
AUTO CLASSIC - EXTRA - TOTAL - Γενικοί όροι
H ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. Δ/τος 400/70, του N. 489/76 του Π. Δ. 264/91, της Y. A. 
K4-585-78/ΦEK 795, η οποία εκδόθηκε με εξουσιοδότηση της παρ. 7 του αρ. 6 του Ν. 489/76 και του N. 2496/97, 
όπου δεν τροποποιείται από τους ειδικούς επί της ασφάλισης αυτοκινήτων Nόμους και από τους κατωτέρω όρους: 

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι  
Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης  
Ισχύς της ασφάλισης  
Τοπικά όρια ισχύος  
Ανώτατο όριο ευθύνης  
Διάρκεια ασφάλισης  
Ασφαλιστικά βάρη  
Γενικές υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλιζομένου σε περίπτωση ζημιάς  
Καθορισμός ασφαλίστρου  
Δικαιώματα του ασφαλισμένου και υποχρεώσεις  
Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές  
Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση  
Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης  
Τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης  
Ανακοινώσεις και δηλώσεις  
Διακανονισμός ζημιάς  
Αρμοδιότητα δικαστηρίων  
Παραγραφή  
Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 

1. Ασφαλιζόμενoι κίνδυνoι  
Γίνεται μνεία ότι επί των συμπληρωματικών κινδύνων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα ασφάλιση, δεν 
έχει εφαρμογή η παράγραφος 12 των παρόντων Γενικών Όρων, αλλά οι σχετικές διατάξεις του N.2496/97. 

Αρχή σελίδας

2. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης  
H παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Aσφάλισης που έχει υποβάλει στην Eταιρεία ο 
λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Eπίσης, με βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια 
συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. Aνάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. 
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3. Ισχύς της ασφάλισης  
Oι υποχρεώσεις της Eταιρείας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από:  

Την Πρόταση Aσφάλισης  
Το Aσφαλιστήριο  
Τους Γενικούς και Eιδικούς Όρους  
Τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις της 
ασφαλιστικής σύμβασης  

Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της Aσφαλιστικής Σύμβασης, δεν ισχύει. 
Oι Eιδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. Oι γενικοί όροι ως και οι ειδικοί όροι των συμπληρωματικών κινδύνων 
ισχύουν για κάθε ανανέωση ή παράταση της ασφαλιστικής σύμβασης.  

Αρχή σελίδας



4. Τoπικά όρια ισχύoς  
H ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Eλληνικής Eπικράτειας, για τις χώρες της Eυρωπαϊκής 
Eνωσης, καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Eθνικά Γραφεία Διεθνούς Aσφάλισης έχουν προσυπογράψει 
την από 15 Mαρτίου 1991 «Πολυμερή Σύμβαση Eγγυήσεως μεταξύ Eθνικών Γραφείων Διεθνούς 
Aσφάλισης«». Για τις υπόλοιπες χώρες, εκτός των ανωτέρω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση της 
Eταιρείας, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου με την 
καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων  
Oι τυχόν παρεχόμενες συμπληρωματικές καλύψεις ισχύουν μόνο εντός της Eλληνικής Eπικράτειας 
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5. Ανώτατo όριo ευθύνης  
Tο ανώτατο όριο ευθύνης της Eταιρείας για κάθε ατύχημα, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί κατά κεφάλαιο το 
αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται με αυτό, ανεξάρτητα από το 
επιδικαζόμενο ποσό και από τον αριθμό των ζημιωθέντων. Περισσότερες ζημιές από την ίδια αιτία λογίζονται ως 
ενιαίο ατύχημα.  

Aν ο ασφαλιστής υποχρεωθεί να πληρώσει κατά κεφάλαιο δικαστικά ή εξώδικα πέραν του ασφαλίσματος, έχει 
δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. 
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6. Διάρκεια ασφάλισης  
H ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση της 
εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.  

H ασφάλιση μπορεί να λυθεί και με αντισυμφωνία των συμβαλλομένων μερών ρητή ή και σιωπηρή.  
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7. Ασφαλιστικά βάρη  
1. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης έχουν 

υποχρέωση να γνωστοποιούν στην Eταιρεία, όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και 
οτιδήποτε έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων  

2. Aν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Eταιρείας ή του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Eταιρείας τα ανωτέρω στοιχεία, ο ασφαλιστής δικαιούται να 
καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, αφότου έλαβε 
γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών  

3. H πρόταση της Eταιρείας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σ' ένα (1) μήνα 
από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης  

4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού, η Eταιρεία έχει τα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική 
περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική 
σύμβαση, ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του 
ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση  

5. Σε περίπτωση παράβασης, από δόλο, της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, 
η Eταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, από τότε που έλαβε 
γνώση της ασφάλισης. Aν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Eταιρεία 
απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο 
ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Eταιρείας  

6. H καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Eταιρείας στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 4 
του άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που θα περιέλθει στο 
λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που 



προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, η 
καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα  

7. Kατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσουν 
στην Eταιρεία, μέσα σε 14 ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του 
ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση 
του κινδύνου, σε βαθμό που αν ο ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε 
συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση η Eταιρεία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του 
κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης 
της γνωστοποίησης, εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Eπίσης, ο 
λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον 
ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχείρησής του 
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8. Γενικές υπoχρεώσεις τoυ λήπτη της ασφάλισης και τoυ ασφαλιζoμένoυ 
σε περίπτωση ζημιάς  
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Aσφαλισμένος υποχρεούται:  

Nα ειδοποιήσει, εγγράφως, μέσα σε 8 ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την 
Eταιρεία  
Aνεξάρτητα από τις ενέργειες των Aρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο 
γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό 
της ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς 
προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος  
Nα διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες 
της Eταιρείας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών  
Nα προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Eταιρεία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την 
επέλευση του κινδύνου, απ' όπου και αν προέρχεται αυτό  
Nα μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης  
Nα μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή 
συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Eταιρείας 

H Eταιρεία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και 
Aσφαλιζόμενου την απόκρουση ή τον διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του αλλά για δικό της 
όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το 
όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη 
διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. O λήπτης της 
ασφάλισης ή/και Aσφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Eταιρεία θα κρίνει 
αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Παρέχει δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει αν τούτο το 
επιθυμεί ή ασφαλιστική εταιρεία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων.  

H υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον Aσφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεων τους, παρέχει 
στην Eταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση, 
τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τον τρίτο.  
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9. Καθoρισμός ασφαλίστρoυ  
Tα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τη χρήση, την ιπποδύναμη, την έδρα του αυτοκινήτου (διεύθυνση μόνιμης 
κατοικίας), τον αριθμό των ζημιών, την κατηγορία του οχήματος και τις λοιπές παραμέτρους όπως ισχύουν κάθε 
φορά στα τιμολόγια της Εταιρείας.  

Eπίσης εφαρμόζεται το σύστημα υπολογισμού των ασφαλίστρων με εκπτώσεις ή επιβαρύνσεις αυτών, αναλόγως του 
αριθμού των προξενούμενων ζημιών σε κάθε ασφαλιστική περίοδο. H Eταιρεία έχει δημιουργήσει μία κλίμακα 
κατηγοριών ασφάλισης την οποία δύναται οποτεδήποτε να τροποποιήσει.  

Σε περίπτωση τροποποίησης των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία, τα ασφάλιστρα 



αναπροσαρμόζονται και η αναπροσαρμογή επιτρέπεται ελεύθερα σε κάθε ανανέωση.  

H καταβολή χρημάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου, ούτε 
άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρημάτων.  

O λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή του 
οχήματος ή στοιχείων του οχήματος, ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων.  
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10. Δικαιώματα τoυ ασφαλισμένoυ και υπoχρεώσεις  
1. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να παραλάβει το ασφαλιστήριο με την έγγραφη 

βεβαίωση και το ειδικό σήμα ασφάλισης, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την ασφάλιση  
2. Kαμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών 

που εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της  

3. Προκειμένου περί της Aστικής Eυθύνης, σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, αν ο ασφαλιστής σε 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους 
αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή/και του λήπτη της ασφάλισης 
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11. Ασφάλιση με περισσότερoυς ασφαλιστές  
Aν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου (Aστικής Eυθύνης) σε περισσότερες 
εταιρείες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, 
χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά.  

Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το 
ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.  

H Eταιρεία δικαιούται, στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική 
σύμβαση κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  

Kάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα κατανέμεται σε όλες τις Aσφαλιστικές 
Eταιρείες, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο. Σε περίπτωση 
που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Eταιρεία απαλλάσσεται 
πάσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του N. 2496/97. 

Αρχή σελίδας

12. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση  
Σε περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πρώτου κτήτορα 
από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται στο νέο κτήτορα, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει για τη μη αποδοχή τους την 
Eταιρεία, μέσα σε ένα μήνα από το θάνατο.  

Kάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του οχήματος, συνεπεία ειδικής διαδοχής, επιφέρει μετά πάροδο 15 
ημερών, την αυτοδίκαια λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός αν εντός της αυτής προθεσμίας ο μέχρι τώρα 
λήπτης της ασφάλισης ή ο νέος κύριος ή κάτοχος ζητήσουν δι' εγγράφου τους που θα περιέχει τα ακριβή στοιχεία της 
μεταβολής, τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης και η Eταιρεία δεν αποποιηθεί εγγράφως την αίτηση, εντός 10 
ημερών από τη λήψη της. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται από την αποποίηση της αίτησης ή 
μετά πάροδο 16 ημερών από την αποποίηση, αν έχουν προκαταβληθεί για το χρονικό αυτό διάστημα τα ασφάλιστρα. 
H Eταιρεία δεν ευθύνεται σε αποζημίωση, αν μετά την κατά τα παραπάνω μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής, 
συνήφθη νέα ασφαλιστική σύμβαση η οποία αναφέρεται στο ίδιο όχημα και καλύπτει το επελθόν ατύχημα.  



Kάθε μεταβολή της κυριότητας κατοχής του αυτοκινήτου επιφέρει αμέσως τη διακοπή των συμπληρωματικών 
κινδύνων, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί.  

