχος οφείλουν να καλέσουν σε βοήθεια ή να
καταγγείλουν το γεγονός στις αρµόδιες Αρχές.
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος οφείλουν
να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αποτροπή, διάσωση ή περιορισµό της ζηµιάς. Τα
σχετικά µε την αποφυγή ή τον περιορισµό της
ζηµιάς έξοδα καλύπτονται σύµφωνα µε όσα
προβλέπει το άρθρο 7 Ν.2496/97.
Ο Ασφαλισµένος οφείλει να παίρνει τα απαραίτητα
µέτρα ή προφυλάξεις ώστε να µην εκτίθεται σε
κίνδυνο η υγεία και η σωµατική του ακεραιότητα.
Ο Ασφαλισµένος οφείλαι να προβεί σε κάθε
ενέργεια που θα έκανε για το συµφέρον του µε
σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισµό της ζηµιάς
καθώς και κάθε πράξη σύµφωνα µε την καλή πίστη
και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς
προσώπου σαν να µην ήταν ασφαλισµένος.
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
εξουσιοδοτούν
στην
Αίτηση
Ασφάλισης,
οποιονδήποτε γιατρό, Νοσοκοµείο ή άλλο
Οργανισµό ή Ίδρυµα ή πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό,
που τους περιέθαλψε και να παραδώσουν στην

Εταιρία οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο
ή έγγραφο που αυτή θα κρίνει αναγκαίο για την
εκτίµηση της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλισµένος οφείλουν
να ενηµερώσουν γραπτά την Εταιρία µε λεπτοµερή
περιγραφή των ζηµιών ή απωλειών που
προκλήθηκαν και για το ύψος αυτών λαµβάνοντας
υπόψη την αξία των αντικειµένων κατά τον χρόνο
επέλευσης της ζηµιάς.
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούνται να υποβάλουν στην Εταιρία νόµιµα
αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του επαγγέλµατος
που έχει δηλώσει γραπτά σε αυτήν.
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος οφείλουν
να παραδίδουν άµεσα στην Εταιρία κάθε δικαστικό
ή εξώδικο έγγραφο που αφορά στην επέλευση του
ασφαλισµένου κινδύνου, από οπουδήποτε και από
οποιονδήποτε αυτό προέρχεται.
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος οφείλουν
να µην κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα
σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή
συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτόµενου
κινδύνου χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας.
Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να χειριστεί
κατά την κρίση της, στο όνοµα του Συµβαλλόµενου
ή/ και Ασφαλισµένου και για λογαριασµό της την
απόκρουση ή το διακανονισµό απαίτησης ή να
επιδιώξει στο όνοµά του την αποκατάσταση
οποιασδήποτε
ζηµιάς
ή
την
ικανοποίηση
οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης, µέχρι το όριο
ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά.
Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον
αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών
αγώνων ή στον διακανονισµό οποιασδήποτε
απαίτησης.
Κριτήρια Αποζηµίωσης
Η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση ατυχήµατος ή
ασθένειας αποζηµίωση στον Ασφαλισµένο ή στους
∆ικαιούχους του µόνο για τις άµεσες και
αποκλειστικές
συνέπειες
του
Ατυχήµατος/
Ασθένειας.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο
ή στοιχείο, που ο Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος
έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν
για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του
δικαιώµατός τους για αποζηµίωση.
Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
αποζηµίωσης
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
Η Εταιρία δικαιούται µε δαπάνη της να φροντίσει για
την ιατρική εξέταση του Ασφαλισµένου µετά την
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υποβολή
οποιασδήποτε
απαίτησης
για
αποζηµίωση σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο.
Σε
περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί να
εξεταστεί από γιατρό επιλογής της Εταιρίας, η
Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης.
Η Εταιρία δικαιούται να φροντίσει για τον
επαναπατρισµό του
Ασφαλισµένου µε την
σύµφωνη γνώµη του θεράποντος ιατρού του. Σε
περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αρνηθεί τον
επαναπατρισµό του, η Εταιρία απαλλάσσεται από
την
υποχρέωση
καταβολής
οποιασδήποτε
αποζηµίωσης.
Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου, ο
Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος υποχρεούνται να
υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσής τους.
Εάν πραγµατοποιήθηκαν έξοδα στο εξωτερικό, η
αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ µε
βάση την ισχύουσα µέση τιµή fixing του ξένου
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία καταβολής της
αποζηµίωσης. Όλα τα δικαιολογητικά (αποδείξεις,
γνωµατεύσεις , τιµολόγια κ.λ.π.) που αφορούν
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν στο εξωτερικό,
υποβάλλονται στην Εταιρία επικυρωµένα από την
αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου
έκδοσης αυτών και σε νόµιµη µετάφραση.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται σε δόλο του Συµβαλλόµενου ή/και του
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.

Για οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η ευθύνη κατανέµεται
σε όλες τις εταιρίες και η Εταιρία ευθύνεται ανάλογα
µε το ποσοστό συµµετοχής της στον ασφαλισµένο
κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο.
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
παραλείψει µε δόλο τη γνωστοποίηση, η Εταιρία
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος έχει
αξίωση για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από
τρίτο, η αξίωση αυτή µεταβιβάζεται στην Εταιρία,
µέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν
αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος εκχωρεί µε το Ασφαλιστήριο στην
Εταιρία κάθε δικαίωµά του κατά οποιουδήποτε
τρίτου υπαιτίου της ζηµιάς και χορηγεί σε αυτήν το
δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει
εξώδικα ή και δικαστικά στο όνοµά της ή και στο
όνοµά του για αποζηµίωσή της από τον τρίτο.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο
Ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση η για
επαγγελµατικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται,
στο µέτρο που από υπαιτιότητά τους µαταιώθηκε η
άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Τα αντικείµενα για τα οποία έχει δηλωθεί απώλεια ή
ζηµιά πρέπει µε ευθύνη του Ασφαλισµένου να
παραµείνουν στην διάθεση της Εταιρίας για τυχόν
έλεγχο. Όλα τα αντικείµενα αυτά θεωρούνται
ιδιοκτησία της Εταιρίας µέχρι τον οριστικό
διακανονισµό της Αποζηµίωσης.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.

Εάν ο Ασφαλισµένος έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου
κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή
ασφάλιση),
o
Συµβαλλόµενος
ή/
και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούνται
άµεσα
να
γνωστοποιήσουν γραπτά, στην Εταιρία τις
ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισµένα κεφάλαια.
Η συνολική αποζηµίωση, από το σύνολο των
εταιριών, δεν µπορεί να υπερβεί την έκταση της
ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου
Η
Εταιρία
δικαιούται,
σε
περίπτωση
µη
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων,
να
καταγγείλει
το
Ασφαλιστήριο
και
να
παρακρατήσει τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα.

ΑΡΘΡΟ 16
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.
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ΑΡΘΡΟ 18
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο ή/ και τον Ασφαλισµένο αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη της
Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή
σύµφωνα µε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος, µε
γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορούν
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε
γραπτή δήλωσή τους
να
εκχωρήσουν ή να
ενεχυριάσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από
το Ασφαλιστήριο.

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει
από την
ηµεροµηνία παραλαβής
της γραπτής δήλωσης
στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση
σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

•

ΑΡΘΡΟ 20
BAΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ –
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι ασφαλισµένη αξία
των αντικειµένων και βάση υπολογισµού της
αποζηµίωσης σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο, θα
είναι η "τρέχουσα πραγµατική αξία" τους δηλαδή η
αξία τους ως µεταχειρισµένα αντικείµενα πριν την
επέλευση της ζηµιάς.
Σε περίπτωση ζηµιάς σε ασφαλισµένα αντικείµενα
που αποτελούν σύνολο (set) µαζί µε άλλα οµοειδή ή
µέρος συνόλου ή ζεύγους, η Εταιρία θα επισκευάσει
ή θα αντικαταστήσει το ζηµιωθέν µέρος στην αξία
του πριν την επέλευση της ζηµιάς και όχι το σύνολο.

ΑΡΘΡΟ 21
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το
Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που
προέρχονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από
µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:
•

•
•
•

Ασθένειες ή σωµατικές βλάβες ή αναπηρίες και
επιπλοκές
τους,
που
προϋπήρχαν
της
ηµεροµηνίας
έναρξης
ισχύος
του
Ασφαλιστηρίου ή της τροποποίησής του και
ήταν γνωστές στον Ασφαλισµένο.
Απόφαση οποιασδήποτε δηµόσιας Αρχής.
Οικονοµική αδυναµία του Ασφαλισµένου
Απαιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη αποζηµιωθεί ο
Ασφαλισµένος από οποιοδήποτε φορέα, όπως
ασφαλιστική
εταιρία,
κοινωνικό
ταµείο,
ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες κλπ.

•
•
•

•
•
•
•

•

Ελαττώµατα
που
προϋπήρχαν
στα
ασφαλισµένα αντικείµενα.
Ζηµιές ή απώλειες σε αφύλακτα αντικείµενα.
Φυσιολογική φθορά αντικειµένων.
Αδυναµία του µεταφορέα και κάθε άλλου
προσώπου (φυσικού ή νοµικού) να εκτελέσει
οποιαδήποτε συµβατική υποχρέωση.
Εγκληµατικές ή τροµοκρατικές ενέργειες ή λαϊκές
ταραχές, οχλαγωγία, απεργίες, κινήµατα εκτός
των περιπτώσεων
Αεροπειρατείας και
Απαγωγής.
Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας,
χηµικής µόλυνσης ή / και δηλητηριωδών
αερίων.
Αυτοκτονία
ή
απόπειρα
αυτοκτονίας,
αυτοτραυµατισµός και τις συνέπειές τους.
Εκούσια έκθεση σε κίνδυνο εκτός εάν πρόκειται
για προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινης ζωής.
Συµµετοχή
σε
επαγγελµατικούς
ή
ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά
µέσα και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές.
Συµµετοχή
σε
προπονήσεις ή
αγώνες
επαγγελµατικών ή
ερασιτεχνικών αθλητικών
σωµατείων.
Συµµετοχή
σε
καταδύσεις
(επαγγελµατικές ή ερασιτεχνικές µε χρήση
αναπνευστικής συσκευής), χειµερινά αθλήµατα,
αναρριχήσεις,
πτώσεις
µε
σχοινιά,
αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήσεις
µε
αερόστατο
,
πτώση
µε
αλεξίπτωτο,
σπηλαιολογία.
Οδήγηση µοτοσικλέτας κυβισµού άνω των 50
κυβικών.
Χρήση από τον Ασφαλισµένο εκρηκτικών υλών.
Πτήσεις µε αεροσκάφη ή ελικόπτερα
µη
αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών ή
πτήσεις στις οποίες ο Ασφαλισµένος δεν
ταξιδεύει ως επιβάτης.
Χειρωνακτική εργασία λόγω επαγγέλµατος κατά
τη διάρκεια ταξιδιού.
Αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης.
∆όλο
ή
εγκληµατικές
πράξεις
του
Ασφαλισµένου.
∆όλος τρίτων, στους οποίους έχει ανατεθεί
επαγγελµατικά ή φύλαξη του αντικειµένου της
Ασφάλισης.
Αναληθείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αποσιωπήσεις
περιστατικών.

∆εν καλύπτονται κατά τη διάρκεια ισχύος της
Ασφάλισης οποιεσδήποτε από τις παρακάτω
αναφερόµενες περιπτώσεις και τα επακόλουθα
αυτών :
•
Σύνδροµο
επίκτητης
ανοσολογικής
ανεπάρκειας (AIDS) και οι επιπλοκές του.
•
Χρήση
ναρκωτικών,
φαρµακευτικών
ή
παραισθησιογόνων ουσιών, µέθη (όπως
ορίζεται από τον Νόµο) αλκοολισµός.
•
Ψυχιατρικές παθήσεις.
•
Συγγενείς παθήσεις.
•
Επιληψία ( κρίση και σπασµοί).
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ
1. ΤΑΞΙ∆Ι
∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
Περιγραφή Κάλυψης
∆ιακοπή ταξιδιού
του Ασφαλισµένου για τους
παρακάτω λόγους που αφορούν είτε στον ίδιο είτε
στο συνοδό του είτε σε συγγενή πρώτου βαθµού.
•
Θάνατος.
•
Σοβαρός τραυµατισµός.
•
Ασθένεια µη προϋπάρχουσα.
Κάλυψη εξόδων
Η Εταιρία καταβάλλει έξοδα που αφορούν:
•
Επιστροφή στον τόπο µόνιµης διαµονής
του Ασφαλισµένου.
•
Τα
αναλογικά έξοδα από την ηµέρα
διακοπής του ταξιδιού που έχει προκαταβάλει
για κάθε πλήρη ηµέρα ταξιδιού και τα οποία δεν
µπορεί να επανεισπράξει.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
αποζηµίωσης είναι η ενηµέρωση και η σύµφωνη
γνώµη της Εταιρίας µέσω του Συντονιστικού
Κέντρου διαφορετικά η Εταιρία απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης
Όριο Ευθύνης
Το
ανώτατο
όριο
ευθύνης
της
Εταιρίας
αναγράφεται
στον
Πίνακα
Καλύψεων
του
Ασφαλιστηρίου κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε
ασφαλισµένο άτοµο.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτεται οποιαδήποτε ζηµιά που θα
προκληθεί
σε
περιπτώσεις
ταξιδιού
που
πραγµατοποιείται:
ενάντια σε ιατρική συµβουλή ή για ιατρική
θεραπεία /σκοπό,
εφόσον
ο
Ασφαλισµένος
αναµένει
αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων ή βρίσκεται
σε διαδικασία θεραπείας,
αφού ο Ασφαλισµένος έλαβε γνώση ιατρικής
διάγνωσης,
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
Περιγραφή Κάλυψης
Καθυστέρηση ταξιδιού του Ασφαλισµένου µετά τη
συµπλήρωση δώδεκα (12) ωρών από την ώρα της
προγραµµατισµένης αναχώρησης, σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στον Πίνακα Καλύψεων.
Υποχρεώσεις Ασφαλισµένου
Για την καταβολή αποζηµίωσης απαιτείται γραπτή
βεβαίωση του Μεταφορέα µε την οποία θα
επιβεβαιώνει το χρόνο της καθυστέρησης και θα
αναφέρει τους λόγους αυτής.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
Περιγραφή κάλυψης
Ακύρωση προγραµµατισµένου ταξιδιού λόγω
καθυστέρησης αναχώρησης για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες µετά την
προκαθορισµένη ώρα αναχώρησης.
Κάλυψη Εξόδων
Η Εταιρία καταβάλλει
τα έξοδα ταξιδιού και
κρατήσεων που έχουν καταβληθεί ή συµφωνηθεί
γραπτά ότι θα καταβληθούν.
Υποχρεώσεις Ασφαλισµένου
Για την καταβολή αποζηµίωσης απαιτείται γραπτή
βεβαίωση του µεταφορέα µε την οποία θα
επιβεβαιώνει το χρόνο της καθυστέρησης και θα
αναφέρει τους λόγους αυτής.
Όριο Ευθύνης
Καθυστέρησης και Ακύρωσης
Ταξιδιού.
Το
ανώτατο
όριο
ευθύνης
της
Εταιρίας
αναγράφεται
στον
Πίνακα
Καλύψεων
του
Ασφαλιστηρίου κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε
ασφαλισµένο άτοµο.
∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση ταυτόχρονα και για
τις δυο προαναφερόµενες καλύψεις.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
∆εν καλύπτεται καθυστέρηση που οφείλεται σε
απεργίες ή ανταπεργίες.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Περιγραφή Κάλυψης
Καλύπτεται η ολική απώλεια αποσκευών κατά τη
διάρκεια που αυτές βρίσκονται υπό τον έλεγχο του
Μεταφορέα ή µέσα σε δωµάτιο ξενοδοχείου/
ενοικιαζόµενου δωµατίου ή σε άλλο ασφαλή χώρο.
Υποχρεώσεις Ασφαλισµένου
Για την καταβολή αποζηµίωσης ο Ασφαλισµένος
υποβάλλει στην Εταιρία τα πρωτότυπα παραστατικά
και σχετική γραπτή βεβαίωση του Μεταφορέα ή του
υπεύθυνου για τη φύλαξη προσώπου.
Όριο Ευθύνης
Το
ανώτατο
όριο
ευθύνης
της
Εταιρίας
αναγράφεται
στον
Πίνακα
Καλύψεων
του
Ασφαλιστηρίου κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε
ασφαλισµένο άτοµο.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Περιγραφή Κάλυψης
Καλύπτονται τα έξοδα που θα πραγµατοποιήσει ο
Ασφαλισµένος, για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης
σε
περίπτωση
καθυστέρησης
άφιξης
των
αποσκευών του στον τελικό προορισµό για
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6 ) ωρών.
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Σε περίπτωση που η καθυστέρηση άφιξης των
αποσκευών υπερβεί τις πέντε (5) ηµέρες, θεωρείται
ολική απώλεια και αποζηµιώνεται σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στην κάλυψη Ολική
Απώλεια
αποσκευών.
Υποχρεώσεις Ασφαλισµένου
Για την καταβολή αποζηµίωσης ο Ασφαλισµένος
υποβάλλει στην Εταιρία τα πρωτότυπα παραστατικά
και σχετική γραπτή βεβαίωση του Μεταφορέα.
Όριο Ευθύνης
Το
ανώτατο
όριο
ευθύνης
της
Εταιρίας
αναγράφεται
στον
Πίνακα
Καλύψεων
του
Ασφαλιστηρίου κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε
ασφαλισµένο άτοµο.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ.
∆εν καλύπτονται ζηµιές που οφείλονται σε:.
διαρροή υγρών που µεταφέρονται στις
αποσκευές του Ασφαλισµένου.
κλοπή ή απώλεια που δεν αναγγέλθηκε γραπτά
µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες στις τοπικές
αρχές ή/ και στο Μεταφορέα.
Επίσης δεν καλύπτονται:
εύθραυστα αντικείµενα, εκτός εάν οι ζηµιές σε
αυτά προκληθούν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς
ή αυτοκινητιστικού ατυχήµατος.
ποδήλατα, µηχανοκίνητα, τροχοφόρα κάθε
είδους, ιστιοσανίδες, υλικά γυµναστικής.
πολύτιµα αντικείµενα που υπήρχαν στις
αποσκευές και τα οποία είχαν παραδοθεί µε
check in στον Μεταφορέα.
πολύτιµα αντικείµενα που δεν φυλάσσονται σε
χρηµατοκιβώτιο.
ζηµιές σε αντικείµενα που παραµένουν
αφύλακτα ή σε χώρο που έχει πρόσβαση το
κοινό ή βρίσκονται σε έλεγχο ατόµου που δεν
έχει νόµιµη ευθύνη για τη φύλαξή τους.
αντικείµενα που βρίσκονται σε σχάρα οροφής
οχήµατος ή σε αφύλακτο όχηµα.
αντικείµενα αξίας άνω των € 100,00 για τα οποία
δεν υπάρχει αποδεικτικό ιδιοκτησίας.
απώλεια γυαλιών και φακών επαφής.
απώλεια ή ζηµιά τεχνητής οδοντοστοιχίας,
τεχνητών µελών ή και ακουστικών.
απώλεια γούνας και δερµατίνων ειδών.
εξοπλισµός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
απώλειες σε χρήµατα, επιταγές, χρεόγραφα
κάθε τύπου, γραµµατόσηµα.
κοσµήµατα, πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι,
ασηµικά, έργα τέχνης.
φωτογραφικές
µηχανές,
κάµερες
βιντεοσκόπησης
και
λοιπά
παρεµφερή
αντικείµενα.
µερική απώλεια ή ζηµιά.
απώλεια, κλοπή ή ζηµιά οικιακού εξοπλισµού ή
άλλων αντικειµένων που ταξιδεύουν σαν φορτία
ή µε φορτωτική.

3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Περιγραφή Κάλυψης
Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισµένο τα έκτακτα
έξοδα που πραγµατοποίησε εκτός Ελλάδος, µετά
από Ατύχηµα ή Ασθένεια κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του.
Κάλυψη εξόδων
Η Εταιρία καταβάλλει στον Συµβαλλόµενο ή/και
Ασφαλισµένο τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν
µετά από σύµφωνη γνώµη της µέσω του
Συντονιστικού Κέντρου και του θεράποντος ιατρού
του, σε περίπτωση κινδύνου της ζωής του ή για
ανακούφιση από πόνο λόγω ασθένειας ή
ατυχήµατος.
Στο Ασφαλισµένο κεφάλαιο των έκτακτων εξόδων
συµπεριλαµβάνονται :
•
Νοσηλεία σε Νοσοκοµείο και χειρουργική
επέµβαση.
•
Επείγοντα
οδοντιατρικά
έξοδα
για
καταπολέµηση του πόνου.
•
Ιατρική µεταφορά του Ασφαλισµένου
στη
χώρα µόνιµης διαµονής του µε αεροµεταφορά
ή άλλο πρόσφορο µέσο .
•
Μεταφορά και διαµονή (στον τόπο νοσηλείας
του
Ασφαλισµένου)
ενός
µέλους
της
οικογένειάς του, προκειµένου να τον φροντίσει
και να τον συνοδεύσει κατά την επιστροφή του
στη χώρα µόνιµης διαµονής του.
•
Μεταφορά σορού του Ασφαλισµένου στον
τόπο µόνιµης διαµονής του.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή
αποζηµίωσης είναι η ενηµέρωση και η σύµφωνη
γνώµη της Εταιρίας µέσω του Συντονιστικού
Κέντρου διαφορετικά η Εταιρία απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης
Όριο Ευθύνης
Το
ανώτατο
όριο
ευθύνης
της
Εταιρίας
αναγράφεται
στον
Πίνακα
Καλύψεων
του
Ασφαλιστηρίου κατά ασφαλιστικό έτος και για κάθε
ασφαλισµένο άτοµο.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται έξοδα που θα προκληθούν σε
περιπτώσεις ταξιδιού που πραγµατοποιείται:
ενάντια σε ιατρική συµβουλή ή για ιατρική
θεραπεία /σκοπό,
εφόσον
ο
Ασφαλισµένος
περιµένει
αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων ή βρίσκεται
σε διαδικασία θεραπείας.
αφού ο Ασφαλισµένος έλαβε γνώση ιατρικής
διάγνωσης.
∆εν καλύπτονται επίσης έξοδα που οφείλονται σε:
νοσηλεία που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα
µόνιµης διαµονής του Ασφαλισµένου.
νοσηλεία που πραγµατοποιήθηκε πριν την
αναχώρηση ή µετά την επιστροφή του
Ασφαλισµένου.
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-

εγκυµοσύνη.
Επιπλοκές
εγκυµοσύνης
καλύπτονται µόνον έως και τον 6ο µήνα
κύησης.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Περιγραφή Κάλυψης
Η Εταιρία καλύπτει τον Θάνατο του Ασφαλισµένου
που θα επέλθει από ατύχηµα κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού, µέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από
την ηµεροµηνία του ατυχήµατος.
ΣΟΒΑΡΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Περιγραφή Κάλυψης
Η Εταιρία καλύπτει τη Σοβαρή Μόνιµη Ανικανότητα
του Ασφαλισµένου που θα επέλθει από ατύχηµα
κατά τη διάρκεια ταξιδιού, µέσα σε εκατόν ογδόντα
(180) ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος.
Ορισµός κάλυψης
Σοβαρή Μόνιµη Ανικανότητα, για τους σκοπούς
αυτής της Ασφάλισης, θεωρείται η πλήρης
ανικανότητα που οφείλεται σε ατύχηµα ή επιπλοκές
του και παρεµποδίζει τον Ασφαλισµένο στην
άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή εργασίας µε
αµοιβή ή κέρδος.

Ασφαλιστηρίου κατά ασφαλιστικό έτος
συνολικά για όλα τα ασφαλισµένα άτοµα

και

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται ζηµιές:
που αφορούν αστική ευθύνη εργοδότη και
κατασκευαστή.
που αφορούν αστική ευθύνη προς µέλος της
οικογένειας
του Ασφαλισµένου ή προς
συνοδό του.
που προκαλούν ζώα που ανήκουν ή βρίσκονται
στον έλεγχο του Ασφαλισµένου.
που οφείλονται σε παράνοµες ενέργειες του
Ασφαλισµένου.
που οφείλονται σε εµπορικές ενέργειες ή στο
επάγγελµα του Ασφαλισµένου.
από κατοχή και χρήση κτιρίων και γης.
που προκαλούνται λόγω επίδρασης ποτών και
ναρκωτικών ουσιών.
από άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία ή κατοχή ή
χρήση
αυτοκινήτου
ή
αεροσκάφους,
θαλάσσιου
σκάφους,
ή
οποιουδήποτε
µηχανοκίνητου οχήµατος.
για δικαστικά έξοδα που αφορούν ποινικές
υποθέσεις.

6. ΧΡΗΜΑΤΑ, ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ως Σοβαρή Μόνιµη Ανικανότητα θεωρούνται
αποκλειστικά οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. η ολική και µόνιµη απώλεια όρασης από το ένα
µάτι.
2. η απώλεια ενός ή δύο άκρων του σώµατος
(απώλεια χεριού από τον καρπό ή ποδιού από
τον αστράγαλο).
Όριο Ευθύνης για Θάνατο και Σοβαρή Μόνιµη
Ανικανότητα
Ορίζεται ότι, σε περίπτωση επέλευσης και των δύο
παραπάνω κινδύνων, το ανώτατο όριο ευθύνης της
Εταιρίας αθροιστικά δεν µπορεί να υπερβεί το
Ασφαλισµένο κεφάλαιο Θανάτου από Ατύχηµα που
αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων και µετά την
αφαίρεση ποσών που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί
για Σοβαρή Μόνιµη Ανικανότητα .

Περιγραφή Κάλυψης
Καλύπτεται η κλοπή χρηµάτων µε την προϋπόθεση
ότι µεταφέρονται από τον Ασφαλισµένο και
αποτελούν προσωπική του περιουσία.
Καλύπτεται επίσης η κλοπή χρηµάτων από
χρηµατοκιβώτιο
δωµατίου
ξενοδοχείου/
ενοικιαζόµενου δωµατίου ή σε άλλο ασφαλή χώρο.
ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Περιγραφή Κάλυψης
Καλύπτεται η αξία των εγγράφων και τα εύλογα
έξοδα που θα πραγµατοποιήσει ο Ασφαλισµένος
λόγω απώλειας ή κλοπής των ταξιδιωτικών
εγγράφων.
ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Περιγραφή Κάλυψης
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλισµένου, για
σωµατικές βλάβες ή/και υλικές ζηµιές που θα
προκληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του, από λάθη ή παραλείψεις του ιδίου ή
προσώπων για τα οποία αυτός ευθύνεται από το
Νόµο και εφόσον προκύπτει νόµιµη ευθύνη
καταβολής αποζηµίωσης.
Όριο Ευθύνης
Το
ανώτατο
αναγράφεται

όριο
στον

ευθύνης
της
Εταιρίας
Πίνακα
Καλύψεων
του

Περιγραφή Κάλυψης
Καλύπτονται
τρέχοντα
έξοδα
για
έκδοση
ταξιδιωτικών εγγράφων που θα πραγµατοποιήσει ο
Ασφαλισµένος λόγω απώλειας ή κλοπής του
∆ιαβατηρίου του.
Καλύπτεται επίσης κλοπή ∆ιαβατηρίου από
χρηµατοκιβώτιο,
δωµάτιο
ξενοδοχείου
/
ενοικιαζόµενο δωµάτίο ή άλλο ασφαλή χώρο.
Όριο Ευθύνης Χρηµάτων, Ταξιδιωτικών Εγγράφων
& ∆ιαβατηρίου
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας
για
αποζηµίωση
περιορίζεται
στο
ασφαλισµένο
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κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
για τις καλύψεις αυτές.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
∆εν καλύπτονται ζηµιές σε χρήµατα, ταξιδιωτικά
έγγραφα, διαβατήριο:
λόγω κλοπής ή απώλειας που δεν αναγγέλθηκε
γραπτά µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες στις
τοπικές αρχές.
εάν παραµένουν αφύλακτα ή σε χώρο που έχει
πρόσβαση το κοινό ή βρίσκονται σε έλεγχο
ατόµου που δεν έχει νόµιµη ευθύνη για τη
φύλαξή τους.
εάν βρίσκονται σε αφύλακτο όχηµα.
εάν οι ζηµιές οφείλονται σε λάθη ή παραλείψεις
του Ασφαλισµένου.
∆εν καλύπτονται απαιτήσεις για απώλεια χρηµάτων
που οφείλονται σε έλλειµµα λόγω λάθους,
παράληψης ή υποτίµησης της αξίας.

7. ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ & ΑΠΑΓΩΓΗ
Ορισµoί
Αεροπειρατεία
Θεωρείται η παράνοµη κατάληψη από άτοµο ή
οµάδα του Μεταφορικού µέσου µε το οποίο
ταξιδεύει
για
επαγγελµατικούς
λόγους
ο
Ασφαλισµένος και για το οποίο έχει πληρώσει
κανονικό εισιτήριο.
Απαγωγή
Θεωρείται
η
παράνοµη
κράτηση
του
Ασφαλισµένου,
ο
οποίος
ταξιδεύει
για
επαγγελµατικούς λόγους, από άτοµα ή οµάδα µε
στόχο την καταβολή λύτρων για την απελευθέρωσή
του.
Αποζηµίωση
Καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε πλήρες
εικοσιτετράωρο (24ωρο) κατά το οποίο ο
Ασφαλισµένος
βρίσκεται
σε
οµηρία
λόγω
Αεροπειρατείας ή Απαγωγής.
Το Ασφαλιστήριο επεκτείνεται µέχρι την επιστροφή
του Ασφαλισµένου στον τόπο µόνιµης κατοικίας
του ή για χρονικό διάστηµα µέχρι ενενήντα (90)
ηµέρες όποιο από τα δύο είναι µεταγενέστερο.
Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
αποζηµίωση
περιορίζεται
στο
Ασφαλισµένο
κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
για την κάλυψη αυτή.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση
Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την
υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.
Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις
που
απορρέουν
από
το
Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που από τη φύση
τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για όσο χρόνο
ισχύει η ασφάλιση και εφόσον αυτός δεν τα έχει
εκχωρήσει.
Ο Ασφαλισµένος ταυτίζεται µε το Συµβαλλόµενο
όταν συνάπτει ο ίδιος την ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση και είναι δικαιούχος
αποζηµίωσης.
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο Ασφαλισµένος είναι
ο Συµβαλλόµενος που είναι και δικαιούχος της
αποζηµίωσης.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή
αποζηµίωσης
λόγω
επέλευσης
ασφαλισµένου κινδύνου, όπως αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων.
Η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται ανά
ζηµιογόνο γεγονός και ανά ασφαλιστικό έτος έως
το ανώτατο όριο ευθύνης της (ασφαλισµένο
κεφάλαιο), συνολικά ή ανά ασφαλισµένο κίνδυνο,
όπως αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων ή στους
όρους του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να
εισπράξει την αποζηµίωση.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµέρα της
επόµενης ανανέωσής του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων.
ΖHMIA
Η απρόβλεπτη και αιφνίδια άµεση καταστροφή,
ζηµιά ή απώλεια στα ασφαλισµένα περιουσιακά
στοιχεία που προκαλείται από την επέλευση
ασφαλισµένου κινδύνου που καλύπτεται από το
Ασφαλιστήριο και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και
ανεξάρτητο της θέλησης του Συµβαλλόµενου /
Ασφαλισµένου γεγονός.
Ρητά εξαιρείται από την επελθούσα ζηµιά
οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια αυτής, δηλαδή
διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζηµιά, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το χρηµατικό ποσό τα οποίο
υποχρέωση
να
καταβάλει
η
αποζηµίωση.

δεν έχει
Εταιρία

την
ως

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που µετά από
εντολή και για λογαριασµό της Εταιρίας ερευνούν
την αιτία ζηµιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και
συντάσσουν
τη
σχετική
έκθεση
πραγµατογνωµοσύνης.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ –
ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Η πιθανότητα επέλευσης περιστατικού (ζηµιογόνου
γεγονότος) που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο
µε συνέπεια την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου
που επιφέρει στον Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο
ζηµιά.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Τα αντικείµενα τέχνης που περιγράφονται αναλυτικά
και καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, µόνο
εφόσον βρίσκονται στον τόπο ή τους τόπους που
περιγράφονται ως τοποθεσία κινδύνου στο
Ασφαλιστήριο.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η οικονοµική σχέση που συνδέει τον Συµβαλλόµενο
/ Ασφαλισµένο µε τα ασφαλισµένα έργα τέχνης και
προσδιορίζει την έκταση της αποζηµίωσης που
δικαιούται να εισπράξει αυτός ή ο ∆ικαιούχος (εάν
υπάρχει).
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα.
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ΑΡΘΡΟ 2

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
προσώπου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.
Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/ και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.
Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά τη
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:
•

Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι
αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του
κινδύνου από την Εταιρία.

•

Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους
σε άλλη εταιρία.

•

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή
στοιχεία ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που
επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του
κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την
ηµεροµηνία
που
έλαβε
γνώση
της
αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή
των ψευδών δηλώσεων.

•

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως
την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος
κίνδυνος,
η
Εταιρία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης.

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
α.

Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει µε
βάση την Αίτηση Ασφάλισης που έχει υποβάλει
στην Εταιρία ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος
συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια και τις
γραπτές
απαντήσεις
του
σε
όποια
συµπληρωµατική πληροφορία ζήτησε η Εταιρία.
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Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον
Ασφαλισµένο κίνδυνο σε εργάσιµες ηµέρες και
ώρες, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή του ή όταν
επιχειρούνται µεταβολές του.
Το ασφάλιστρο υπολογίζεται ανάλογα.
β.

γ.

δ.

ε.

Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος έχει την
υποχρέωση
κατά
τη
σύναψη
του
Ασφαλιστηρίου να δηλώσει στην Εταιρία κάθε
στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και είναι
αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του
κινδύνου και να απαντήσει σε κάθε σχετικό
ερώτηµα.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται
σε
υπαιτιότητα
της
Εταιρίας
ή
του
Συµβαλλόµενου
/
Ασφαλισµένου,
δεν
περιέλθουν σε γνώση της στοιχεία ή περιστατικά
αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του
κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει, το
Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίησή
του µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από τότε
που έλαβε γνώση των στοιχείων ή περιστατικών
αυτών.
Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της
παραγράφου
(β)
από
αµέλεια
του
Συµβαλλόµενου / Ασφαλισµένου, η Εταιρία έχει
τα δικαιώµατα της διάταξης της παραγράφου
(γ) και επιπλέον εάν ο ασφαλισµένος κίνδυνος
επέλθει πριν από την τροποποίηση του
Ασφαλιστηρίου ή πριν παράγει αποτελέσµατα η
καταγγελία αυτού, η αποζηµίωση µειώνεται
κατά το λόγο του ασφαλίστρου που είχε
καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε
καθορισθεί εάν δεν υπήρχε η παράβαση.
Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της
παραγράφου
(β)
από
δόλο
του
Συµβαλλόµενου /Ασφαλισµένου, η Εταιρία έχει
δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο
άµεσα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση
της παράβασης.
Εάν επέλθει ο ασφαλισµένος κίνδυνος µέσα
στην παραπάνω προθεσµία, η Εταιρία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης.
Ο
Συµβαλλόµενος
/
Ασφαλισµένος
υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.

στ. Η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από την
Εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων (β) και (δ) επιφέρει αποτελέσµατα
µετά πάροδο πέντε (5) ηµερών από τότε που θα
περιέλθει στον Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο.
ζ.

Η Εταιρία δικαιούται τα ασφάλιστρα που ήταν
ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο επέλευσης των
αποτελεσµάτων της καταγγελίας ή κατά το
χρόνο επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου,
στην περίπτωση που σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων (δ) και (ε) περιορίζεται η
ευθύνη της ή απαλλάσσεται από αυτήν.

η.

Κάθε αίτηση, πρόταση, ανακοίνωση και
δήλωση προς την Εταιρία γίνεται γραπτά στα
κεντρικά γραφεία της.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΑΡΞΗ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της
ασφάλισης είναι η καταβολή του εφάπαξ
συµφωνηθέντος ασφαλίστρου ή της πρώτης
δόσης, εάν έχει συµφωνηθεί τµηµατική καταβολή
του.
Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.
Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/ και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον
ασφαλισµένο κίνδυνο πριν την αποδοχή του ή όταν
επιχειρούνται µεταβολές του.
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα
τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση,
κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει
µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν η Εταιρία
το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το Ασφαλιστήριο ή
θα το είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.
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Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται στα γραφεία της
Εταιρίας ή σε ειδικά εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο ή
συνεργάτη της, η δε καταβολή αποδεικνύεται µε την
έκδοση σχετικής έντυπης απόδειξης.
Η
καταβολή
των
ασφαλίστρων
από
το
Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο τεκµαίρει την πλήρη
αποδοχή από αυτόν όλων των όρων του
Ασφαλιστηρίου.