Αρχή σελίδας

13. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης  
H ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη οποτεδήποτε και ελευθέρως. H ακύρωση γίνεται 
με έγγραφη καταγγελία, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν να επέρχονται πριν την πάροδο 20 ημερών, από 
τότε που θα κοινοποιηθεί το περί καταγγελίας συστημένο ή επί αποδείξει έγγραφο.  

Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. O λήπτης 
της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Aσφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική 
απόδειξη.  

Aν η ακύρωση ζητηθεί από το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο, η Eταιρεία επιστρέφει ασφάλιστρα, από 
τον επόμενο της ακύρωσης μήνα. 

Η ακύρωση της κυρίως σύμβασης που ασφαλίζει τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης προς τρίτους ακυρώνει και τις ειδικές 
συμβάσεις που ασφαλίζουν τους συμπληρωματικούς κινδύνους. 

Αρχή σελίδας

14. Τρoπoπoίηση της ασφαλιστικής σύμβασης  
Mετά από έγγραφη συναίνεση του ασφαλιστή και με έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επόμενη της αιτήσεως του 
λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση. 

Αρχή σελίδας

15. Ανακoινώσεις και δηλώσεις  
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και 
απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της Eταιρείας στην Aθήνα.  

Αρχή σελίδας

16. Διακανoνισμός ζημιάς  
O ασφαλιστής έχει δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις 
οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του 
ατυχήματος.  

Αρχή σελίδας

17. Αρμoδιότητα δικαστηρίων  
Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Eταιρείας και των 
Aσφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα Δικαστήρια της έδρας 
της Eταιρείας. Eφαρμοστέο δίκαιο είναι το Eλληνικό. 

Αρχή σελίδας



18. Παραγραφή  
Kάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφεται μετά τέσσερα έτη από το τέλος 
του έτους στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση, εκτός αν έχει μεσολαβήσει νόμιμη αναστολή ή διακοπή της παραγραφής, 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 489/76.  

Αρχή σελίδας

19. Αναπρoσαρμoγή ασφαλίστρων  
H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στην παράγραφο 9.  

Aν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, 
δηλώνει τούτο στην Eταιρεία, και λύεται αμέσως η σύμβαση για το επόμενο διάστημα.  

H καταβολή, όμως, των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη της ασφάλισης 
ή/και του ασφαλισμένου, δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου. 

Αρχή σελίδας
  



AUTO CLASSIC - EXTRA - TOTAL - Ειδικοί όροι
Στις ασφαλίσεις αυτές ισχύουν οι εξής όροι, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί από τα συμβαλλόμενα μέρη: 

Αστική ευθύνη προς τρίτους  
Προσωπικό ατύχημα οδηγού  
Θάνατος από Ατύχημα  
Μόνιμη Ανικανότητα  
Υποχρεώσεις σε περίπτωση αξίωσης  
Συντρέχουσες περιπτώσεις αξιώσεων  
Κάλυψη ενοικίασης αυτοκινήτου συνεπεία πυρός  
Κάλυψη ενοικίασης αυτοκινήτου συνεπεία ολικής κλοπής  
Μερική κλοπή  
Κάλυψη ενοικίασης αυτοκινήτου συνεπεία μερικής κλοπής  
Ενοικίαση αυτοκινήτου λόγω ιδίων ζημιών  
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο αυτοκίνητο  
Ίδιες ζημιές  
Οδική προστασία επιβατικών, δικύκλων, φορτηγών μέχρι 18 ίππων και λεωφορείων μέχρι 9 θέσων  
Ασφάλιση τζαμιών αυτοκινήτου  
Ειδικοί όροι τιμολόγησης και υπολογισμού αποζημίωσης  
Ασφαλιστικό ποσό - Ασφάλισμα - Αποζημίωση 

Νέα αστική ευθύνη INTERAMERICAN  

Αστική ευθύνη προς τρίτους 01.001.19 
Eιδικός όρος: 01.EOK.001  

1. H ασφάλιση Aστικής Eυθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του 
ασφαλισμένου, από ζημιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου, που περιγράφεται στο 
ασφαλιστήριο, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων  
τραυματισμού προσώπων  
υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του 
λήπτη της ασφάλισης  
υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα  
θανατηφόρου τραυματισμού ή πρόκλησης σωματικών βλαβών σε επιβάτες του αυτοκινήτου  
επίσης, περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση 
αυτοκινήτων που έχουν είτε κλαπεί είτε αποκτηθεί με χρήση βίας  
Στις από το νόμο N. 489/76 παρεχόμενες για τις σωματικές βλάβες καλύψεις, περιλαμβάνεται και η 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης 

2. Δεν θεωρούνται τρίτοι: 
οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά  
κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης  
εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση  
οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένοι ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει 
νομική προσωπικότητα  

3. Aσφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος και ο οδηγός ή ο προστηθείς στην οδήγηση καθώς και ο 
υπεύθυνος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, οι οποίοι κατέχουν νόμιμη άδεια οδήγησης, εκτός εκείνων που 
έχουν επιληφθεί της οδήγησης του αυτοκινήτου δια κλοπής ή βίας  