εφαρµόζονται και στην περίπτωση επίτασης του
κινδύνου κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής
κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος οφείλει να
διατηρεί σε πλήρη και καλή λειτουργία όλα τα µέσα
ασφαλείας (προληπτικά και κατασταλτικά) τα οποία
έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία, οποτεδήποτε το
κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισµένη
περιουσία παραµένει αφύλακτο.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος οφείλει να θέτει
σε λειτουργία όλα τα συστήµατα συναγερµού και τα
λοιπά
µέτρα
προστασίας
τα
οποία
έχει
γνωστοποιήσει στην Εταιρία, οποτεδήποτε το κτίριο
µέσα στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισµένη
περιουσία παραµένει αφύλακτο.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος οφείλει αµέσως
να ενηµερώσει γραπτά την Εταιρία εάν, για
οποιοδήποτε λόγο, ένα ή περισσότερα από τα
συστήµατα συναγερµού δεν λειτουργούν κανονικά.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει το δικαίωµα
τροποποίησης των όρων του Ασφαλιστηρίου.

ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες
διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η
Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου ο
Συµβαλλόµενος
/
Ασφαλισµένος
έχει
την
υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρία µέσα σε οκτώ
(8) ηµέρες από τότε που θα περιέλθει σε γνώση του
κάθε στοιχείο, περιστατικό ή µεταβολή των
συνθηκών που µπορεί να επιφέρει σηµαντική
επίταση του κινδύνου, και το οποίο εάν γνώριζε η
Εταιρία δεν θα είχε συνάψει το Ασφαλιστήριο ή δεν
θα το είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία, µόλις λάβει γνώση
της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει
το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίησή
του.
Οι διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ)
του άρθρου 5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ολα τα συστήµατα ασφαλείας και συναγερµού
πρέπει
να
συντηρούνται
κανονικά
από
αναγνωρισµένη εταιρία τουλάχιστον κάθε έτος.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος υποχρεούται να
επιδεικνύει την απαιτούµενη επιµέλεια και να παίρνει
όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία και τη
διατήρηση σε καλή κατάσταση των ασφαλισµένων
έργων τέχνης.
Ο Συµβαλλόµενος/Ασφαλισµένος υποχρεούται να
βεβαιώνεται ότι τα ασφαλισµένα έργα τέχνης
συσκευάζονται, στοιβάζονται, µεταφέρονται και
αποσυσκευάζονται από ειδικούς επαγγελµατίες
συσκευαστές και µεταφορείς.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζηµιά κατά τη
διάρκεια µεταφορών, εάν τα οχήµατα παραµένουν
αφύλακτα από το Συµβαλλόµενο/Ασφαλισµένο,
τους υπαλλήλους ή τους προστιθέντες αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12
ΛΥΣΗ / ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η παρούσα σύµβαση ασφάλισης παύει να ισχύει
και λήγουν όλες οι καλύψεις µετά την πάροδο του
χρόνου διάρκειας αυτής, όπως αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται
στο άρθρο 6 ΕΝΑΡΞΗ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα
καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου.
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Η Εταιρία έχει το δικαίωµα καταγγελίας του
Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από
το νόµο.

ΑΡΘΡΟ 14
∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Η καταγγελία της σύµβασης προς το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος γίνεται γραπτά µε συστηµένη
επιστολή.
Η ακύρωση ισχύει µετά την πάροδο πέντε (5)
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της
επιστολής.

α. Σε περίπτωση θανάτου του Συµβαλλόµενου /
Ασφαλισµένου το Ασφαλιστήριο εξακολουθεί να
ισχύει προς όφελος των νόµιµων κληρονόµων του,
οι οποίοι υπεισέρχονται σε όλα τα δικαιώµατα του
κληρονοµούµενου
που
πηγάζουν
από
το
Ασφαλιστήριο και αναλαµβάνουν όλες τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Εταιρία.

H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης εάν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
Μετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου η
Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.
Εκτός από τις περιπτώσεις καταγγελίας που
προβλέπονται από το νόµο, η Εταιρία έχει το
δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για
σπουδαίο λόγο.
Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται:
αναληθής δήλωση
παράβαση
των
υποχρεώσεων
του
Συµβαλλόµενου / Ασφαλισµένου
υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης ζηµιάς.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν η ασφαλισµένη περιουσία έχει ασφαλιστεί κατά
του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες
(πολλαπλή ασφάλιση), o Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος
υποχρεούται
άµεσα
να
γνωστοποιήσει γραπτά στην Εταιρία τις ασφαλίσεις
αυτές και τα ασφαλισµένα κεφάλαια.
Η συνολική αποζηµίωση, από το σύνολο των
εταιριών, δεν µπορεί να υπερβεί την έκταση της
ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου

Οι κληρονόµοι οφείλουν να ζητήσουν γραπτά από
την Εταιρία τη µεταβίβαση του Ασφαλιστηρίου στο
όνοµά τους, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από
την
επίσηµη
αναγνώρισή
τους
ως
κληρονόµων.
Εάν δεν τηρηθεί η πιο πάνω προϋπόθεση, το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται αυτοδίκαια.
β. Εάν η κυριότητα της ασφαλισµένης περιουσίας
περιέλθει σε τρίτους µε άλλο τρόπο, οι νέοι κύριοι ή
κάτοχοι οφείλουν να το δηλώσουν γραπτά στην
Εταιρία µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών,
υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα σχετικά µε τη
µεταβίβαση έγγραφα.
γ. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την ευθύνη
καταβολής αποζηµίωσης
εφόσον επέλθει
ασφαλισµένος κίνδυνος πριν την πάροδο της
10ήµερης προθεσµίας που έχει ορίσει, εφόσον
αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν
θα τον είχε αναλάβει µε τους συγκεκριµένους όρους
εάν γνώριζε τη διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση επέλευσης ζηµιάς, ο Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος υποχρεούται:
•

Μέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που έλαβε
γνώση
του
ζηµιογόνου
γεγονότος
να
παραδώσει στην Εταιρία αναγγελία/δήλωση µε
πλήρη περιγραφή και ανάλυση όλων των
στοιχείων του συµβάντος και της επελθούσης
ζηµιάς
καθώς
και
σχετικό
αντίγραφο
Αστυνοµίας
ή
έκθεση
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.

•

Να καλέσει σε βοήθεια ή να καταγγείλει το
γεγονός στις αρµόδιες Αρχές.

•

Να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες,
στοιχεία και έγγραφα που έχουν σχέση µε τις
συνθήκες και συνέπειες της επέλευσης του
ασφαλισµένου κινδύνου που θα του ζητήσει η
Εταιρία ή οι πραγµατογνώµονες.

Η
Εταιρία
δικαιούται,
σε
περίπτωση
µη
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων,
να
καταγγείλει
το
Ασφαλιστήριο
και
να
παρακρατήσει τα µέχρι τον χρόνο της καταγγελίας
δεδουλευµένα ασφάλιστρα.
Για οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η ευθύνη κατανέµεται
σε όλες τις εταιρίες και η Εταιρία ευθύνεται ανάλογα
µε το ποσοστό συµµετοχής της στον ασφαλισµένο
κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο.
Εάν ο Συµβαλλόµενος/Ασφαλισµένος παρέλειψε
την
παραπάνω
γνωστοποίηση
από
δόλο
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (ε)
(στ) του άρθρου 5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
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•

•

•

Να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το
συµφέρον του µε σκοπό τη διάσωση ή τον
περιορισµό της ζηµιάς καθώς και κάθε πράξη
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις
συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς
προσώπου σαν να µην ήταν ασφαλισµένος.

αξίας των ασφαλισµένων έργων, αυτά τα
αντικείµενα θα καλύπτονται µε το παρόν
Ασφαλιστήριο µε τον όρο ότι ο Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος θα ενηµερώσει την Εταιρία µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την απόκτησή τους και θα
πληρώσει το πρόσθετο ασφάλιστρο που αναλογεί.

Η Εταιρία ευθύνεται για αποζηµίωση των ζηµιών
που
υπέστη
ή
των
δαπανών
που
πραγµατοποίησε
εύλογα
λόγω
των
περιστάσεων
ο
Συµβαλλόµενος
/
Ασφαλισµένος µε αποκλειστικό σκοπό την
αποτροπή ή τον περιορισµό της ζηµιάς από
ασφαλισµένο κίνδυνο, µε ανώτατο όριο
ευθύνης της την αξία των διασωθέντων
περιουσιακών στοιχείων.

Κριτήρια Αποζηµίωσης

Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και
εύλογη βοήθεια και πληροφορία στους
εκπροσώπους και στους πραγµατογνώµονες
της Εταιρίας, για τη διαπίστωση και εκτίµηση της
ζηµιάς.
Να γνωστοποιεί αµέσως γραπτά στην Εταιρία,
οποιοδήποτε συµβάν ή απαίτηση αποζηµίωσης
τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται
έγερση απαίτησης µε όλες τις
αναγκαίες
λεπτοµέρειες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία
που θα ζητήσει η Εταιρία.

•

Να παραδίδει άµεσα στην Εταιρία, κάθε
δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά στην
επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου, από
οπουδήποτε και από οποιονδήποτε προέρχεται
αυτό.

•

Να µην κάνει οποιαδήποτε ενέργεια, που θα
σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση
ή
συµβιβασµό
ή
διακανονισµό
του
καλυπτοµένου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή
συναίνεση της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να χειριστεί
κατά την κρίση της, στο όνοµα του Συµβαλλόµενου
ή/ και Ασφαλισµένου την απόκρουση ή το
διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµά
του την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την
ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης,
µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει
σχετικά.
Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης από τον
Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο των παραπάνω
υποχρεώσεων, αυτός υποχρεούται σε αποζηµίωση
της Εταιρίας.
Η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει από το ποσό
της αποζηµίωσης τα οφειλόµενα ασφάλιστρα µέχρι
τη λήξη του Ασφαλιστηρίου.
Εάν ο Συµβαλλόµενος/Ασφαλισµένος κατά τη
διάρκεια της περιόδου ασφάλισης αποκτήσει
πρόσθετα αντικείµενα που η αξία τους δεν
υπερβαίνει το δέκα στα εκατό (10%) της συνολικής

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή
στοιχείο, που ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος
έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν
για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του
δικαιώµατός τους για αποζηµίωση.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα, για
τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης της ζηµιάς και για
την αξία του ασφαλισµένου κινδύνου κατά τον
χρόνο της ζηµιάς.
Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
αποζηµίωσης
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά την αφαίρεση της
συµφωνηθείσας
απαλλαγής
και
της
εναποµείνασας αξίας ζηµιωθέντων αντικειµένων.
Όλες οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ
στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλο νόµισµα η
αποζηµίωση θα γίνει µε βάση την ισχύουσα τιµή
fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµέρα
καταβολής της αποζηµίωσης.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται
σε
δόλο
του
Συµβαλλόµενου
/
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.

ΑΡΘΡΟ 16 ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
•

Η Εταιρία θα αποζηµιώσει σύµφωνα µε τη
συµφωνηµένη αξία, όπως αναγράφεται στην
κατάσταση ασφαλισµένων αντικειµένων.
Σε περίπτωση που η ασφάλιση περιλαµβάνει
είδη που δεν αναγράφονται ατοµικά, η
αποζηµίωση για καθένα από αυτά ορίζεται
στην αγοραία αξία τους κατά το χρόνο
επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου.

•

Σε περίπτωση µερικής απώλειας ή ζηµιάς σε
οποιοδήποτε ασφαλισµένο αντικείµενο, η
Εταιρία θα πληρώσει το κόστος και τα έξοδα
αποκατάστασης της ζηµιάς, καθώς επίσης και
τη µείωση της αξίας του αντικειµένου.
Η συνολική αποζηµίωση δεν θα υπερβαίνει τη
συµφωνηµένη αξία του αντικειµένου.
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Μερική ζηµιά ή µερική απώλεια του έργου δεν
θεωρείται ολική απώλεια αυτού, εκτός εάν
δηλωθεί γραπτά στην Εταιρία και συµφωνηθεί
γραπτά πριν από την έναρξη ασφάλισης.
Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς οποιουδήποτε
ασφαλισµένου αντικειµένου που έχει αυξηµένη
αξία ως µέρος ζεύγους ή ενιαίου συνόλου, η
αποζηµίωση δεν θα υπολογίζεται µε βάση αυτή
την αξία αλλά µε την αναλογία της αξίας του
ζεύγους ή του ενιαίου συνόλου.
•

Η ευθύνη της Εταιρίας δεν θα υπερβαίνει σε
οποιαδήποτε περίπτωση το ποσό που
αναγράφεται στην κατάσταση ασφαλισµένων
αντικειµένων.

ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ –
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ
Η αποζηµίωση
Εταιρίας.
Α.

Β.

καταβάλλεται στα γραφεία της

Σε περίπτωση που επανευρεθεί ή εξακριβωθεί
που βρίσκεται το εξαφανισµένο ασφαλισµένο
αντικείµενο (έργο τέχνης) ή επανακτηθεί η
κατοχή του, ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος
έχουν υποχρέωση να το ανακοινώσουν άµεσα
και γραπτά στην Εταιρία.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος
επανακτήσει
την
κατοχή
ασφαλισµένου αντικειµένου (έργου τέχνης) ενώ
έχει καταβληθεί σε αυτόν η αποζηµίωση από
ασφάλιση της συνολικής αξίας του έργου, τότε
αυτός υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δέκα
τεσσάρων (14) ηµερών, είτε να επιστρέψει την
αποζηµίωση στην Εταιρία, είτε να παραδώσει
σε αυτήν την κατοχή και την κυριότητα του
έργου.
Το
δικαίωµα
επιλογής
ασκείται
εντός
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από τότε που θα
κληθεί ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος προς
τούτο από την Εταιρία.
Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άκαρπη ή δεν
τηρηθεί η υποχρέωση της παραγράφου Α του
παρόντος άρθρου, το δικαίωµα επιλογής
µεταβιβάζεται στην Εταιρία.
H Εταιρία αποκτά µε δήλωσή της προς τον
Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο την κυριότητα
του έργου τέχνης σε περίπτωση που συµβάλει
στην ανεύρεσή του ή αποκτήσει την κατοχή του
µε δική της επιµέλεια, µέριµνα ή δαπάνη ή µε
κάθε άλλη πρόσφορη ενέργεια.

Γ.

Σε περίπτωση που ο
Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος επανακτήσει την κατοχή έργου
τέχνης ενώ έχει καταβληθεί σε αυτόν
αποζηµίωση από ασφάλιση µέρους της αξίας

του έργου, τότε αυτός µπορεί να κρατήσει στην
κατοχή του το έργο τέχνης επιστρέφοντας την
αποζηµίωση στην Εταιρία.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος δεν κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας
µέσα
σε
προθεσµία
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από τότε που θα
κληθεί γραπτά προς τούτο από την Εταιρία και
η ασφαλιστική κάλυψη υπερβεί το µισό της
αξίας του έργου τέχνης, τότε η Εταιρία
καθίσταται συγκύριος κατά την αναλογία µε την
οποία η ασφάλιση κάλυπτε το ασφαλισµένο
έργο τέχνης και αποκτά το δικαίωµα να προβεί,
µε δική της επιµέλεια, σε δηµοπρασία του σε
αναγνωρισµένο οίκο της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Ο
Συµβαλλόµενος
/
Ασφαλισµένος
υποχρεούται να παραδώσει για το σκοπό αυτό
την κατοχή του έργου τέχνης στην Εταιρία.
Από το ποσό του τιµήµατος στο οποίο θα
πωληθεί το έργο τέχνης, µετά την αφαίρεση
κάθε είδους εξόδων, θα περιέλθει στην Εταιρία
µερίδιο ίσο µε την αναλογία της κυριότητάς της
επί του έργου τέχνης, το δε υπόλοιπο θα
καταβληθεί στον Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο.
∆. Με την κατοχή ενός επανευρεθέντος έργου
τέχνης ισοδυναµεί και το γεγονός ότι ο
Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος έχει τη
δυνατότητα να αποκτήσει πάλι την κατοχή του.

ΑΡΘΡΟ 18 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Εάν ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος έχει αξίωση
για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από τρίτο, η
αξίωση αυτή µεταβιβάζεται στην Εταιρία, µέχρι το
ύψος της καταβληθείσας από αυτήν αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος υποχρεούται να
διαφυλάξει τα δικαιώµατά του κατά του τρίτου τα
οποία περιέρχονται στην Εταιρία, σε περίπτωση δε
παράβασης της υποχρέωσης αυτής, υποχρεούται
σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19 ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 20 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.
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-

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας να
ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή σύµφωνα µε
αυτό.

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το
Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που
προέρχονται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από
πόλεµο ή
εµφύλιο, οποιαδήποτε παρεµφερή
εχθροπραξία ή αναταραχή, στρατιωτική ή λαϊκή
εξέγερση, επανάσταση, πραξικόπηµα και συνέπειές
του, κατάσταση πολιορκίας.

Μυστηριώδη
αντικειµένου.

εξαφάνιση

οποιουδήποτε

∆εν καλύπτονται επίσης απώλειες ή ζηµιές:
-

-

-

-

Σε ή επί ασυνόδευτων οχηµάτων, εκτός εάν
αυτά
βρίσκονται υπό την επιµέλεια ενός
αρµόδιου επαγγελµατία µεταφορά.
Που οφείλονται σε ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό,
µηχανικό σφάλµα ή βλάβη.
Που προκλήθηκαν ολικά ή µερικά από
πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία ή
ραδιενεργή µόλυνση.
Που προκλήθηκαν ή προήλθαν από δήµευση,
εθνικοποίηση, επίταξη ή καταστροφή ή ζηµιά
στην
περιουσία
από
ή
µε
διαταγή
οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή δηµόσιας ή
τοπικής αρχής.
Που
προκλήθηκαν
ή
είναι
συνέπεια
οποιασδήποτε
µορφής
τροµοκρατικών
ενεργειών.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια η
ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα εάν το µέσο
µεταφοράς
παραµείνει
αφύλακτο από τον
Ασφαλισµένο / Συµβαλλόµενο, τους υπαλλήλους
του ή του προστιθέντες αυτού.

PC 94
ΚΑΛΥΨΗ
Τα αντικείµενα τέχνης που περιγράφονται στο
συνηµµένο
πίνακα
ή
στην
κατάσταση
ασφαλισµένων αντικειµένων, ασφαλίζονται για
φυσική απώλεια ή ζηµιά που θα συµβεί κατά τη
διάρκεια
ισχύος
του
Ασφαλιστηρίου,
συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς τους από
και προς τον εκτιµητή,
τον συντηρητή, τον
κατασκευαστή κορνιζών, µέσα στα γεωγραφικά
όρια που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται κινδύνους που προκλήθηκαν,
προέρχονται ή απορρέουν άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή
µερικά από:
Φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, προοδευτική
αλλοίωση, ενυπάρχον ελάττωµα, σκουριά ή
οξείδωση, σκώρο ή έντοµα, παραµόρφωση,
(στρέβλωση)
ή
µείωση
µεγέθους
(συρρίκνωση).
Επισκευή,
αποκατάσταση,
συντήρηση,
αναπαλαίωση ή παρόµοια διαδικασία.
Ξηρότητα, υγρασία, έκθεση σε φως ή υψηλές
θερµοκρασίες εκτός εάν η
προκληθείσα
απώλεια είναι άµεση συνέπεια γεγονότος που
δεν εξαιρείται από αυτή την ασφάλιση.
Κλοπή ή αθέµιτη πράξη που πραγµατοποιήθηκε
από ή σε συνεργασία µε οποιονδήποτε εντολέα,
συνέταιρο, διευθυντή ή άλλο στέλεχος ή
υπάλληλο
του
Ασφαλισµένου
/
Συµβαλλόµενου.
Σεισµό.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑ KIΝ∆ΥΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση
Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την
υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.
Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις
που
απορρέουν
από
το
Ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που από τη φύση
τους αφορούν στον Ασφαλισµένο, για όσο χρόνο
ισχύει η ασφάλιση και εφόσον αυτός δεν τα έχει
εκχωρήσει.
Ο Ασφαλισµένος ταυτίζεται µε το Συµβαλλόµενο
όταν συνάπτει ο ίδιος την ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση και είναι δικαιούχος
αποζηµίωσης.
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο Ασφαλισµένος είναι
ο Συµβαλλόµενος που είναι και δικαιούχος της
αποζηµίωσης.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή
αποζηµίωσης
λόγω
επέλευσης
ασφαλισµένου κινδύνου, όπως αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων.
Η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται ανά
ζηµιογόνο γεγονός και ανά ασφαλιστικό έτος έως
το ανώτατο όριο ευθύνης της (ασφαλισµένο
κεφάλαιο), συνολικά ή ανά ασφαλισµένο κίνδυνο,
όπως αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων ή στους
όρους του Ασφαλιστηρίου.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να
εισπράξει την αποζηµίωση.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµέρα της
επόµενης ανανέωσής του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων.
ΖHMIA
Η απρόβλεπτη και αιφνίδια άµεση καταστροφή,
ζηµιά ή απώλεια στα ασφαλισµένα περιουσιακά
στοιχεία που προκαλείται από την επέλευση
ασφαλισµένου κινδύνου που καλύπτεται από το
Ασφαλιστήριο και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και
ανεξάρτητο της θέλησης του Συµβαλλόµενου /
Ασφαλισµένου γεγονός.
Ρητά εξαιρείται από την επελθούσα ζηµιά
οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια αυτής, δηλαδή
διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζηµιά, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το χρηµατικό ποσό τα οποίο
υποχρέωση
να
καταβάλει
η
αποζηµίωση.

δεν έχει
Εταιρία

την
ως

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που µετά από
εντολή και για λογαριασµό της Εταιρίας ερευνούν
την αιτία ζηµιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και
συντάσσουν
τη
σχετική
έκθεση
πραγµατογνωµοσύνης.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ –
ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Η πιθανότητα επέλευσης περιστατικού (ζηµιογόνου
γεγονότος) που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο
µε συνέπεια την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου
που επιφέρει στον Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο
ζηµιά.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Τα αντικείµενα τέχνης που περιγράφονται αναλυτικά
και καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, µόνο
εφόσον βρίσκονται στον τόπο ή τους τόπους που
περιγράφονται ως τοποθεσία κινδύνου στο
Ασφαλιστήριο.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η οικονοµική σχέση που συνδέει τον Συµβαλλόµενο
/ Ασφαλισµένο µε τα ασφαλισµένα έργα τέχνης και
προσδιορίζει την έκταση της αποζηµίωσης που
δικαιούται να εισπράξει αυτός ή ο ∆ικαιούχος (εάν
υπάρχει).
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
προσώπου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.
Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.
2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/ και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.
Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά τη
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:
•

•

•

•

Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι
αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του
κινδύνου από την Εταιρία.
Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους
σε άλλη εταιρία.
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή
στοιχεία ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που
επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του
κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την
ηµεροµηνία
που
έλαβε
γνώση
της
αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή
των ψευδών δηλώσεων.
Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως
την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος
κίνδυνος,
η
Εταιρία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
α.

Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει µε
βάση την Αίτηση Ασφάλισης που έχει υποβάλει
στην Εταιρία ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος
συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια και τις
γραπτές
απαντήσεις
του
σε
όποια
συµπληρωµατική πληροφορία ζήτησε η Εταιρία.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον
Ασφαλισµένο κίνδυνο σε εργάσιµες ηµέρες και
ώρες, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή του ή όταν
επιχειρούνται µεταβολές του.
Το ασφάλιστρο υπολογίζεται ανάλογα.
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β.

γ.

δ.

ε.

Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος έχει την
υποχρέωση
κατά
τη
σύναψη
του
Ασφαλιστηρίου να δηλώσει στην Εταιρία κάθε
στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και είναι
αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του
κινδύνου και να απαντήσει σε κάθε σχετικό
ερώτηµα.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται
σε
υπαιτιότητα
της
Εταιρίας
ή
του
Συµβαλλόµενου
/
Ασφαλισµένου,
δεν
περιέλθουν σε γνώση της στοιχεία ή περιστατικά
αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του
κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει, το
Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίησή
του µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από τότε
που έλαβε γνώση των στοιχείων ή περιστατικών
αυτών.
Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της
παραγράφου
(β)
από
αµέλεια
του
Συµβαλλόµενου / Ασφαλισµένου, η Εταιρία έχει
τα δικαιώµατα της διάταξης της παραγράφου
(γ) και επιπλέον εάν ο ασφαλισµένος κίνδυνος
επέλθει πριν από την τροποποίηση του
Ασφαλιστηρίου ή πριν παράγει αποτελέσµατα η
καταγγελία αυτού, η αποζηµίωση µειώνεται
κατά το λόγο του ασφαλίστρου που είχε
καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε
καθορισθεί εάν δεν υπήρχε η παράβαση.
Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της
παραγράφου
(β)
από
δόλο
του
Συµβαλλόµενου /Ασφαλισµένου, η Εταιρία έχει
δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο
άµεσα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση
της παράβασης.
Εάν επέλθει ο ασφαλισµένος κίνδυνος µέσα
στην παραπάνω προθεσµία, η Εταιρία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης.
Ο
Συµβαλλόµενος
/
Ασφαλισµένος
υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.

στ. Η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από την
Εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων (β) και (δ) επιφέρει αποτελέσµατα
µετά πάροδο πέντε (5) ηµερών από τότε που θα
περιέλθει στον Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο.
ζ.

η.

Η Εταιρία δικαιούται τα ασφάλιστρα που ήταν
ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο επέλευσης των
αποτελεσµάτων της καταγγελίας ή κατά το
χρόνο επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου,
στην περίπτωση που σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων (δ) και (ε) περιορίζεται η
ευθύνη της ή απαλλάσσεται από αυτήν.
Κάθε αίτηση, πρόταση, ανακοίνωση και
δήλωση προς την Εταιρία γίνεται γραπτά στα
κεντρικά γραφεία της.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΑΡΞΗ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της
ασφάλισης είναι η καταβολή του εφάπαξ
συµφωνηθέντος ασφαλίστρου ή της πρώτης
δόσης, εάν έχει συµφωνηθεί τµηµατική καταβολή
του.
Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.
Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/ και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον
ασφαλισµένο κίνδυνο πριν την αποδοχή του ή όταν
επιχειρούνται µεταβολές του.
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα
τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση,
κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει
µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν η Εταιρία
το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το Ασφαλιστήριο ή
θα το είχε συνάψει µε διαφορετικούς όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.
Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
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και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος οφείλει να
διατηρεί σε πλήρη και καλή λειτουργία όλα τα µέσα
ασφαλείας (προληπτικά και κατασταλτικά) τα οποία
έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία, οποτεδήποτε το
κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισµένη
περιουσία παραµένει αφύλακτο.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται στα γραφεία της
Εταιρίας ή σε ειδικά εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο ή
συνεργάτη της, η δε καταβολή αποδεικνύεται µε την
έκδοση σχετικής έντυπης απόδειξης.
Η
καταβολή
των
ασφαλίστρων
από
το
Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο τεκµαίρει την πλήρη
αποδοχή από αυτόν όλων των όρων του
Ασφαλιστηρίου.
ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες
διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η
Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ - ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου ο
Συµβαλλόµενος
/
Ασφαλισµένος
έχει
την
υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρία µέσα σε οκτώ
(8) ηµέρες από τότε που θα περιέλθει σε γνώση του
κάθε στοιχείο, περιστατικό ή µεταβολή των
συνθηκών που µπορεί να επιφέρει σηµαντική
επίταση του κινδύνου, και το οποίο εάν γνώριζε η
Εταιρία δεν θα είχε συνάψει το Ασφαλιστήριο ή δεν
θα το είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία, µόλις λάβει γνώση
της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει
το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίησή
του.
Οι διατάξεις των παραγράφων (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ)
του άρθρου 5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
εφαρµόζονται και στην περίπτωση επίτασης του
κινδύνου κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής
κάλυψης.

Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος οφείλει να θέτει
σε λειτουργία όλα τα συστήµατα συναγερµού και τα
λοιπά
µέτρα
προστασίας
τα
οποία
έχει
γνωστοποιήσει στην Εταιρία, οποτεδήποτε το κτίριο
µέσα στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισµένη
περιουσία παραµένει αφύλακτο.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος οφείλει αµέσως
να ενηµερώσει γραπτά την Εταιρία εάν, για
οποιοδήποτε λόγο, ένα ή περισσότερα από τα
συστήµατα συναγερµού δεν λειτουργούν κανονικά.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει το δικαίωµα
τροποποίησης των όρων του Ασφαλιστηρίου.
Ολα τα συστήµατα ασφαλείας και συναγερµού
πρέπει
να
συντηρούνται
κανονικά
από
αναγνωρισµένη εταιρεία τουλάχιστον κάθε εξάµηνο.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος υποχρεούται να
επιδεικνύει την απαιτούµενη επιµέλεια και να παίρνει
όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία και τη
διατήρηση σε καλή κατάσταση των ασφαλισµένων
έργων τέχνης.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος υποχρεούται Να
βεβαιώνεται ότι τα ασφαλισµένα έργα τέχνης
συσκευάζονται, στοιβάζονται, µεταφέρονται και
αποσυσκευάζονται από ειδικούς επαγγελµατίες
συσκευαστές και µεταφορείς.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζηµιά κατά τη
διάρκεια µεταφορών, εάν τα οχήµατα παραµένουν
αφύλακτα από τον Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο,
τους υπαλλήλους ή τους προστιθέντες αυτού.
Κατά τις στάσεις και / ή σταθµεύσεις που
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η
κάλυψη της κλοπής και / ή ληστείας ισχύει µε την
προϋπόθεση ότι το ασφαλισµένο φορτίο θα
σταθµεύει αποκλειστικά σε κλειστό ή σε πλήρως
περιφραγµένο χώρο στάθµευσης µε όλες τις
εισόδους του χώρου κλειδωµένες και υπό συνεχή
επίβλεψη
έναντι
καταβολής
αντιτίµου
και
παραλαβής της σχετικής απόδειξης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΛΥΣΗ / ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η παρούσα σύµβαση ασφάλισης παύει να ισχύει
και λήγουν όλες οι καλύψεις µετά την πάροδο του
χρόνου διάρκειας αυτής, όπως αναγράφεται στο
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Ασφαλιστήριο και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται
στο άρθρο 6 ΕΝΑΡΞΗ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα
καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα καταγγελίας του
Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από
το νόµο.
Η καταγγελία της σύµβασης προς το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος γίνεται γραπτά µε συστηµένη
επιστολή.
Η ακύρωση ισχύει µετά την πάροδο πέντε (5)
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της
επιστολής.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης εάν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
Μετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου η
Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.
Εκτός από τις περιπτώσεις καταγγελίας που
προβλέπονται από το νόµο, η Εταιρία έχει το
δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο για
σπουδαίο λόγο.
Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται:
αναληθής δήλωση
παράβαση
των
υποχρεώσεων
του
Συµβαλλόµενου / Ασφαλισµένου
υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης ζηµιάς.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν η ασφαλισµένη περιουσία έχει ασφαλιστεί κατά
του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες
(πολλαπλή ασφάλιση), o Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος
υποχρεούται
άµεσα
να
γνωστοποιήσει γραπτά στην Εταιρία τις ασφαλίσεις
αυτές και τα ασφαλισµένα κεφάλαια.
Η συνολική αποζηµίωση, από το σύνολο των
εταιριών, δεν µπορεί να υπερβεί την έκταση της
ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου

µε το ποσοστό συµµετοχής της στον ασφαλισµένο
κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο.
Εάν ο Συµβαλλόµενος/Ασφαλισµένος παρέλειψε
την
παραπάνω
γνωστοποίηση
από
δόλο
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (ε)
(στ) του άρθρου 5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14
∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
α. Σε περίπτωση θανάτου του Συµβαλλόµενου /
Ασφαλισµένου το Ασφαλιστήριο εξακολουθεί να
ισχύει προς όφελος των νόµιµων κληρονόµων του,
οι οποίοι υπεισέρχονται σε όλα τα δικαιώµατα του
κληρονοµούµενου
που
πηγάζουν
από
το
Ασφαλιστήριο και αναλαµβάνουν όλες τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Εταιρία.
Οι κληρονόµοι οφείλουν να ζητήσουν γραπτά από
την Εταιρία τη µεταβίβαση του Ασφαλιστηρίου στο
όνοµά τους, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από
την
επίσηµη
αναγνώρισή
τους
ως
κληρονόµων.
Εάν δεν τηρηθεί η πιο πάνω προϋπόθεση, το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται αυτοδίκαια.
β. Εάν η κυριότητα της ασφαλισµένης περιουσίας
περιέλθει σε τρίτους µε άλλο τρόπο, οι νέοι κύριοι ή
κάτοχοι οφείλουν να το δηλώσουν γραπτά στην
Εταιρία µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών,
υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα σχετικά µε τη
µεταβίβαση έγγραφα.
γ. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την ευθύνη
καταβολής αποζηµίωσης
εφόσον επέλθει
ασφαλισµένος κίνδυνος πριν την πάροδο της
10ήµερης προθεσµίας που έχει ορίσει, εφόσον
αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν
θα τον είχε αναλάβει µε τους συγκεκριµένους όρους
εάν γνώριζε τη διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση επέλευσης ζηµιάς, ο Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος υποχρεούται:
•

Μέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που έλαβε
γνώση
του
ζηµιογόνου
γεγονότος
να
παραδώσει στην Εταιρία αναγγελία/δήλωση µε
πλήρη περιγραφή και ανάλυση όλων των
στοιχείων του συµβάντος και της επελθούσης
ζηµιάς
καθώς
και
σχετικό
αντίγραφο
Αστυνοµίας
ή
έκθεση
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.

•

Να καλέσει σε βοήθεια ή να καταγγείλει το
γεγονός στις αρµόδιες Αρχές.

Η
Εταιρία
δικαιούται,
σε
περίπτωση
µη
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων,
να
καταγγείλει
το
Ασφαλιστήριο
και
να
παρακρατήσει τα µέχρι τον χρόνο της καταγγελίας
δεδουλευµένα ασφάλιστρα.
Για οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η ευθύνη κατανέµεται
σε όλες τις εταιρίες και η Εταιρία ευθύνεται ανάλογα

Σελίδα 91
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367
Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82
www.generali.gr

•

•

Να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες,
στοιχεία και έγγραφα που έχουν σχέση µε τις
συνθήκες και συνέπειες της επέλευσης του
ασφαλισµένου κινδύνου που θα του ζητήσει η
Εταιρία ή οι πραγµατογνώµονες.
Να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το
συµφέρον του µε σκοπό τη διάσωση ή τον
περιορισµό της ζηµιάς καθώς και κάθε πράξη
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις
συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς
προσώπου σαν να µην ήταν ασφαλισµένος.
Η Εταιρία ευθύνεται για αποζηµίωση των ζηµιών
που
υπέστη
ή
των
δαπανών
που
πραγµατοποίησε
εύλογα
λόγω
των
περιστάσεων
ο
Συµβαλλόµενος
/
Ασφαλισµένος µε αποκλειστικό σκοπό την
αποτροπή ή τον περιορισµό της ζηµιάς από
ασφαλισµένο κίνδυνο, µε ανώτατο όριο
ευθύνης της την αξία των διασωθέντων
περιουσιακών στοιχείων.

•

•

•

•

Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και
εύλογη βοήθεια και πληροφορία στους
εκπροσώπους και στους πραγµατογνώµονες
της Εταιρίας, για τη διαπίστωση και εκτίµηση της
ζηµιάς.
Να γνωστοποιεί αµέσως γραπτά στην Εταιρία,
οποιοδήποτε συµβάν ή απαίτηση αποζηµίωσης
τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται
έγερση απαίτησης µε όλες τις
αναγκαίες
λεπτοµέρειες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία
που θα ζητήσει η Εταιρία.
Να παραδίδει άµεσα στην Εταιρία, κάθε
δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά στην
επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου, από
οπουδήποτε και από οποιονδήποτε προέρχεται
αυτό.
Να µην κάνει οποιαδήποτε ενέργεια, που θα
σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση
ή
συµβιβασµό
ή
διακανονισµό
του
καλυπτοµένου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή
συναίνεση της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να χειριστεί
κατά την κρίση της, στο όνοµα του Συµβαλλόµενου
ή/ και Ασφαλισµένου την απόκρουση ή το
διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµά
του την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την
ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης,
µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει
σχετικά.
Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης από τον
Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο των παραπάνω
υποχρεώσεων, αυτός υποχρεούται σε αποζηµίωση
της Εταιρίας.

Η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει από το ποσό
της αποζηµίωσης τα οφειλόµενα ασφάλιστρα µέχρι
τη λήξη του Ασφαλιστηρίου.
Εάν ο Συµβαλλόµενος/Ασφαλισµένος κατά τη
διάρκεια της περιόδου ασφάλισης αποκτήσει
πρόσθετα αντικείµενα που η αξία τους δεν
υπερβαίνει το δέκα στα εκατό (10%) της συνολικής
αξίας των ασφαλισµένων έργων, αυτά τα
αντικείµενα θα καλύπτονται µε το παρόν
Ασφαλιστήριο µε τον όρο ότι ο Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος θα ενηµερώσει την Εταιρία µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την απόκτησή τους και θα
πληρώσει το πρόσθετο ασφάλιστρο που αναλογεί.
Κριτήρια Αποζηµίωσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή
στοιχείο, που ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος
έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν
για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του
δικαιώµατός τους για αποζηµίωση.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα, για
τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης της ζηµιάς και για
την αξία του ασφαλισµένου κινδύνου κατά τον
χρόνο της ζηµιάς.
Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
αποζηµίωσης
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά την αφαίρεση της
συµφωνηθείσας
απαλλαγής
και
της
εναποµείνασας αξίας ζηµιωθέντων αντικειµένων.
Όλες οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ
στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν σε άλλο νόµισµα η
αποζηµίωση θα γίνει µε βάση την ισχύουσα τιµή
fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµέρα
καταβολής της αποζηµίωσης.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται
σε
δόλο
του
Συµβαλλόµενου
/
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.