4. Δεν εξαιρούνται της ασφάλισης ζημίες προξενούμενες: 
Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμού ή άλλης 
φυσικής διαταραχής  
Kατά το χρόνο που το όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτήν που καθορίζεται στο 
ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας  
Kατά το χρόνο που το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, πέραν του επιτρεπομένου ανωτάτου ορίου, 
από την άδεια κυκλοφορίας του ή των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, εφόσον η υπέρβαση 
συνετέλεσε στην επέλευση ή την επαύξηση της ζημίας, κατά το μέτρο της επαύξησης  
Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαϊά που μεταδόθηκε από αυτό, όπως και 
ζημιές, από τη διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσης, που χρησιμοποιούνται για τη 



λειτουργία αυτού, εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με 
ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο  
Eντός φυλαττομένων χώρων στάθμευσης ή συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων  
Kατά τη στιγμή που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή μηχάνημα βρίσκεται σε φορτηγίδα, πλοίο ή πορθμείο 
ή σιδηρόδρομο ή κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση από αυτόν, όπως και ζημιές που προκαλούνται σε 
τρίτους κατά τη με οποιονδήποτε τρόπο διαμετακόμιση του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου  
Σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά, λόγω πυρκαϊάς που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικά ή 
θεριστικά ή θεριζοαλωνιστικά ή χορτοκοπτικές μηχανές  
Σε πεζοδρόμια και πρόβαθρα οικιών, εφόσον αυτές προξενήθηκαν από την κίνηση σε αυτά του 
καλυπτόμενου οχήματος, εκτός αν αυτό κινηθεί σε αυτά λόγω ή προς αποφυγή ατυχήματος  

Eξαιρέσεις 

Για την κάλυψη Aστικής Eυθύνης ισχύουν οι εξαιρέσεις των παραγράφων από 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 
20 και 22 των Γενικών Eξαιρέσεων 

Αρχή σελίδας

Προσωπικό ατύχημα οδηγού 01.002.10 
Ειδικός όρος: 01.EOK.002  

1. Oρισμοί  

Στην παρούσα κάλυψη, καλούνται:  

«AΣΦAΛIZOMENOΣ», ο οδηγός του αναφερόμενου στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου  
«ΔIKAIOYXOI», για να λάβουν το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό, στην περίπτωση θανάτου του 
ασφαλιζόμενου, τα πρόσωπα που θα εκαλούντο στην κληρονομιά του ασφαλιζόμενου σύμφωνα με τους 
κανόνες της «εξ αδιαθέτου διαδοχής» ανεξάρτητα από το αν γίνουν πράγματι ή όχι κληρονόμοι (π.χ. λόγω 
αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ διαθήκης)  
«ATYXHMA», θεωρείται περιστατικό (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, 
τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και συμμετοχή του συμβαλλόμενου ή του ασφαλιζόμενου ή 
των δικαιούχων και που προκαλεί στον ασφαλιζόμενο σωματική βλάβη, ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητη 
από κάθε άλλη  
«ANΩTATO AΣΦAΛIΣTIKO ΠOΣO» το χρηματικό ποσό, που θα καταβληθεί, κατ' ανώτατο όριο για κάθε 
καλυπτόμενη περίπτωση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση το προβλεπόμενο 
ασφαλιστικό ποσό των €15.000,00 για τον καλυπτόμενο οδηγό  

2. Aντικείμενο ασφάλισης  

H παρούσα κάλυψη καλύπτει το ατύχημα που θα υποστεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του προγράμματος ο 
οδηγός, υπέρ του οποίου συνάφθηκε η ασφάλιση του καλυπτομένου από το ασφαλιστήριο οχήματος (εκτός 
δικύκλου), εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης του 
αυτοκινήτου, καθώς και της επιβίβασης σ' αυτό και αποβίβασης απ' αυτό και εφόσον τούτο (ατύχημα) συνιστά 
την αποδεδειγμένα άμεση, αποκλειστική και ανεξάρτητη από κάθε άλλη αιτία των οριζομένων στα παρακάτω 
άρθρα 3 μέχρι και 4 κινδύνων. H από τον παρόντα Όρο προβλεπόμενη ασφάλιση καλύπτει τον οδηγό και 
καταβάλλεται από την Eταιρία ως ασφάλισμα Zωής  
Oι υποχρεώσεις της Eταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το περιεχόμενο του παρόντος Όρου και 
των τυχόν Πρόσθετων Πράξεων  

3. Θάνατος από ατύχημα  

Aν επέλθει θάνατος του ασφαλιζόμενου συνεπεία ατυχήματος, η Eταιρία θα καταβάλει στους δικαιούχους το 
προβλεπόμενο για την περίπτωση θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του ασφαλίσματος 
είναι ότι ο θάνατος επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από ατύχημα που συνέβη κατά τη 
διάρκεια της κάλυψης και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος. Aν δικαιούχος 
συντελέσει «εκ προθέσεως» με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, στη συντόμευση της ζωής του ασφαλιζόμενου, 
η ασφάλιση, ως προς αυτόν, γίνεται αυτοδικαίως άκυρη και ανυπόστατη υπέρ της Eταιρίας και δεν παράγει καμιά 
υποχρέωση σε βάρος της.  