ΑΡΘΡΟ 16 ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
•

Η Εταιρία θα αποζηµιώσει σύµφωνα µε τη
συµφωνηµένη αξία, όπως αναγράφεται στην
κατάσταση ασφαλισµένων αντικειµένων.
Σε περίπτωση που η ασφάλιση περιλαµβάνει
είδη που δεν αναγράφονται ατοµικά, η
αποζηµίωση για καθένα από αυτά ορίζεται
στην αγοραία αξία τους κατά το χρόνο
επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου.
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•

Σε περίπτωση µερικής απώλειας ή ζηµιάς σε
οποιοδήποτε ασφαλισµένο αντικείµενο, η
Εταιρία θα πληρώσει το κόστος και τα έξοδα
αποκατάστασης της ζηµιάς, καθώς επίσης και
τη µείωση της αξίας του αντικειµένου.
Η συνολική αποζηµίωση δεν θα υπερβαίνει τη
συµφωνηµένη αξία του αντικειµένου.
Μερική ζηµιά ή µερική απώλεια του έργου δεν
θεωρείται ολική απώλεια αυτού, εκτός εάν
δηλωθεί γραπτά στην Εταιρία και συµφωνηθεί
γραπτά πριν από την έναρξη ασφάλισης.
Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς οποιουδήποτε
ασφαλισµένου αντικειµένου που έχει αυξηµένη
αξία ως µέρος ζεύγους ή ενιαίου συνόλου, η
αποζηµίωση δεν θα υπολογίζεται µε βάση αυτή
την αξία αλλά µε την αναλογία της αξίας του
ζεύγους ή του ενιαίου συνόλου.

•

Η ευθύνη της Εταιρίας δεν θα υπερβαίνει σε
οποιαδήποτε περίπτωση το ποσό που
αναγράφεται στην κατάσταση ασφαλισµένων
αντικειµένων.

ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ –
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ
Η αποζηµίωση
Εταιρίας.
Α.

Β.

καταβάλλεται στα γραφεία της

Σε περίπτωση που επανευρεθεί ή εξακριβωθεί
που βρίσκεται το εξαφανισµένο ασφαλισµένο
αντικείµενο (έργο τέχνης) ή επανακτηθεί η
κατοχή του, ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος
έχουν υποχρέωση να το ανακοινώσουν άµεσα
και γραπτά στην Εταιρία.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος
επανακτήσει
την
κατοχή
ασφαλισµένου αντικειµένου (έργου τέχνης) ενώ
έχει καταβληθεί σε αυτόν η αποζηµίωση από
ασφάλιση της συνολικής αξίας του έργου, τότε
αυτός υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δέκα
τεσσάρων (14) ηµερών, είτε να επιστρέψει την
αποζηµίωση στην Εταιρία, είτε να παραδώσει
σε αυτήν την κατοχή και την κυριότητα του
έργου.
Το
δικαίωµα
επιλογής
ασκείται
εντός
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από τότε που θα
κληθεί ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος προς
τούτο από την Εταιρία.
Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άκαρπη ή δεν
τηρηθεί η υποχρέωση της παραγράφου Α του
παρόντος άρθρου, το δικαίωµα επιλογής
µεταβιβάζεται στην Εταιρία.

στην ανεύρεσή του ή αποκτήσει την κατοχή του
µε δική της επιµέλεια, µέριµνα ή δαπάνη ή µε
κάθε άλλη πρόσφορη ενέργεια.
Γ.

Σε περίπτωση που ο
Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος επανακτήσει την κατοχή έργου
τέχνης ενώ έχει καταβληθεί σε αυτόν
αποζηµίωση από ασφάλιση µέρους της αξίας
του έργου, τότε αυτός µπορεί να κρατήσει στην
κατοχή του το έργο τέχνης επιστρέφοντας την
αποζηµίωση στην Εταιρία.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος /
Ασφαλισµένος δεν κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας
µέσα
σε
προθεσµία
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από τότε που θα
κληθεί γραπτά προς τούτο από την Εταιρία και
η ασφαλιστική κάλυψη υπερβεί το µισό της
αξίας του έργου τέχνης, τότε η Εταιρία
καθίσταται συγκύριος κατά την αναλογία µε την
οποία η ασφάλιση κάλυπτε το ασφαλισµένο
έργο τέχνης και αποκτά το δικαίωµα να προβεί,
µε δική της επιµέλεια, σε δηµοπρασία του σε
αναγνωρισµένο οίκο της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Ο
Συµβαλλόµενος
/
Ασφαλισµένος
υποχρεούται να παραδώσει για το σκοπό αυτό
την κατοχή του έργου τέχνης στην Εταιρία.
Από το ποσό του τιµήµατος στο οποίο θα
πωληθεί το έργο τέχνης, µετά την αφαίρεση
κάθε είδους εξόδων, θα περιέλθει στην Εταιρία
µερίδιο ίσο µε την αναλογία της κυριότητάς της
επί του έργου τέχνης, το δε υπόλοιπο θα
καταβληθεί στον Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο.

∆. Με την κατοχή ενός επανευρεθέντος έργου
τέχνης ισοδυναµεί και το γεγονός ότι ο
Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος έχει τη
δυνατότητα να αποκτήσει πάλι την κατοχή του.

ΑΡΘΡΟ 18 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Εάν ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος έχει αξίωση
για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από τρίτο, η
αξίωση αυτή µεταβιβάζεται στην Εταιρία, µέχρι το
ύψος της καταβληθείσας από αυτήν αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος / Ασφαλισµένος υποχρεούται να
διαφυλάξει τα δικαιώµατά του κατά του τρίτου τα
οποία περιέρχονται στην Εταιρία, σε περίπτωση δε
παράβασης της υποχρέωσης αυτής, υποχρεούται
σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19 ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

H Εταιρία αποκτά µε δήλωσή της προς τον
Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο την κυριότητα
του έργου τέχνης σε περίπτωση που συµβάλει
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ΑΡΘΡΟ 20 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

∆εν καλύπτονται επίσης απώλειες ή ζηµιές:

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.

-

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

-

Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο / Ασφαλισµένο αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας να
ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή σύµφωνα µε
αυτό.

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει απώλειες ή ζηµιές
που προκλήθηκαν, προέρχονται ή απορρέουν
άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά από:
-

-

-

-

-

Πόλεµο ή εµφύλιο, οποιαδήποτε παρεµφερή
εχθροπραξία ή αναταραχή, στρατιωτική ή λαϊκή
εξέγερση,
επανάσταση, πραξικόπηµα και
συνέπειές του, κατάσταση πολιορκίας.
Φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, προοδευτική
αλλοίωση, ενυπάρχον ελάττωµα, σκουριά ή
οξείδωση, σκώρο ή έντοµα, παραµόρφωση
(στρέβλωση)
ή
µείωση
µεγέθους
(συρρίκνωση).
Επισκευή,
αποκατάσταση,
συντήρηση,
αναπαλαίωση ή παρόµοια διαδικασία.
Ξηρότητα, υγρασία, έκθεση σε φως ή υψηλές
θερµοκρασίες εκτός αν η προσκληθείσα
απώλεια είναι άµεση συνέπεια γεγονότος που
δεν εξαιρείται από αυτή την ασφάλιση.
Κλοπή ή αθέµιτη πράξη που πραγµατοποιήθηκε
από ή σε συνεργασία µε οποιονδήποτε εντολέα,
συνέταιρο, διευθυντή ή άλλο στέλεχος ή
υπάλληλο
του
Ασφαλισµένου
/
Συµβαλλόµενου.
Οποιαδήποτε απώλεια, ζηµιά ή ευθύνη που
προκλήθηκε αµέσως ή εµµέσως από διήθηση,
διαποτισµό,
αργή
διαρροή,
υγρό
που
διέρρευσε,
ρύπανση
ή
µόλυνση
που
προκλήθηκε µε οποιοδήποτε τρόπο.

-

Που προκλήθηκαν ολικά ή µερικά από
πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία ή
ραδιενεργή µόλυνση.
Που προκλήθηκαν ή προήλθαν από δήµευση,
εθνικοποίηση, επίταξη ή καταστροφή ή ζηµιά
στην
περιουσία
από
ή
µε
διαταγή
οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή δηµόσιας ή
τοπικής αρχής.
Που
προκλήθηκαν
ή
είναι
συνέπεια
οποιασδήποτε
µορφής
τροµοκρατικών
ενεργειών.

ΕΧ 97
KAΛΥΨΗ
Τα αντικείµενα τέχνης που περιγράφονται στο
συνηµµένο
πίνακα
ή
στην
κατάσταση
ασφαλισµένων αντικειµένων, ασφαλίζονται για
φυσική απώλεια ή ζηµιά που θα συµβεί τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ενώ αυτά εκτίθενται
(συµπεριλαµβανοµένης και της
προσωρινής
αποθήκευσης) ή / και µεταφέρονται, όπως
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.
Προϋποθέσεις
Η Εταιρία παρέχει την παρούσα ασφαλιστική
κάλυψη µε την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος /
Συµβαλλόµενος θέτει σε λειτουργία όλα τα
συστήµατα
συναγερµού
και
λοιπά
µέτρα
ασφαλείας που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία,
οποτεδήποτε αυτός (ή οι ένοικοι) ή πρόσωπα που
έχουν ορίσει για φύλαξη απουσιάζουν από το κτίριο
µέσα στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισµένη
περιουσία και ο ασφαλισµένος κίνδυνος συµβεί
κατά το χρόνο αυτό.
Ο Ασφαλισµένος / Συµβαλλόµενος οφείλουν να
µεριµνούν για την καλή λειτουργία των συστηµάτων
συναγερµών και λοιπών µέτρων ασφαλείας για όλη
τη διάρκεια της ασφάλισης και να προβαίνουν ανά
εξάµηνο στη συντήρηση αυτών.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν καλύπτονται επίσης απώλειες ή ζηµιές που
προκλήθηκαν, προήλθαν ή απορρέουν από:
-

Σεισµό.
Μυστηριώδη
εξαφάνιση
οποιουδήποτε
αντικειµένου.
Ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, µηχανικό σφάλµα ή
βλάβη.
∆ήµευση, εθνικοποίηση, επίταξη ή καταστροφή
ή ζηµιά στην περιουσία από ή µε διαταγή
οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή δηµόσιας ή
τοπικής αρχής.
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Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
GENERALI ASSISΤANCE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση
Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την
υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
α. κάθε όχηµα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο,
µοτοσικλέτα, τροχόσπιτο ή ρυµουλκούµενο µέχρι 3,5
τόνους και έτος κατασκευής κάτω των 10 ετών,
που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο και µεταφέρει
επιβάτες δωρεάν.
β. κάθε επιπλέον όχηµα που αναφέρεται στο
Ασφαλιστήριο και το οποίο πρέπει να ανήκει σε
µέλος της οικογένειας του ιδιοκτήτη που συγκατοικεί.
γ. προκειµένου περί νοµικού προσώπου είναι κάθε
όχηµα που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο ή/και
στην εκάστοτε κατάστασή του.
ΒΛΑΒΗ
Είναι κάθε ζηµιά που παθαίνει το όχηµα από τη
χρήση, ελάττωµα, κακή λειτουργία τµηµάτων
συµπεριλαµβανοµένων και των ελαστικών του και
καθιστά αδύνατη τη χρήση του.
∆εν συµπεριλαµβάνονται και δεν καλύπτονται στην
παρούσα σύµβαση οι αναγκαίες για την
προβλεπόµενη συντήρηση ακινητοποιήσεις ή
ακινητοποιήσεις
για
την
εγκατάσταση
εξαρτηµάτων, βαφή, αποκατάσταση βλαβών που
προκλήθηκαν από µη χρήση του οχήµατος.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
(ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.

ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε απροσεξία,
µη τήρηση των όρων και κανονισµών ή στην οδική
κυκλοφορία και προκαλεί ζηµιές στο όχηµα και
καθιστούν αδύνατη τη χρήση του.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση.
Είναι ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του οχήµατος καθώς
και κάθε επιβάτης που µεταφέρεται δωρεάν µε
αυτό και έχουν την κατοικία ή παραµονή τους στην
Ελλάδα.

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
Είναι το αδίκηµα που διαπιστώνεται από καταγγελία
στις Αρχές και πραγµατοποιείται από τρίτο που
ιδιοποιείται µέρη του οχήµατος, προκαλώντας του
βλάβη που καθιστά αδύνατη τη χρήση του σε
συνήθεις συνθήκες.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισµένο
Κίνδυνο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης του Ασφαλισµένου Κινδύνου.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµεροµηνία της
επόµενης ανανέωσής του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
Είναι το αδίκηµα που διαπιστώνεται από καταγγελία
στις Αρχές και εκδηλώνεται µε την αφαίρεση του
οχήµατος από τρίτο, µε σκοπό την εκµετάλλευσή
του προς ίδιον όφελος ή όφελος άλλου.
ΣΥΜΒΑΝ
Είναι το τυχαίο και/ή απρόβλεπτο γεγονός που
µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
ασφάλισης και υποχρεώνει τον ασφαλισµένο να
ζητήσει παροχή βοήθειας.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Είvαι η παρoχή των παρακάτω µεταφoρικών
µέσων:
•
σιδηρόδρoµoς (1η θέση)
•
oχηµαταγωγό (Ferry Boat)
•
λεωφoρείo
•
ταξί
•
αερoπλάvo σε τoυριστική θέση
πoυ
πρoσφέρεται κατά τη διάρκεια παρoχής
βoήθειας.

Σελίδα 95
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367
Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82
www.generali.gr

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
προσώπου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.
Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.
Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά τη
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:
•

Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι
αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του
κινδύνου από την Εταιρία.

•

Kάθε τροποποίηση σχετικά µε:
- τη διεύθυνσή του,
- τα χαρακτηριστικά του ή των οχηµάτων που
καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο.

•

Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους
σε άλλη εταιρία.

•

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή
στοιχεία ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που
επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του
κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την
ηµεροµηνία
που
έλαβε
γνώση
της
αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή
των ψευδών δηλώσεων.

•

Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως
την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος
κίνδυνος,
η
Εταιρία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης.

Ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλισµένος
υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της
Εταιρίας.

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.

Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.
Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.
Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία, µέσα σε
δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε
γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να
επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν
η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το
Ασφαλιστήριο ή θα το είχε συνάψει µε
διαφορετικούς όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.
Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες
διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η
Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την
Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται
στα άρθρα 7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ και 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ και για τους παρακάτω λόγους:
Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο
κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που
ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε απάτη περί
ασφαλειών.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα επίσης να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση
του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου ή αν
αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε
αναγκαστική διαχείριση.
Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα
αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός
(1) µήνα από την παραλαβή της από τον
Συµβαλλόµενο ή / και Ασφαλισµένο.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε µε επιστολή του στην
Εταιρία.
Η Εταιρία θα επιστρέψει ανάλογο µέρος των
ασφαλίστρων για την περίοδο µέχρι τη λήξη
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.
Μετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου η
Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι υπηρεσίες βοήθειας που αναγράφονται στο
Ασφαλιστήριο παρέχονται:
•
Στην Ελλάδα
κατά
τη διάρκεια κάθε
µετακίνησης, ταξιδιού και διαµονής για λόγους
αναψυχής ή για επαγγελµατικούς λόγους.
•
Εκτός Ελλάδας κατά τη διάρκεια κάθε ταξιδιού
και διαµονής για λόγους αναψυχής ή για
επαγγελµατικούς λόγους κάτω των 90 ηµερών,
στις ακόλουθες χώρες:
Αζόρες,
Ανδόρα,
Αλβανία,
Αυστρία,
Βαλεαρίδες,
Βέλγιο,
Βουλγαρία,
Γαλλία,
Γερµανία, Γιβραλτάρ, χώρες της πρώην
Γιουγκοσλαβίας, ∆ανία, Ελβετία, Ισπανία,
Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία και Νήσοι, Κανάριοι
Νήσοι, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λουξεµβούργο,
Μαδέρα, Μάλτα, Μαρόκο, Μεγάλη Βρετανία,
Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Πριγκηπάτο του Μονακό, Ρουµανία, Ρωσική
Οµοσπονδία, Σουηδία,
Συρία, Ευρωπαϊκή
Τουρκία, Τσεχοσλοβακία, Τυνησία και Φινλανδία.
Η ασφάλιση µπορεί να επεκταθεί παγκοσµίως για
30, 60 ή 90 ηµέρες µε επιπλέον χρέωση
ασφαλίστρου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή /ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ/∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΖΗΜΙΑΣ
Για να µπορέσει η Εταιρία να επέµβει µε τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες, είναι αναγκαίο ο
Ασφαλισµένος/∆ικαιούχος :
•
να ειδοποιήσει άµεσα την Εταιρία για το
συµβάν.
•
να
έχει
εξασφαλίσει
την
προηγούµενη
συγκατάθεση
της
Εταιρίας
πριν
πάρει
οποιαδήποτε
πρωτοβουλία
ή
αναλάβει
οποιοδήποτε έξοδο.
•
να συµµορφωθεί µε τις λύσεις που προτείνει η
Εταιρία.
O Ασφαλισµένος /∆ικαιούχος οφείλει επίσης:
•

να καλέσει σε βοήθεια και να καταγγείλει το
γεγονός στις αρµόδιες Αρχές.

•

να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αποτροπή, διάσωση ή περιορισµό της ζηµιάς.
Τα σχετικά µε την αποφυγή ή τον περιορισµό
της ζηµιάς έξοδα καλύπτονται σύµφωνα µε όσα
προβλέπει το άρθρο 7 Ν.∆.2496/97.

•

να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το
συµφέρον του µε σκοπό τη διάσωση ή τον
περιορισµό της ζηµιάς καθώς και κάθε πράξη
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις
συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς
προσώπου σαν να µην ήταν ασφαλισµένος.

•

να ενηµερώσει γραπτά την Εταιρία µε
λεπτοµερή περιγραφή των ζηµιών ή απωλειών
που προκλήθηκαν και για το ύψος αυτών.

Κριτήρια Αποζηµίωσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο, που ο
Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος έχουν στην κατοχή
τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή
των προϋποθέσεων του δικαιώµατός τους για
αποζηµίωση.
Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
αποζηµίωσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου, ο
Ασφαλισµένος ή ο ∆ικαιούχος υποχρεούνται να
υποβάλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσής τους.
Εάν πραγµατοποιήθηκαν έξοδα στο εξωτερικό, η
αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ µε
βάση την ισχύουσα µέση τιµή fixing του ξένου
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία καταβολής της
αποζηµίωσης. Όλα τα δικαιολογητικά (αποδείξεις,
γνωµατεύσεις , τιµολόγια κ.λ.π.) που αφορούν
έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν στο εξωτερικό,
υποβάλλονται στην Εταιρία επικυρωµένα από την
αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου
έκδοσης αυτών και σε νόµιµη µετάφραση.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται σε δόλο του Συµβαλλόµενου ή/και του
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος έχει
αξίωση για την αποκατάσταση της ζηµιάς του από
τρίτο, η αξίωση αυτή µεταβιβάζεται στην Εταιρία,
µέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν
αποζηµίωσης.
Ο Συµβαλλόµενος εκχωρεί µε το Ασφαλιστήριο στην
Εταιρία κάθε δικαίωµά του κατά οποιουδήποτε
τρίτου υπαιτίου της ζηµιάς και χορηγεί σε αυτήν το
δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει
εξώδικα ή και δικαστικά στο όνοµά της ή και στο
όνοµά του για αποζηµίωσή της από τον τρίτο.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή/και ο
Ασφαλισµένος ενεργούν στην ασφάλιση για
επαγγελµατικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται,
στο µέτρο που από υπαιτιότητά τους µαταιώθηκε η
άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος.
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ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 15
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο ή/ και τον Ασφαλισµένο αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη της
Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή
σύµφωνα µε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος, µε
γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορούν
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε
γραπτή δήλωσή τους
να
εκχωρήσουν ή να
ενεχυριάσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από
το Ασφαλιστήριο.
Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει
από την
ηµεροµηνία παραλαβής
της γραπτής δήλωσης
στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση
σχετικής Πρόσθετης Πράξης.
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Όταν εξαιτίας βλάβης, µερικής ή ολικής κλοπής µε
ανεύρεση, το όχηµα ακινητοποιείται, η Εταιρία
παρέχει στον Ασφαλισµένο πρόχειρη Οδική Βοήθεια
επί τόπου.
Η κάλυψη ισχύει 3 ηµέρες µετά την πρώτη
ηµεροµηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου.
ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ
Σε περίπτωση που η πρόχειρη Οδική Βοήθεια είναι
αδύνατον να αποκαταστήσει τη βλάβη, η Εταιρία
οργανώνει και αναλαµβάνει, µέσα στα όρια των
τοπικών δυνατοτήτων και των κανονιστικών
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά, τη ρυµούλκηση
του οχήµατος στο πλησιέστερο συνεργείο.
Η κάλυψη ισχύει 3 ηµέρες µετά την πρώτη
ηµεροµηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου.
Σηµείωση
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται µε χιλιοµετρική
ατέλεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

Στην περίπτωση που το συµβάν πραγµατοποιήθηκε
σε απόσταση µεγαλύτερη των πενήντα (50) χλµ.
από
τον
τόπο
µόνιµης κατοικίας του
Ασφαλισµένου:
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Σε περίπτωση που το όχηµα ακινητοποιείται για
διάστηµα µικρότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες:
Η Εταιρία συµµετέχει µέχρι το ποσό των Eυρώ
30,81για κάθε Ασφαλισµένο στα
απρόβλεπτα
έξοδα µεταφοράς τους σε κατάλυµα κοντά στο
συνεργείο όπου µεταφέρεται το όχηµα καθώς και
στα τυχόν έξοδα του ξενοδοχείου.
Σε περίπτωση που το όχηµα ακινητοποιείται
διάστηµα µικρότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες:
Η
Εταιρία
οργανώνει
και
αναλαµβάνει τη
µεταφορά του Ασφαλισµένου, ανάλογα µε την
επιλογή του, είτε στον τόπο κατοικίας του είτε στον
τόπο
προορισµού
του
στην
Ελλάδα
είτε
ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο για ανώτατο χρονικό
διάστηµα σαράντα οκτώ (48) ωρών, µέσα στα όρια
των τοπικών δυνατοτήτων και των κανονιστικών
διατάξεων.
Τα έξοδα καυσίµων και διοδίων βαρύνουν τον
Ασφαλισµένο.

Ανάκτηση του οχήµατος
Εάν το
όχηµα
µετά
από ακινητοποίηση
µεγαλύτερη των σαράντα οκτώ (48) ωρών
επισκευαστεί, η Εταιρία αναλαµβάνει και παρέχει
στον Ασφαλισµένο ή σε άτοµο της επιλογής του τη
µεταφορά τους στον τόπο όπου βρίσκεται το όχηµα
µε σκοπό την παραλαβή του.
Μεταφορά του οχήµατος
Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης ή ατυχήµατος για
τα οποία η προβλεπόµενη διάρκεια επισκευής
υπερβαίνει τις πέντε (5) ηµέρες, η Εταιρία οργανώνει
και αναλαµβάνει τη µεταφορά του οχήµατος σε
συνεργείο
πλησίον
της
κατοικίας
του
ασφαλισµένου.
Η µεταφορά αυτή οργανώνεται από την Εταιρία,
όσο το δυνατόν ταχύτερα. Η Εταιρία δεν φέρει καµία
ευθύνη για καθυστερήσεις που οφείλονται σε
εξαιρετικές περιστάσεις.
Ταυτόχρονα η Εταιρία οργανώνει και αναλαµβάνει
τη µεταφορά του Ασφαλισµένου, ανάλογα µε την
επιλογή του, είτε στον τόπο κατοικίας του είτε στον
τόπο προορισµού του στην Ελλάδα.
ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση ολικής κλοπής του οχήµατος, η
Εταιρία οργανώνει και αναλαµβάνει τη µεταφορά
του Ασφαλισµένου, ανάλογα µε την επιλογή του,
είτε στον τόπο κατοικίας του είτε στον τόπο
προορισµού του στην Ελλάδα, είτε ενοικιαζόµενο
αυτοκίνητο για ανώτατο χρονικό διάστηµα σαράντα
οκτώ (48) ωρών, µέσα στα όρια των τοπικών
δυνατοτήτων και των κανονιστικών διατάξεων.
Τα έξοδα επιπλέον ασφάλισης, καυσίµων και
διοδίων βαρύνουν τον Ασφαλισµένο.
Σε περίπτωση ανεύρεσης του οχήµατος µέσα σε
ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία κλοπής, η Εταιρία
αναλαµβάνει και παρέχει τη µεταφορά του
Ασφαλισµένου ή ατόµου της επιλογής του µε
σκοπό την παραλαβή του οχήµατος.
Στην περίπτωση που κατά την ανεύρεσή του το
όχηµα δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει, η Εταιρία
αναλαµβάνει τη µεταφορά του µέχρι το συνεργείο
που της υποδεικνύεται από τον Ασφαλισµένο και
το οποίο βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του.
Οι υπηρεσίες αυτές
προσφέρονται
µόνο σε
περίπτωση που η κλοπή γνωστοποιήθηκε άµεσα
στις αστυνοµικές ή αρµόδιες τοπικές Αρχές.
Ο Ασφαλισµένος πρέπει να παρουσιάσει στην
Εταιρία αποδεικτικό υποβολής καταγγελίας.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ο∆ΗΓΟΣ
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος που ταξιδεύει
αρρωστήσει ή τραυµατιστεί και δεν είναι σε θέση να
οδηγήσει το όχηµα που αναφέρεται στο
Ασφαλιστήριο όπως και κανένα από τα τυχόν
άτοµα που τον συνοδεύουν, η Εταιρία αποστέλλει
ένα άτοµο που θα υποδείξει ο Ασφαλισµένος για
να τον επαναφέρει στον τόπο κατοικίας του.
Η Εταιρία αναλαµβάνει τα τυχόν έξοδα ξενοδοχείου
µέχρι το ποσό των Eυρώ 30,81 ανά Ασφαλισµένο,
συµπεριλαµβανοµένου και του εν λόγω ατόµου, για
το οποίο αναλαµβάνει επίσης τα έξοδα µεταφοράς
του.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Σε περίπτωση που το όχηµα ακινητοποιείται για
διάστηµα µικρότερο από πέντε (5) ηµέρες:
Η Εταιρία συµµετέχει µέχρι το ποσό των Eυρώ
39,62 για κάθε Ασφαλισµένο στα απρόβλεπτα
έξοδα µεταφοράς τους σε κατάλυµα κοντά στο
συνεργείο όπου µεταφέρεται το όχηµα καθώς και
στα τυχόν έξοδα του ξενοδοχείου.
Σε περίπτωση που το όχηµα ακινητοποιείται για
διάστηµα µεγαλύτερο από πέντε (5) ηµέρες:
Η Εταιρία οργανώνει και αναλαµβάνει τη µεταφορά
των επιβατών στον τόπο κατοικίας τους στην
Ελλάδα.
Ανάκτηση του οχήµατος
Εάν το
όχηµα
µετά
από ακινητοποίηση
µεγαλύτερη των πέντε (5) ηµερών επισκευαστεί, η
Εταιρία αναλαµβάνει και παρέχει στον Ασφαλισµένο
ή σε άτοµο της επιλογής του τη µεταφορά τους
στον τόπο όπου βρίσκεται το όχηµα µε σκοπό την
παραλαβή του.
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήµατος για τα
οποία η προβλεπόµενη διάρκεια επισκευής
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες, η Εταιρία
οργανώνει και αναλαµβάνει τη µεταφορά του
οχήµατος από το συνεργείο
όπου
βρίσκεται
ακινητοποιηµένο
στο
συνεργείο
που
της
υποδεικνύεται από τον Ασφαλισµένο και το οποίο
βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του.
Σε περίπτωση που η µεταφορά του οχήµατος στο
συνεργείο
που
υπέδειξε
ο
Ασφαλισµένος
καθίσταται αδύνατη, η Εταιρία θα επιλέξει ένα από
τα πλησιέστερα συνεργεία στον τόπο κατοικίας
του.
Η µεταφορά αυτή οργανώνεται από την Εταιρία,
όσο το δυνατόν ταχύτερα. Η Εταιρία δεν φέρει καµία
ευθύνη για καθυστερήσεις που οφείλονται σε
εξαιρετικές περιστάσεις.
Μέσα στις είκοσι τέσσερις (24) ώρες που
ακολουθούν την αίτηση επαναπατρισµού ο
Ασφαλισµένος πρέπει να απευθύνει στην Εταιρία
συστηµένη επιστολή στην οποία θα περιγράφει την
κατάσταση του οχήµατος και θα αναφέρει τις
ζηµιές και τις βλάβες.
Το ποσό για τα µεταφορικά που βαρύνει την Εταιρία
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το ποσό της
χρηµατικής αξίας του οχήµατος πριν τη βλάβη ή το
ατύχηµα.
Σε περίπτωση που το ποσό για την επισκευή της
βλάβης ή του ατυχήµατος ξεπερνά την χρηµατική
αξία του οχήµατος, η Εταιρία οργανώνει την επί
τόπου εγκατάλειψή του.

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση ολικής κλοπής του οχήµατος η
Εταιρία οργανώνει και αναλαµβάνει τη µεταφορά
του Ασφαλισµένου στον τόπο κατοικίας του στην
Ελλάδα.
Σε περίπτωση ανεύρεσης του οχήµατος µέσα σε
ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία κλοπής, η Εταιρία
αναλαµβάνει και παρέχει στον Ασφαλισµένο ή σε
άτοµο της επιλογής του τη µεταφορά τους στον
τόπο όπου βρίσκεται το όχηµα µε σκοπό την
παραλαβή του.
Στην περίπτωση που κατά την ανεύρεσή του το
όχηµα δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει και η
προβλεπόµενη διάρκεια επισκευής ξεπερνά
τις
δεκαπέντε (15) ηµέρες, η Εταιρία οργανώνει και
αναλαµβάνει τον επαναπατρισµό του οχήµατος.
Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται µόνο σε
περίπτωση που η κλοπή γνωστοποιήθηκε άµεσα
στις αστυνοµικές ή αρµόδιες τοπικές Αρχές.
Ο Ασφαλισµένος πρέπει να παρουσιάσει στην
Εταιρία αποδεικτικό υποβολής καταγγελίας.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Αν ο Ασφαλισµένος εµπλακεί σε δικαστικές
διώξεις εκτός Ελλάδος αποκλειστικά και µόνο µετά
από οδικό ατύχηµα, η Εταιρία του προκαταβάλλει το
ποσό ποινικής εγγύησης σε περίπτωση που η
τελευταία απαιτείται από τις Αρχές, µέχρι το ποσό
των Eυρώ 4.255,32 καθώς και την αµοιβή δικηγόρου
µέχρι το ποσό των Eυρώ 513,57.
Ο Ασφαλισµένος δεσµεύεται να επιστρέψει τα ποσά
αυτά µέσα σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία που του προκαταβλήθηκαν. Εάν, εν
τω µεταξύ, η ποινική εγγύηση επιστραφεί από τις
Αρχές της χώρας στην οποία καταβλήθηκε, θα
πρέπει να αποδοθεί άµεσα στην Εταιρία.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρία δεν ευθύνεται :
Για τις καθυστερήσεις ή τα κωλύµατα που µπορεί να
επέλθουν σχετικά
µε
την
εκτέλεση
των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε περίπτωση πολέµου,
εξέγερσης,
λαϊκών
κινηµάτων,
αντιποίνων,
περιορισµού της ελεύθερης κυκλοφορίας των
προσώπων και των αγαθών, απεργιών, εκρήξεων,
φυσικών καταστροφών, διάσπαση ατοµικού
πυρήνα ή σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Η Εταιρία δεν επεµβαίνει :
•
Σε συµβάντα που λαµβάνουν χώρα κατά τη
διάρκεια
αγωνισµάτων,
αγώνων
ή
συναγωνισµών µε µηχανοκίνητα µέσα (ή κατά
τις δοκιµές αυτών), που, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, η συµµετοχή
του Ασφαλισµένου, υπό την ιδιότητα του
συναγωνιστή, απαιτεί την προηγούµενη άδεια
των δηµοσίων αρχών.
•
Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήµατος για
λόγους συντήρησης.
Σελίδα 101
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•

Σε περίπτωση δόλου ή επαναλαµβανοµένων
βλαβών που οφείλονται στη µη επισκευή του
οχήµατος.

Η Εταιρία δεν επιστρέφει έξοδα :
•
Επισκευής οχήµατος.
•
Κλοπής αποσκευών, υλικού και διαφόρων
προσωπικών ειδών που έχουν παραµείνει στο
όχηµα καθώς και εξαρτηµάτων του τελευταίου
(ειδικότερα ραδιόφωνο) ακόµα και όταν η
µεταφορά του οχήµατος οργανώνεται από την
Εταιρία.
•
Φύλαξης του οχήµατος.
•
∆ιατροφής.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του:
Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων,
οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή/
και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην Αίτηση
Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την
υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
DAS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η
Εταιρία
αναλαµβάνει
να
παρέχει
την
περιγραφόµενη πιο κάτω κάλυψη σε συνεργασία µε
την DAS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ειδικευµένη εταιρία
παροχής Νοµικής Προστασίας.
Η Εταιρία, στα πλαίσια του κωδικοποιηµένου Ν∆
400/70 άρθρο 13Β, αναθέτει τη διαχείριση όλων των
ασφαλιστικών
περιπτώσεων
του
παρόντος
Ασφαλιστηρίου στη DAS HELLAS προς την οποία ο
Ασφαλισµένος οφείλει να απευθύνει κάθε σχετικό
αίτηµα και η οποία έχει την απόλυτη δικαιοδοσία
λήψης των προσφορότερων µέτρων προστασίας
των έννοµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
(ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την
Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου
συνάπτεται η Ασφάλιση.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για
καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον
Πίνακα Καλύψεων.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση
επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή
περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία και του
οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από
όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το Ασφαλιστήριο
που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου
προσώπου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί ή να
υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης
ή
οποιαδήποτε
άλλη
παρέκκλιση
του
Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα
Εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης
Εναντίωσης που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β)
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Συµβαλλόµενος
δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4
παράγραφος 3∆ του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο της
υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε
το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα
εναντίωσης συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας
στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε συστηµένη
επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από
την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του
Ασφαλιστηρίου.
∆ικαίωµα Υπαναχώρησης
Ο
Συµβαλλόµενος
δικαιούται,
για
λόγους
ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το
Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική
συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την ηµέρα της
επόµενης ανανέωσής του.
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Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης και
Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος
ασκήσει
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το
Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω
δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί αποζηµίωση
µε βάση το Ασφαλιστήριο.
2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της
συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά σύµφωνα
µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο
κίνδυνο.

Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του
Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται
αυτόµατα για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά και
µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την
προϋπόθεση καταβολής του ασφαλίστρου που
αναλογεί.
Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι µικρότερη του
ενός έτους, η σύµβαση ακυρώνεται µετά την
πάροδο του χρόνου που συµφωνήθηκε, χωρίς να
χρειάζεται καταγγελία της.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή/ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή συµφωνία
µεταξύ Συµβαλλόµενου και Εταιρίας.

Οι δηλώσεις Συµβαλλόµενου ή/ και Ασφαλισµένου
που περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και
σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή
τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.

Τροποποιήσεις
ισχύουν
µόνο
όταν
γίνουν
αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής
πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της.

Ο Συµβαλλόµενος ή / και Ασφαλισµένος, κατά τη
σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια
ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:

Τροποποιήσεις
όρων
ή
διατάξεων
του
Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς
που γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
ή/ και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και
δε δεσµεύουν την Εταιρία.