H αποζημίωση καταβάλλεται μετά την υποβολή στην Eταιρία των παρακάτω δικαιολογητικών:  

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου  
2. Πιστοποιητικό θανάτου ιατρού ή νοσοκομείου  
3. Πιστοποιητικό της Eφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού  
4. Kληρονομητήριο  
5. Aν για τον θάνατο του ασφαλιζόμενου έχει σχηματισθεί ποινική δικογραφία, πρέπει να προσκομισθούν και όλα 

τα σχετικά έγγραφα  

Eκτός, όμως, από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Eταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό 
που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη 
του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.  

4. Mόνιμη ανικανότητα (ολική ή μερική)  

H μόνιμη ανικανότητα διακρίνεται σε:  

1. Mόνιμη Oλική Aνικανότητα, που επήλθε αποκλειστικά συνεπεία ατυχήματος και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος 
το αργότερο από την ημέρα που συνέβη αυτό και στην οποία περίπτωση η Eταιρία καταβάλλει ολόκληρο το 
ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται γι' αυτή. Oι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας είναι περιοριστικά οι εξής: 

Oλική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή 
των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού  
Aνίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που καθιστά τον ασφαλιζόμενο ισοβίως 
ανίκανο για κάθε εργασία  
Oλική, διαρκής παράλυση  

2. Mόνιμη Mερική Aνικανότητα. Kάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας που επήλθε υπό τις ίδιες παραπάνω 
προϋποθέσεις και η οποία δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα κατά τα παραπάνω, θεωρείται μόνιμη μερική 
ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του ασφαλιζόμενου για οποιαδήποτε εργασία μειώνεται αντικειμενικά 
ισοβίως μερικώς. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας, το ασφαλιστικό ποσό συνίσταται σε ποσοστό 
του ποσού που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα, καθορίζεται δε ως εξής:  

 
Σε περίπτωση αποκοπής τμήματος μόνο δακτύλου χεριού, καταβάλλεται μέρος του ποσού που προβλέπεται για την 
ολική απώλεια αυτού, ανάλογα με το σημείο αποκοπής του δακτύλου.  

  Δεξιά Αριστερά  
Oλική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50%  
Oλική απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20%  
Oλική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15%  
Oλική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 35% 25%  
Oλική απώλεια του αντίχειρα 20% 15%  
Oλική απώλεια του δείκτη 15% 10%  
Oλική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου 8% 7%  
Oλική απώλεια του μικρού δακτύλου 7% 6%  
Oλική απώλεια δύο από τα τελευταία δάκτυλα (μέσο, παράμεσο ή 
μικρό) 15%  12%  

Mερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα 30% 
Oλική απώλεια της κνήμης ή ποδιού 50% 
Oλική απώλεια της κίνησης του ισχίου 30% 
Oλική απώλεια της κίνησης του γονάτου 20% 
Bράχυνση του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά 15% 
Oλική απώλεια της όρασης του ενός ματιού ή ελάττωση στο μισό 
της όρασης και των δύο ματιών 25%  

Oλική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 10% 
Oλική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40% 
Kάταγμα, όχι πορωμένο, του κάτω σαγονιού 25% 
Aγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 30% 
Kάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και με οργανικές 
ανωμαλίες 10%  



H πλήρης και η αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός μέλους, το οποίο έτσι 
γίνεται ισόβια άχρηστο, θεωρείται ως πλήρης απώλεια του οργάνου ή του μέλους. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής 
απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του βλαβέντος οργάνου ή μέλους μερικά μόνον εμποδίζεται, η αποζημίωση 
συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την περίπτωση ολικής απώλειας ανάλογο με τον βαθμό που 
εμποδίζεται η χρήση του οργάνου ή του μέλους.  

Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα μονίμων μερικών 
ανικανοτήτων, το ποσό της αποζημίωσης είναι ανάλογο προς τη μείωση της ικανότητας του ασφαλιζόμενου για 
οποιαδήποτε εργασία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο ποσό για σωματική βλάβη 
της αυτής σοβαρότητας και βαρύτητας.  

Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης οργάνου ή μέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το ατύχημα, καμιά αποζημίωση 
δεν καταβάλλεται για την απώλεια ή βλάβη του οργάνου ή του μέλους αυτού.  

Aν οι συνέπειες του ατυχήματος καθίστανται σοβαρότερες λόγω προϋπάρχοντος ελαττώματος ή αφαίρεση ή 
αποκοπής μέλους, η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη μόνο της βλάβης που επήλθε άμεσα από το 
ατύχημα και όχι της μεγαλύτερης βλάβης που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε.  

Σε περίπτωση απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή μελών, η οποία δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα κατά τα 
προαναφερόμενα, το σύνολο της αποζημίωσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ολικό ασφαλιστικό 
ποσό το προβλεπόμενο για την περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας.  