•

•

•

•

Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για τον
ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην
Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι
αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του
κινδύνου από την Εταιρία.
Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη
εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής τους
σε άλλη εταιρία.
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος
από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή
στοιχεία ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που
επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του
κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την
ηµεροµηνία
που
έλαβε
γνώση
της
αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή
των ψευδών δηλώσεων.
Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την
ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως
την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο
ασφαλισµένος
κίνδυνος,
η
Εταιρία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο
Συµβαλλόµενος
ή/και
ο
Ασφαλισµένος
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα
τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση,
κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει
µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που εάν η
Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει το
Ασφαλιστήριο ή θα το είχε συνάψει µε
διαφορετικούς όρους.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:
1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή
2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει
σχετική πρόσθετη πράξη.
Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της
µεταβολής του κινδύνου από τον Συµβαλλόµενο
ή/και τον Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 3
Ν.2496/1997.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της ασφάλισης
αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο,
µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την
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έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η πληρωµή του
σε τµηµατικές καταβολές.
ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο
ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες
διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωσή του, µε
ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία
οφειλής του ασφαλίστρου.
Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου
ασφαλίστρου ή της πρώτης καταβολής,
η
Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν
παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την
Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται
στα άρθρα 7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ και 8
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ και για τους παρακάτω λόγους:
Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο
κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που
ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε απάτη περί
ασφαλειών.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα επίσης να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση
του Συµβαλλόµενου ή/και του Ασφαλισµένου ή εάν
αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε
αναγκαστική διαχείριση.
Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα
αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την πάροδο ενός
(1) µήνα από την παραλαβή της από τον
Συµβαλλόµενο ή / και Ασφαλισµένο.
H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, εάν
δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.
Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το
Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε µε επιστολή του στην
Εταιρία.
Η Εταιρία θα επιστρέψει ανάλογο µέρος των
ασφαλίστρων για την περίοδο µέχρι τη λήξη
διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.
Μετά την επέλευση ασφαλισµένου κινδύνου η
Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος
διατηρούν
το
δικαίωµα
καταγγελίας
του
Ασφαλιστηρίου.
Στην
περίπτωση
αυτή
το
ασφάλιστρο οφείλεται
µέχρι τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ασφαλιστική
προστασία
παρέχεται
για
ασφαλιστικές περιπτώσεις
που επήλθαν
στις
χώρες της Ευρώπης ή τις παραµεσόγειες χώρες

εκτός Ευρώπης, εφόσον τα δικαστήρια του
γεωγραφικού αυτού χώρου είναι τοπικά αρµόδια.

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή /ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο
Ασφαλισµένος υποχρεούται:
•
Να ενηµερώσει πλήρως την Εταιρία σχετικά µε
τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής
περίπτωσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά µέσα
και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά
και να τα διαθέσει στην Εταιρία όταν τα ζητήσει.
•
Να δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που
θα αναλάβει 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.
•
Να πάρει τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας
πριν λάβει µέτρα που δηµιουργούν δαπάνες
όπως ιδιαίτερες εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων
µέσων και αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε
αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.
•
Να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις
αποδείξεις
δικηγορικών
και
δικαστικών
δαπανών στην Εταιρία.
Εάν ο Ασφαλισµένος αθετήσει υπαίτια κάποια από
τις παραπάνω υποχρεώσεις του, η Εταιρία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής
παροχής.
Κριτήρια Αποζηµίωσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή
στοιχείο, που ο Συµβαλλόµενος ή /και ο
Ασφαλισµένος έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν
να
αποκτήσουν
για
τη
συνδροµή
των
προϋποθέσεων
του
δικαιώµατός
τους
για
αποζηµίωση.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα, για
τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης της ζηµιάς και για
την αξία του ασφαλισµένου κινδύνου κατά τον
χρόνο της ζηµιάς.
Εάν η επέλευση του ασφαλισµένου κινδύνου
οφείλεται σε δόλο του Συµβαλλόµενου ή/και του
Ασφαλισµένου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης.
Όλες οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ στην
Ελλάδα. Για έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν σε
άλλο νόµισµα η αποζηµίωση θα γίνει µε βάση την
ισχύουσα τιµή fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την
ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης.

Σελίδα 105
Κεντρικά Γραφεία: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου – 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 80.96.400 – Φαξ: 210 80.96.367
Υποκατάστηµα Β. Ελλάδος: Κουντουριώτου 11 – 54626 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 55.11.44, Φαξ: 2310 55.22.82
www.generali.gr

Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την
εξακρίβωση
των
προϋποθέσεων
καταβολής
αποζηµίωσης
δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, και 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.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η Εταιρία µπορεί να εξετάσει, εάν η παραφύλαξη
των έννοµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου
είναι αναγκαία. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ
της Εταιρίας και του Ασφαλισµένου ως προς την
ανάγκη
παραφύλαξης
των
έννοµων
συµφερόντων
του
Ασφαλισµένου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ο Ασφαλισµένος
µπορεί
να
προκαλέσει
αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση δικηγόρου της
αρεσκείας
του,
σχετικά µε την ανάγκη ή µη της παραφύλαξης.

Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον
και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή
απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον
Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα
από το Ασφαλιστήριο.

Η γνωµοδότηση του δικηγόρου είναι δεσµευτική
για την Εταιρία, εκτός εάν αποµακρύνεται από τη
σωστή νοµική και πραγµατική
βάση
της
υπόθεσης. Εάν ο Ασφαλισµένος δεν αποδέχεται
τη γνωµοδότηση αυτή ή εάν η Εταιρία κρίνει
ότι η γνωµοδότηση αποµακρύνεται από τη σωστή
νοµική και πραγµατική βάση της υπόθεσης,
προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής
αποδοχής.
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο
του διαιτητή ο διορισµός του γίνεται κατά το άρθρο
878 Κ.Πολ.∆ικ.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε
το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 13
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο
παραγράφονται
µετά
την
παρέλευση
της
προθεσµίας που ορίζεται από το νόµο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών) και
πρόσθετων πράξεων του Ασφαλιστηρίου από τον
Συµβαλλόµενο ή/ και τον Ασφαλισµένο αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη της
Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή
σύµφωνα µε αυτό.

Οι
δαπάνες
για
τις
ανωτέρω
ενέργειες
βαρύνουν την Εταιρία εφόσον µε τις ενέργειες αυτές
κριθεί αναγκαία η παραφύλαξη των συµφερόντων
του
Ασφαλισµένου, αλλιώς κατανέµονται
ισοµερώς στην Εταιρία και τον Ασφαλισµένο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Εάν ο Ασφαλισµένος παρά την αντίθετη απόφαση
του διαιτητή προσφύγει σε δικαστική ή διοικητική
αρχή, βαρύνεται µε τις σχετικές δαπάνες, σε
περίπτωση ολοσχερούς ήττας του, άλλως οι
δαπάνες αυτές επιµερίζονται ανάλογα µε την έκτασή
της κατ΄ουσίαν ήττας προς τη νίκη του.

Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος, µε
γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορούν
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε
γραπτή δήλωσή τους
να
εκχωρήσουν ή να
ενεχυριάσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από
το Ασφαλιστήριο.

Απόδοση δαπανών στην Εταιρία
Απαιτήσεις του Ασφαλισµένου για την απόδοση
δικαστικών ή εξώδικων
δαπανών
που
προκατέβαλε αντ΄αυτού η Εταιρία µεταβιβάζονται
στην Εταιρία µόλις γεννηθούν. Χρηµατικά ποσά
που
επιστράφηκαν ήδη στον Ασφαλισµένο
αποδίδονται στην Εταιρία.
Ο
Ασφαλισµένος
είναι υποχρεωµένος να
υποστηρίζει µε κάθε τρόπο την Εταιρία κατά την
άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις
απόδοσης δαπανών που του έχουν µεταβιβαστεί.

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει
από την
ηµεροµηνία παραλαβής
της γραπτής δήλωσης
στην Εταιρία και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση
σχετικής Πρόσθετης Πράξης.
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις δεν µπορούν να
εκχωρηθούν
ούτε
να
ενεχυριασθούν
πριν
προσδιοριστεί οριστικά το ύψος και η αιτία τους
εκτός εάν η Εταιρία συµφωνήσει εγγράφως.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
∆εν χωρεί συµψηφισµός µε απαιτήσεις της Εταιρίας.
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που συνδέονται µεταξύ
από την ίδια αιτία.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΡΙΤΩΝ

Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης η
Εταιρία φροντίζει σύµφωνα µε τους επόµενους
όρους και αναλαµβάνει 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.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

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.

Εάν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση
όλων των δικαιωµάτων από το Ασφαλιστήριο
ανήκει στον Συµβαλλόµενο.
Η Εταιρία όµως δικαιούται να
παρέχει
ασφαλιστική
προστασία
στους
συνασφαλισµένους τρίτους, εφόσον δεν
εναντιώνεται ο Συµβαλλόµενος.

3.

∆εν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την
παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων των
συνασφαλισµένων µε το ίδιο Ασφαλιστήριο
εναντίον
αλλήλων
ή εναντίον του
Συµβαλλόµενου.

4.

Ολα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του
Συµβαλλόµενου από τους όρους αυτούς,
ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των τρίτων που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Η Εταιρία αναλαµβάνει:
•

•

•

τους χρονικά και επήλθαν

Την καταβολή της αµοιβής ενός δικηγόρου
σύµφωνα µε τις διατιµήσεις που ισχύουν κατά
το χρόνο της ασφάλισης (όρια του κώδικα περί
αµοιβής δικηγόρων). Ο δικηγόρος πρέπει να
κατοικεί στην έδρα του αρµόδιου δικαστηρίου
ή να είναι διορισµένος στο δικαστήριο αυτό.
Την καταβολή των δικαστικών δαπανών,
καθώς και των αποζηµιώσεων των µαρτύρων
και πραγµατογνωµόνων που κλητεύθηκαν 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.
Την καταβολή των δικαστικών δαπανών του
αντιδίκου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές
σύµφωνα µε δικαστική απόφαση βαρύνουν τον
Ασφαλισµένο.

Η Εταιρία δεν καταβάλλει :
•

Τα
έξοδα
συµβιβασµού
που
χωρίς
προηγούµενη έγκρισή της δεν είναι ανάλογα µε
την έκταση της νίκης προς την ήττα ή που η
ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το
ισχύον ∆ίκαιο.

•

Τις δαπάνες, που εάν δεν υπήρχε ασφάλιση
Νοµικής Προστασίας, είναι
ή
θα
ήταν
υποχρεωµένος να καταβάλει τρίτος.

•

Τις δαπάνες που δηµιουργήθηκαν από υπαίτια
παράλειψη του Ασφαλισµένου.

•

Τις
δαπάνες
πραγµατογνωµοσύνες.

για

ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Εάν 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.
Εάν 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.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική
περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό
σηµείο, που ο Ασφαλισµένος, ο αντίδικος ή ο τρίτος
για πρώτη φορά άρχισε ή υποστηρίζεται ότι άρχισε
να
αθετεί συµβατικές υποχρεώσεις, ή να
παραβαίνει διατάξεις Νόµου.

εξώδικες

Το ασφαλιστικό ποσό που συµφωνήθηκε είναι για
κάθε ασφαλιστική περίπτωση, το ανώτατο όριο
των ασφαλιστικών παροχών που πρέπει να
παρασχεθούν
συνολικά στο Συµβαλλόµενο και
στους συνασφαλισµένους.
Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί µια µόνον
φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις

ΕΚΛΟΓΗ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΕΝΤΟΛΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑΘΕΣΗ

Ο Ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να διαλέξει
ελεύθερα το δικηγόρο που θα αναλάβει την
παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων του.
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Εάν ο Ασφαλισµένος παραλείψει να εκλέξει
δικηγόρο, η Εταιρία µπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό
το δικαίωµα για τον Ασφαλισµένο.
Η εντολή προς το δικηγόρο δίνεται µόνο από την
Εταιρία "ονόµατι και εντολή" του Ασφαλισµένου.
Εάν ο Ασφαλισµένος δώσει απευθείας εντολή σε
δικηγόρο, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να δώσει
ασφαλιστική προστασία, εκτός εάν η παράλειψη
της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απευθείας
από τον Ασφαλισµένο θα είχε σαν συνέπεια τον
αναµφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των
έννοµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου και δεν
υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου
αυτού.

Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλισµένος είναι
υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει αµέσως
στην Εταιρία την απευθείας χορήγηση εντολής
σε δικηγόρο.
Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον Ασφαλισµένο
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. Η Εταιρία δε φέρει
καµία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Με ειδική συµφωνία, η Νοµική Προστασία
παρέχεται
στον Ασφαλισµένο ή σε άλλον
συνασφαλισµένο και µε την ιδιότητά τους σαν
ιδιοκτητών, νόµιµων κατόχων, νόµιµων οδηγών ή
νόµιµα επιβαινόντων σε επιβατικό αυτοκίνητο ή
µοτοσικλέτα πάνω από 50 κυβ.εκ., που καθορίζεται
στο Ασφαλιστήριο µε τον αριθµό κυκλοφορίας.
Η Νοµική Προστασία παρέχεται:
•
για τη διεκδίκηση αξιώσεων
αποζηµίωσης,
σύµφωνα µε διατάξεις νόµων περί αστικής
ευθύνης.
•
για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια,
για την απόκρουση κατηγορίας σχετικής µε την
εξ
αµελείας
παράβαση
διάταξης,
που
αναφέρεται στην τροχαία κίνηση.
•
για προσφυγές σε διοικητικές αρχές, για
αφαίρεση, περιορισµό ή ανάκτηση της άδειας
ικανότητας οδηγού ή της άδειας κυκλοφορίας
του οχήµατος.
•
σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές
συµβάσεις, συναφείς µε την ιδιότητα του
κυρίου
ή
του
νόµιµου
κάτοχου
του
ασφαλισµένου οχήµατος. Η σύµβαση από την
οποία πηγάζει η ανάγκη
παραφύλαξης
έννοµων
συµφερόντων, πρέπει να έχει
καταρτιστεί µέσα στη χρονική διάρκεια του
Ασφαλιστηρίου.

Ασφαλιστικής προστασίας απολαµβάνουν:
Η Ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
α.

β.

ο Ασφαλισµένος, ο/η σύζυγός του και τα
ανήλικα παιδιά του κατά την εξωεπαγγελµατική
δραστηριότητά
τους
και
κατά
την
επαγγελµατική, µόνο µε την ιδιότητά τους σαν
εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.
µε καταβολή επασφαλίστρου οι γονείς του
Ασφαλισµένου και του/της συζύγου (ανιόντες
πρώτου
βαθµού
εξ
αγχιστείας),
εάν
κατονοµάζονται στο Ασφαλιστήριο, κατά την
εξωεπαγγελµατική δραστηριότητά τους και
κατά την επαγγελµατική, µόνο µε την ιδιότητά
τους σαν εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας, και εφόσον συζούν µε τον
Ασφαλισµένο.

•

•

Η Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
•

•

•

•

για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης,
σύµφωνα
µε διατάξεις νόµων περί αστικής
ευθύνης.
για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην
παράβαση εξ αµελείας ποινικών διατάξεων.
για την παραφύλαξη εννόµων συµφερόντων
από εργατικές σχέσεις. Περιλαµβάνονται και οι
συναφείς διεκδικήσεις έναντι του ∆ηµοσίου ή
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, καθώς
και
αξιώσεις
κοινωνικής περίθαλψης και
συνταξιοδότησης.
σε
περίπτωση διαφορών από ενοχικές
συµβάσεις, εφόσον το
αντικείµενο της
διαφοράς υπερβαίνει το Ασφάλιστρο που
καταβάλλει εκάστοτε ο Ασφαλισµένος.

•

•

•

•

•

για την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων
που έχουν σχέση µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη,
κυρίου, κατόχου ή οδηγού οχηµάτων που
κινούνται
αυτοδύναµα, καθώς
και
των
ρυµουλκούµενων, εκτός εάν πρόκειται για το
όχηµα που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο,
σύµφωνα µε την παράγραφο για τη Νοµική
Προστασία.
για την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων
που απορρέουν άµεσα από τη µελέτη, την
οικοδόµηση ή τη µετατροπή ενός ακινήτου,
κτίσµατος ή µέρους κτίσµατος, των οποίων ο
Ασφαλισµένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος
ή κάτοχος. Μετατροπή µε την έννοια της
παραγράφου αυτής, θεωρείται η µετατροπή
εκείνη, για την οποία χρειάζεται άδεια των
Αρχών.
για την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων
που βρίσκονται σε άµεση σχέση µε την
απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων.
για την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων
που έχουν σχέση µε τον Ασφαλισµένο σαν
επιτηδευµατία ή ελεύθερο επαγγελµατία.
σε περιπτώσεις διαφορών από συµβάσεις
προσλήψεων των νοµίµων εκπροσώπων
νοµικών προσώπων.
σε περιπτώσεις διαφορών από συµβάσεις
εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και
ασφαλιστηρίων κάθε είδους.
σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις
µισθώσεων ή δουλείας επί ακινήτων, εκτός εάν
πρόκειται για την οικογενειακή κατοικία του
Ασφαλισµένου.
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•
•

•
•

•
•

•

•

σε περιπτώσεις
διαφορών
από
τυχερά
παιχνίδια ή στοιχήµατα.
σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω απ
τα σήµατα, τις ευρεσιτεχνίες, κ.λ.π.
σε
περιπτώσεις
διαφορών
απ
το
οικογενειακό και το κληρονοµικό δίκαιο.
σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή
δασµολογικής φύσεως. Περιλαµβάνονται και οι
διαφορές που έχουν σχέση µε κάθε είδους τέλη
ή δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆, καθώς και
τα ποινικά αδικήµατα για τις σχετικές
παραβάσεις.
για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή
διεθνή δικαστήρια και Αρχές.
εάν
η
παραφύλαξη
των
έννοµων
συµφερόντων έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε
πόλεµο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, εσωτερικές
ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισµούς,
ζηµιές
από ραδιενέργεια
ή
γενετικές
ανωµαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
για
ασφαλιστικές
περιπτώσεις,
που
αναγγέλονται στην Εταιρία έξι (6) µήνες µετά
τη λήξη του Ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον
κίνδυνο.
σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασµό,
αναγκαστική
απαλλοτρίωση,
υποχρεωτική
διευθέτηση ορίων ακινήτων και εµπράγµατης
δουλείας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
SUPERPLAN

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

•

•

•

•

•

•

Ασφαλιστικής προστασίας απολαµβάνουν:
α. ο Ασφαλισµένος, ο/η σύζυγός του και τα
ανήλικα παιδιά του κατά την εξωεπαγγελµατική
δραστηριότητά
τους
και
κατά
την
επαγγελµατική, µόνο µε την ιδιότητά τους ως
εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
καθώς επίσης και ως κύριοι οχηµάτων.
β. οι γονείς του Ασφαλισµένου και του/της
συζύγου (ανιόντες πρώτου βαθµού εξ
αγχιστείας),
εάν
κατονοµάζονται
στο
Ασφαλιστήριο, κατά την εξωεπαγγελµατική
δραστηριότητά τους και
κατά
την
επαγγελµατική, µόνο µε την ιδιότητά τους σαν
εργαζοµένων
µε
σχέση εξαρτηµένης
εργασίας, και εφόσον συζούν µε τον
Ασφαλισµένο, καθώς επίσης και ως κύριοι
οχηµάτων.
γ. Νοµική Προστασία παρέχεται και σε νόµιµα
επιβαίνοντες στα ασφαλισµένα αυτοκίνητα,
ενόσω οδηγούνται από Ασφαλισµένους.
Με τον όρο "όχηµα" νοούνται τα αυτοδύναµα
κινούµενα
οχήµατα,
που
χρησιµεύουν
στη
µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και τα
ρυµουλκούµενά τους.
Η Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης,
σύµφωνα
µε διατάξεις νόµων περί αστικής
ευθύνης.
για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην
παράβαση εξ
αµελείας
ποινικών ή
αστυνοµικών διατάξεων.
για την παραφύλαξη εννόµων συµφερόντων
από εργατικές σχέσεις. Περιλαµβάνονται και οι
συναφείς διεκδικήσεις έναντι του ∆ηµοσίου ή
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, καθώς
και αξιώσεις κοινωνικής περίθαλψης και
συνταξιοδότησης.
σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές
συµβάσεις που είναι συναφείς µε την ιδιότητα
του κύριου ή του νόµιµου κατόχου του
ασφαλισµένου οχήµατος ("νοµική προστασία
ενοχικών συµβάσεων οχήµατος"). Η σύµβαση
από
την
οποία
πηγάζει
η
ανάγκη
παραφύλαξης εννόµων συµφερόντων, πρέπει
να έχει καταρτιστεί µέσα στη χρονική διάρκεια
του Ασφαλιστηρίου.
σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές
συµβάσεις, εφόσον το
αντικείµενο της
διαφοράς υπερβαίνει το Ασφάλιστρο που
καταβάλλει εκάστοτε ο Ασφαλισµένος και η
σύµβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη
παραφύλαξης
εννόµων συµφερόντων, έχει
καταρτιστεί µέσα στη χρονική διάρκεια της
ασφαλιστικής σύµβασης.
η
κάλυψη
παρέχεται
για
περιπτώσεις
αρµοδιότητος ελληνικών δικαστηρίων αλλά και
ευρωπαϊκών, εφόσον
πρόκειται
για
τα
ασφαλισµένα αυτοκίνητα.