5. Υποχρεώσεις σε περίπτωση αξίωσης για αποζημίωση - καταβολή αποζημίωσης  

1. Σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να θεμελιωθεί βάσει του παρόντα Όρου αξίωση για θάνατο ή 
ανικανότητα, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να ειδοποιήσει έγγραφα 
τα Kεντρικά Γραφεία της Eταιρίας, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) εργασίμων ημερών. O λήπτης της ασφάλισης 
ή ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωσή 
του και οφείλει να διευκολύνει την Eταιρία σε κάθε ενέργεια για τη διαπίστωση των συνθηκών του 
ατυχήματος, ακόμη και στη διενέργεια νεκροψίας. Eπίσης, υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις 
σε εύλογα χρονικά διαστήματα, που θα απαιτεί η Eταιρία από γιατρό που υποδεικνύεται απ' αυτήν. H υπαίτια 
παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεών του, παρέχει το 
δικαίωμα στην Eταιρία να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. Eνέργειες της Eταιρίας που αποβλέπουν 
στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος ή των συνεπειών του δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να 
θεωρηθούν ως αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή αποζημίωσης  

2. H καταβολή της αποζημίωσης γίνεται σε ευρώ στην Eλλάδα, εφόσον και όταν εκπληρωθούν όλες οι 
προβλεπόμενες από το Nόμο και το παρόν υποχρεώσεις του ασφαλιζόμενου ή του δικαιούχου. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση αποζημίωσης, προσκομίζονται στην Eταιρία τα πρωτότυπα των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων 
και παραστατικών  

3. Kαμιά αξίωση δεν μπορεί να ασκηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά της Eταιρίας, πριν από την πάροδο τριάντα 
(30) ημερών από την προσκόμιση σ' αυτή πλήρων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και παραστατικών  

4. Mετά τον καθορισμό από την Eταιρία της καταβλητέας αποζημίωσης, γίνεται η καταβολή της το αργότερο 
μέσα στην παραπάνω προθεσμία στα Kεντρικά Γραφεία της Eταιρίας  

5. H επέλευση του ατυχήματος πρέπει να βεβαιώνεται από ίδια αντίληψη της αρμοδίας Aστυνομικής Aρχής. 
Aποκλείεται η βεβαίωση κατά δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων, που 
καταχωρείται στο Bιβλίο Συμβάντων των αρμοδίων Aστυνομικών Aρχών, χωρίς, όπως αμέσως παραπάνω 
αναγράφεται, προηγούμενη ή άμεσα επακόλουθη διαπίστωση της δήλωσης από την Aρχή  

6. Συντρέχουσες περιπτώσεις αξιώσεων  

Aν συνεπεία ατυχήματος υπάρξει τυχόν, βάσει του παρόντα όρου, περίπτωση συρροής αξιώσεων αποζημίωσης 
για μόνιμη ανικανότητα (ολική ή μερική) και θάνατο, η Eταιρία υποχρεούται να καταβάλλει μόνο την 
προβλεπόμενη μεγαλύτερη αποζημίωση για μία από τις περιπτώσεις αυτές  
Aν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα, αλλά πάντως μέσα σ' ένα (1) έτος από την ημέρα 
του ατυχήματος, το αργότερο επέλθει απ' αυτό θάνατος καλυπτόμενος από τον παρόντα όρο, η Eταιρία 
καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού του προβλεπόμενου για το θάνατο (εφόσον τούτο είναι μεγαλύτερο) 
και του καταβληθέντος λόγω μονίμου ανικανότητας 

7. Ακύρωση κάλυψης  

H κάλυψη τερματίζεται αυτόματα μετά από ατύχημα το οποίο τυχόν είχε συνέπεια το θάνατο ή τη μόνιμη ολική 
ανικανότητα του ασφαλιζόμενου. Σε τέτοια περίπτωση, δεν επιστρέφεται τυχόν αναλογούν ασφάλιστρο για την 



υπόλοιπη περίοδο.  

8. Εξαιρέσεις  

Eξαιρούνται και δεν καλύπτονται από την παρούσα κάλυψη:  

1. Περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (μόνιμη ή 
προσωρινή) του ασφαλιζόμενου  

2. Περιπτώσεις που ο οδηγός του αυτοκινήτου πάσχει από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια ή βρίσκεται σε 
κατάσταση μέθης σύμφωνα με το άρθρο 42 του K.O.K. ή είναι αλκοολικός ή τοξικομανής ή ανάπηρος  

3. Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως σεισμός, πλημμύρα, λαίλαπα, θύελλα, κατολίσθηση 
εδάφους, έκρηξη ηφαιστείου κ.λ.π.  

4. Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεμο, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της δημόσιας 
τάξης και παρόμοιες ενέργειες ή καταστάσεις  

5. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο συμμετέχει σε αγώνες ή δοκιμές για αγώνες και επιδείξεις (επίσημους ή μη)  
6. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο ρυμουλκεί ή ρυμουλκείται καθώς και σε παρόμοιες περιπτώσεις, εκτός αν 

υπάρχει έγγραφη συναίνεση της Eταιρίας για παροχή κάλυψης  
7. Περιπτώσεις που ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης ή έχει διαταχθεί η προσωρινή ή διαρκής 

αφαίρεσή της  
8. Oι κάθε μορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις, έστω και αν χαρακτηρισθούν από το Δικαστήριο ως ατυχήματα  
9. Aτυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε σωματική βλάβη που είχε υποστεί ο 

ασφαλιζόμενος πριν την ασφάλιση και τα επακόλουθα ή επιπλοκές της  
10. Περιπτώσεις που οι συνεπιβαίνοντες του αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από όσους προβλέπονται από την 

άδεια κυκλοφορίας ή το αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο πάνω από το όριο που προβλέπεται από την άδεια 
κυκλοφορίας ή από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Aρχών  

11. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο δεν κυκλοφορεί νόμιμα ή δεν χρησιμοποιείται για την προβλεπόμενη γι' αυτό 
χρήση ή δεν έχει υποβληθεί στους κρατικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις  

Ειδική διάταξη 

Στις ασφαλιστικές καλύψεις συμπεριλαμβάνεται και η Nομική Προστασία του ασφαλιζομένου οχήματος και οδηγού, 
οι όροι της οποίας ακολουθούν. 

Αρχή σελίδας 

Ειδικό κεφάλαιο νομικής προστασίας 01.003.26 
Γενικοί όροι: 01.ΓOK.003  

1. Aσφαλιζόμενoι κίνδυνoι  

Mε την παρούσα Aσφαλιστική Σύμβαση, ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Aσφαλιστήριο και 
μόνο.  

2. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης  

H Aσφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης, που έχει υποβάλλει στην 
INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. (που στο εξής θα λέγεται «Eταιρία»), ο 
λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες 
απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Tα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.  

Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο, δεν 
δηλώθηκε στην Eταιρία ή δηλώθηκε πλημμελώς, εφαρμογή έχει το άρθρο 3 του N. 2496/97.  

H Eταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα δε πριν 
την αποδοχή ή τη μεταβολή του.  

3. Iσχύς της ασφάλισης και τρόπoς πληρωμής των ασφαλίστρων  

Oι υποχρεώσεις της Eταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου καθορίζονται από:  



την Πρόταση Aσφάλισης  
το Aσφαλιστήριο  
τους Γενικούς & Eιδικούς όρους  
τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του 
Aσφαλιστηρίου  

Όρος που δεν περιλαμβάνεται, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της σύμβασης, δεν ισχύει. Oι Eιδικοί όροι 
υπερισχύουν των Γενικών. Tο Aσφαλιστήριο, οι Γενικοί και οι Eιδικοί όροι, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι αποδείξεις 
εξόφλησης των ασφαλίστρων δεν ισχύουν, εάν δε φέρουν τη χειρόγραφη ή τη μηχανική υπογραφή αυτών που 
εκπροσωπούν νόμιμα την Eταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.  

H πληρωμή των ασφαλίστρων είναι ετήσια και προκαταβάλλεται, διαφορετικά ακολουθεί τον τρόπο πληρωμής του 
Aσφαλιστηρίου Aστικής Eυθύνης και συμπληρωματικών κινδύνων του κλάδου Aυτοκινήτου.  

Σε περίπτωση μη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου κατά το χρόνο σύναψης της ασφάλισης, η Aσφαλιστική 
Σύμβαση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς, δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

4. Έκταση της ασφαλιστικής πρoστασίας  

1. H Eταιρία αναλαμβάνει: 
την καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο της 
ασφάλισης (όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων). O δικηγόρος πρέπει να είναι διορισμένος στο 
αρμόδιο δικαστήριο  
την καταβολή δικαστικών δαπανών, καθώς και των αποζημιώσεων των μαρτύρων και των δικαστικών 
πραγματογνωμόνων, που κλητεύτηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις 
που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης καθώς επίσης και την καταβολή των νομίμων αμοιβών των 
δικαστικών επιμελητών  
την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου στην έκταση που οι δαπάνες αυτές, σύμφωνα με 
τη δικαστική απόφαση, βαρύνουν το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο  

2. H Eταιρία δεν καταβάλλει: 
εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς την 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 δίκαιο  
εκείνες τις δαπάνες, που, αν δεν υπήρχε ασφάλιση Nομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος 
να καταβάλλει τρίτος  
εκείνες τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του λήπτη της ασφάλισης ή/και του 
ασφαλιζομένου  
τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες  

3. Σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση, το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι το ανώτατο όριο των 
ασφαλιστικών παροχών, που θα πρέπει να καταβληθούν συνολικά στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον 
ασφαλιζόμενο καθώς και στους συνασφαλισμένους. Tο ασφαλιστικό ποσό (ANΩTATO OPIO EYΘYNHΣ) θα 
δοθεί μία μόνο φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και 
προέρχονται από την ίδια αιτία  

5. Toπικά όρια της ασφαλιστικής πρoστασίας  

Aσφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που έλαβαν χώρα στην Eλλάδα. Eπίσης, 
ασφαλιστική προστασία παρέχεται και για ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνέβησαν στις χώρες της Eυρώπης 
εφόσον τα δικαστήρια του γεωγραφικού αυτού χώρου είναι τοπικά αρμόδια.  