Η Ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
•

•
•
•
•

σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος από
πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητας
οδηγού που προβλέπεται από το Νόµο, καθώς
και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια
του κύριου ή του νόµιµου κατόχου του
οχήµατος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος
που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας.
Όµως, παρέχεται ασφαλιστική προστασία στα
πρόσωπα εκείνα, που χωρίς υπαιτιότητα
αγνοούσαν την έλλειψη άδειας ικανότητας
οδηγού ή άδειας κυκλοφορίας οχήµατος ή
άδειας του κύριου ή νόµιµου κατόχου για τη
χρησιµοποίηση του οχήµατος.
εάν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο Ασφαλισµένος
διέπραξε µε δόλο την αξιόποινη πράξη.
σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από
ασφαλιστήρια του Ασφαλισµένου.
για αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο όχηµα
και δεν είναι συστατικά ή παραρτήµατά του.
για την παραφύλαξη εννόµων συµφερόντων
που απορρέουν άµεσα από τη µελέτη, την
οικοδόµηση ή τη µετατροπή ενός ακινήτου,
κτίσµατος, ή µέρους κτίσµατος, των οποίων ο
Ασφαλισµένος είναι, ή πρόκειται να γίνει κύριος
ή κάτοχος. Μετατροπή µε την έννοια της
παραγράφου αυτής, θεωρείται η µετατροπή
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•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

εκείνη, για την οποία χρειάζεται άδεια των
αρχών.
για την παραφύλαξη εννόµων συµφερόντων
που βρίσκονται σε άµεση σχέση µε την
απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων.
για την παραφύλαξη εννόµων συµφερόντων
που έχουν σχέση µε τον Ασφαλισµένο σαν
επιτηδευµατία ή ελεύθερο επαγγελµατία.
σε περιπτώσεις διαφορών από συµβάσεις
προσλήψεων των νοµίµων εκπροσώπων
νοµικών προσώπων.
σε περιπτώσεις διαφορών από συµβάσεις
εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους
και ασφαλιστηρίων κάθε είδους.
σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις
µισθώσεων ή δουλείας επί ακινήτων, εκτός εάν
πρόκειται για την οικογενειακή κατοικία του
Ασφαλισµένου.
σε περιπτώσεις διαφορών
από τυχερά
παιχνίδια ή στοιχήµατα.
σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω απ'
τα σήµατα, τις ευρεσιτεχνίες κ.λ.π.
σε περιπτώσεις διαφορών απ' το οικογενειακό
και το κληρονοµικό δίκαιο.
σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή
δασµολογικής φύσεως. Περιλαµβάνονται και οι
διαφορές που έχουν σχέση µε κάθε είδους τέλη
ή δικαιώµατα του δηµοσίου ή ΝΠ∆∆, καθώς και
τα ποινικά αδικήµατα για τις σχετικές
παραβάσεις.
για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια, ή
διεθνή δικαστήρια και αρχές.
εάν η παραφύλαξη των εννόµων συµφερόντων
έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε πόλεµο,
εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές,
απεργίες, ανταπεργίες, σεισµούς, ζηµίες από
ραδιενέργεια ή γενετικές
ανωµαλίες
από
ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
για
ασφαλιστικές
περιπτώσεις,
που
αναγγέλονται στην Εταιρία ένα (1) έτος µετά
τη λήξη του Ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον
κίνδυνο.
σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασµό,
αναγκαστική
απαλλοτρίωση,
υποχρεωτική
διευθέτηση ορίων ακινήτων και εµπράγµατης
δουλείας.

Με τον όρο "όχηµα" νοούνται τα αυτοδύναµα
κινούµενα οχήµατα που χρησιµεύουν στη µεταφορά
προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και τα
ρυµουλκούµενά τους.
Η Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
α.

Β.

γ.

δ.

Με ειδική συµφωνία η ασφαλιστική προστασία
µπορεί να περιοριστεί στις παροχές της παραπάνω
παραγράφου: στοιχ. α., στοιχ. α., β., και γ., ή στοιχ.
β. και γ.
Η Ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
•

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΥ
Ασφαλιστικής προστασίας απολαµβάνουν:
α.

β.

ο κύριος και ο νόµιµος κάτοχος, καθώς και
όποιος, µε την άδειά τους, οδηγεί ή επιβαίνει
στο όχηµα που καθορίζεται µε τον αριθµό
κυκλοφορίας του στο
Ασφαλιστήριο, και
µάλιστα εκάστοτε µε την προαναφερόµενη αυτή
ιδιότητα. ("νοµική προστασία οχήµατος").
το πρόσωπο
που
κατονοµάζεται
στο
Ασφαλιστήριο µε την ιδιότητά του σαν οδηγού
ξένων κατά κυριότητα οχηµάτων ("νοµική
προστασία οδηγού").

για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης
σύµφωνα
µε διατάξεις νόµων περί αστικής
ευθύνης.
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.
για προσφυγές στις αρµόδιες διοικητικές αρχές
λόγω αφαίρεσης ή περιορισµού της άδειας
ικανότητας
οδηγού ή της άδειας και των
πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς
και για την επανάκτησή τους και κίνηση
διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους
λόγους.
σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές
συµβάσεις που είναι συναφείς µε την ιδιότητα
του κύριου ή του νόµιµου κατόχου του
ασφαλισµένου οχήµατος ("νοµική προστασία
ενοχικών συµβάσεων οχήµατος"). Η σύµβαση
από
την
οποία
πηγάζει
η
ανάγκη
παραφύλαξης έννοµων συµφερόντων, πρέπει
να έχει καταρτιστεί µέσα στη χρονική διάρκεια
του Ασφαλιστηρίου.

•
•
•

•

σε
περίπτωση
οδήγησης οχήµατος από
πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητας
οδηγού που προβλέπεται από το Νόµο, καθώς
και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια
του κύριου ή του νόµιµου κατόχου του
οχήµατος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος
που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας.
Όµως, παρέχεται ασφαλιστική προστασία στα
πρόσωπα εκείνα, που χωρίς υπαιτιότητα
αγνοούσαν την έλλειψη άδειας ικανότητας
οδηγού ή άδειας κυκλοφορίας οχήµατος ή
άδειας του κύριου ή νόµιµου κατόχου για τη
χρησιµοποίηση του οχήµατος.
εάν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο Ασφαλισµένος
διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.
σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από
ασφαλιστήρια του Ασφαλισµένου.
για αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο
όχηµα και δεν είναι συστατικά ή παραρτήµατά
του.
όταν
η
παραφύλαξη
των
έννοµων
συµφερόντων βρίσκεται άµεσα ή έµµεσα σε
συνάφεια µε πόλεµο, εχθρικές επιχειρήσεις,
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή σεισµούς.
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•

για
ασφαλιστικές
περιπτώσεις,
που
αναγγέλονται στην Εταιρία ένα (1) έτος µετά
τη λήξη του Ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον
κίνδυνο.

Εάν το ασφαλισµένο όχηµα πουληθεί ή σταµατήσει
κατ'άλλον τρόπο να υπάρχει το ασφαλιστικό
συµφέρον, η ασφαλιστική προστασία µεταβαίνει
αυτόµατα στο οµοειδές όχηµα του Συµβαλλόµενου
που παίρνει τη θέση του ασφαλισµένου οχήµατος
("υποκατάστατο όχηµα"). Σαν οµοειδή θεωρούνται
εκάστοτε οι µοτοσικλέτες, τα επιβατικά αυτοκίνητα
και τα προοριζόµενα για µεταφορά προσώπων και
πραγµάτων (καραβάν), τα φορτηγά κι όσα άλλα
χρησιµοποιούνται για µεταφορικούς σκοπούς, τα
λεωφορεία, τα ρυµουλκούµενα ή τα τροχόσπιτα.
Εάν πριν από την έκλειψη του ασφαλιστικού
συµφέροντος αποκτηθεί όχηµα µε σκοπό την
αντικατάσταση του ασφαλισµένου οχήµατος, η
ασφαλιστική προστασία µεταβαίνει στο νέο, από
την απόκτησή του. Το µέχρι τότε ασφαλισµένο
όχηµα,
παραµένει
συνασφαλισµένο
χωρίς
καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων µέχρι την
απαλλοτρίωσή του, για µέγιστο χρονικό διάστηµα
ένα (1) µήνα από την απόκτηση
του
υποκατάστατου οχήµατος, και πάντως όχι πέρα
από τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου.
Ένα όχηµα που αποκτήθηκε µέσα σε ένα (1) µήνα
πριν
από την
έκλειψη
του ασφαλιστικού
συµφέροντος, θεωρείται ότι είναι υποκατάστατο.
Σαν υποκατάστατο θεωρείται επίσης και το όχηµα
που απέκτησε ο Ασφαλισµένος, µέσα στους
πρώτους έξι (6) µήνες από την έκλειψη του
ασφαλιστικού συµφέροντος. Στην περίπτωση αυτή,
το
Ασφαλιστήριο παρατείνεται για χρονικό
διάστηµα, ίσο µε εκείνο που η Εταιρία δεν έφερε
κανέναν ασφαλιστικό κίνδυνο. Εάν η Εταιρία µέσα
σε ένα (1) µήνα από την έκλειψη του ασφαλιστικού
συµφέροντος, πάρει τη σχετική ανακοίνωση, τα
ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από την
έκλειψη του ασφαλιστικού συµφέροντος, ανήκουν
στον Ασφαλισµένο. Εάν η ανακοίνωση ληφθεί ένα
(1) µήνα µετά την έκλειψη του ασφαλιστικού
συµφέροντος, τα ασφάλιστρα που αναλογούν
στο διάστηµα από τη λήψη της ανακοίνωσης
ανήκουν στον Ασφαλισµένο.

γνωστοποιηθεί ο αριθµός κυκλοφορίας του και τα
αναγκαία στοιχεία για τον καθορισµό του
ασφαλίστρου.
Εάν
ο
Συµβαλλόµενος
παραλείψει
να
γνωστοποιήσει την απόκτηση του υποκατάστατου
οχήµατος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την
υποχρέωση ασφαλιστικής
παροχής
για
τις
ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν
µε το
όχηµα αυτό, εκτός εάν η παράλειψη της
γνωστοποίησης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Συµβαλλοµένου.
Εάν κατά το χρονικό σηµείο που εκλείπει το
ασφαλιστικό συµφέρον, δεν υπάρχει υποκατάστατο
όχηµα κι ούτε αποκτηθεί από τον Συµβαλλόµενο
µέσα σε έξι (6) µήνες από την έκλειψη του
ασφαλιστικού
συµφέροντος, η Εταιρία
είναι
υποχρεωµένη, εάν το ζητήσει ο Συµβαλλόµενος, να
λύσει την ασφαλιστική σύµβαση από το χρόνο που
έπαψε να υπάρχει ασφαλιστικό συµφέρον και να
επιστρέψει τα "µη δεδουλευµένα" ασφάλιστρα. Εάν η
Εταιρία λάβει την ανακοίνωση για την έκλειψη του
ασφαλιστικού συµφέροντος ένα (1) µήνα µετά την
πάροδο της εξάµηνης προθεσµίας, η ασφαλιστική
σύµβαση λύνεται από τη λήψη της ανακοίνωσης,
όπως και παραπάνω.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Ασφαλιστικής
προστασίας
απολαµβάνει
ο
Ασφαλισµένος µε την ιδιότητά
του σαν
επιτηδευµατίας και ελεύθερος επαγγελµατίας για µία
επαγγελµατική δραστηριότητα που αναφέρεται
στο Ασφαλιστήριο.
Η ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται και στους
εργατοϋπαλλήλους καθώς και στα
µέλη της
οικογένειας του Ασφαλισµένου, εφόσον υπάρχει
σχέση εξαρτηµένης εργασίας για την επαγγελµατική
αυτή δραστηριότητά τους.
Η Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
•

•
Εάν η ασφαλιστική προστασία περιλαµβάνει και την
παραφύλαξη έννοµων
συµφερόντων
από
ενοχικές συµβάσεις ("νοµική προστασία ενοχικών
συµβάσεων
οχήµατος"),
εκτείνεται
και
στη
δικαιοπραξία απόκτησης του υποκατάστατου
οχήµατος,
εφόσον
η
δικαιοπραξία
αυτή
καταρτίστηκε µέσα στο χρόνο διάρκειας του
Ασφαλιστηρίου.
Η απαλλοτρίωση του ασφαλισµένου οχήµατος ή η
κατ'άλλον τρόπο έκλειψη του ασφαλιστικού
συµφέροντος,
καθώς
και
η
απόκτηση
υποκατάστατου
οχήµατος
πρέπει
να
γνωστοποιηθούν αµέσως στην Εταιρία. Σε
περίπτωση υποκατάστατου οχήµατος πρέπει να

•

για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης,
σύµφωνα µε διατάξεις νόµων περί αστικής
ευθύνης.
για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ
αµελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.
για την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων
από εργατικές σχέσεις.

Με ειδική συµφωνία, η Νοµική Προστασία
παρέχεται
στον Ασφαλισµένο ή σε άλλον
συνασφαλισµένο και µε την ιδιότητά τους σαν
ιδιοκτητών, νόµιµων κατόχων, νόµιµων οδηγών ή
νόµιµων επιβαινόντων σε επιβατικό αυτοκίνητο ή
µοτοσικλέτα
πάνω
από
50
κυβ. εκ., που
καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο µε τον αριθµό
κυκλοφορίας.
Η Νοµική Προστασία παρέχεται:
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•

•

•

•

για τη διεκδίκηση αξιώσεων
αποζηµίωσης,
σύµφωνα µε διατάξεις νόµων περί αστικής
ευθύνης.
για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια,
για την απόκρουση κατηγορίας σχετικής µε την
εξ
αµελείας
παράβαση
διάταξης
που
αναφέρεται στην τροχαία κίνηση.
για προσφυγές σε διοικητικές αρχές, για
αφαίρεση, περιορισµό ή ανάκτηση της άδειας
ικανότητας οδηγού ή της άδειας κυκλοφορίας
του οχήµατος.
σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές
συµβάσεις συναφείς µε την
ιδιότητα
του
κυρίου
ή
του
νόµιµου
κάτοχου
του
ασφαλισµένου οχήµατος. Η σύµβαση από την
οποία πηγάζει η ανάγκη
παραφύλαξης
έννοµων
συµφερόντων, πρέπει να έχει
καταρτιστεί µέσα στη χρονική διάρκεια της
ασφαλιστικής σύµβασης.

•

•

•

πόλεµο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, εσωτερικές
ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες,
σεισµούς,
ζηµιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωµαλίες
από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
για
ασφαλιστικές
περιπτώσεις,
που
αναγγέλονται στην Εταιρία έξι (6) µήνες µετά
τη λήξη του Ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον
κίνδυνο.
για διαδικασία, πτωχεύσεως και γενικά
συµβιβαστικών διευθετήσεων αναγκαστικής
εκτελέσεως.
σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασµό,
αναγκαστική
απαλλοτρίωση,
υποχρεωτική
διευθέτηση ορίων ακινήτων και εµπράγµατη
δουλεία.

Η Ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

για την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων
που έχουν σχέση µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη,
κυρίου, κατόχου ή οδηγού οχηµάτων που
κινούνται αυτοδύναµα, καθώς και των
ρυµουλκούµενων, εκτός εάν πρόκειται για το
όχηµα που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο,
σύµφωνα µε την παράγραφο για τη Νοµική
Προστασία.
για την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων
που απορρέουν άµεσα από τη µελέτη, την
οικοδόµηση ή τη µετατροπή ενός ακινήτου,
κτίσµατος ή µέρους κτίσµατος, των οποίων ο
Ασφαλισµένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος
ή κάτοχος. Μετατροπή µε την έννοια της
παραγράφου αυτής, θεωρείται η µετατροπή
εκείνη, για την οποία χρειάζεται άδεια των
αρχών.
σε περιπτώσεις διαφορών από συµβάσεις
εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και
ασφαλιστηρίων κάθε είδους.
σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις
µισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, εκτός εάν
πρόκειται για την κύρια επαγγελµατική στέγη
του Ασφαλισµένου.
σε περιπτώσεις διαφορών από συµβάσεις
προσλήψεων των νοµίµων εκπροσώπων
νοµικών προσώπων.
σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω απ'
τα σήµατα, τις ευρεσιτεχνίες, κ.λ.π.
σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή
δασµολογικής φύσεως. Περιλαµβάνονται και οι
διαφορές που έχουν σχέση µε κάθε είδους τέλη
ή δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆, καθώς και
τα ποινικά αδικήµατα για τις σχετικές
παραβάσεις.
για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή
διεθνή δικαστήρια και αρχές.
σε
περιπτώσεις
διαφορών
απ' το
οικογενειακό και το κληρονοµικό δίκαιο.
εάν η παραφύλαξη
των
έννοµων
συµφερόντων έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε
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