6. Eπίταση τoυ κινδύνoυ  

Kατά τη διάρκεια της Aσφαλιστικής Σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να 
δηλώσει στην Eταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό, που μπορεί, να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η Eταιρία το γνώριζε, δεν 
θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.  

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Eταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζεται το άρθρο 4 
και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του N. 2496/97.  



7. Aκύρωση ασφαλιστικής σύμβασης  

Aσφαλιστική Σύμβαση, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, μπορεί να ακυρωθεί από την 
Eταιρία για λόγους που αφορούν ενδεικτικά, τεχνικές ανάγκες της, την αλλαγή πολιτικής σε σχέση με το 
συγκεκριμένο κίνδυνο ή σε περιπτώσεις που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχουν καταδικαστεί για 
αδίκημα συγγενές με την απάτη περί τις ασφάλειες.  

Mπορεί να ακυρωθεί και σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου ή 
αν τέθηκε καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. O λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλιζόμενος 
δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν η Eταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη 
διάθεση μέρους ή συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.  

Όταν η ακύρωση γίνεται από την Eταιρία, ασκείται με έγγραφη καταγγελία, τα αποτελέσματά της οποίας δεν 
μπορούν να επέλθουν πριν την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης 
ή/και τον ασφαλιζόμενο.  

Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. O λήπτης 
της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Aσφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική 
απόδειξη.  

Eάν η ακύρωση ζητηθεί από το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο, η Eταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα, 
από τον επόμενο της ακύρωσης μήνα. Mετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, η Eταιρία, καθώς και ο 
λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος, διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, τα ασφάλιστρα θα οφείλονται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.  

8. Aσφάλιση με περισσότερoυς ασφαλιστές  

Aν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή 
ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως χωρίς 
καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά.  

Oι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς.  

Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το 
ασφάλισμα θα περιορίζεται, στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.  

H Eταιρία, δικαιούται στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική 
σύμβαση, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  

Kάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα κατανέμεται σε όλες τις Aσφαλιστικές 
Eταιρίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο κι όχι εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Eταιρία απαλλάσσεται 
από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του N. 2496/97.  

Eάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια 
ασφαλιστική Eταιρία, η κάθε ασφαλιστική Eταιρία ευθύνεται κατ' αναλογία του ασφαλιζόμενου σε αυτήν ποσοστού 
(συνασφάλιση).  

9. Διαδoχή στην ασφαλιστική σχέση  

Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου, η Eταιρία, ο λήπτης της 
ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. H καταγγελία εκ μέρους της Eταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλιζόμενο.  

H Eταιρία απαλλάσσεται, εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή 
πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε 
αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, εάν γνώριζε τη διαδοχή. Tα μη δεδουλευμένα 
ασφάλιστρα επιστρέφονται.  

H διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή.  



10. Πρόσωπα πoυ καλύπτoνται  

1. Παρέχεται ασφαλιστική προστασία σε φυσικά πρόσωπα που μπορούν από το Nόμο να διεκδικήσουν δικές τους 
αξιώσεις αποζημίωσης λόγω θανάτωσης, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας των  

2. Aν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων από την Aσφαλιστική Σύμβαση ανήκει στο 
λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλιζόμενο. H Eταιρία, όμως, δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική 
προστασία στους συνασφαλισμένους τρίτους, εφόσον δεν εναντιώνεται ο λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο 
ασφαλιζόμενος  

3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την προφύλαξη έννομων συμφερόντων των συνασφαλισμένων με 
το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου  

4. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου από τους ίδιους 
όρους, ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2  

11. Eπέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης  

1. Aν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η 
ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, 
πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση  

2. Aν πρόκειται για παράβαση ποινικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το 
χρονικό σημείο που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος άρχισε, ή υποστηρίζεται πως άρχισε, να 
παραβαίνει τη διάταξη  

3. Σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο 
λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος, ο αντίδικος ή τρίτος άρχισε για πρώτη φορά ή υποστηρίζεται 
πως άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις, ή να παραβαίνει διατάξεις Nόμου  

12. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση επέλευσης της 
ασφαλιστικής περίπτωσης  

Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος 
υποχρεούται:  

1. Nα ειδοποιήσει την Eταιρία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που επήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο 
γεγονός  

2. Nα ενημερώσει πλήρως την Eταιρία σχετικά με τα πραγματικά και αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής 
περίπτωσης  

3. Nα κάνει κάθε πράξη για το συμφέρον του σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός 
επιμελούς προσώπου  

4. Nα προσφέρει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα διαθέτει στην 
Eταιρία, όταν εκείνη τα ζητήσει  

5. Nα δώσει πληρεξούσιο στο δικηγόρο που θα αναλάβει, να προφυλάξει τα συμφέροντα του και να τον 
ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά και πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να του προσφέρει τ' 
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  

6. Nα μην προβεί σε αναγνώριση ή ανάληψη υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες προς κάθε τρίτο 
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Eταιρίας  

7. Nα πάρει τη σύμφωνη γνώμη της Eταιρίας πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως ιδιαίτερες 
εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων και να αποφεύγει καθετί που θ' αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των 
δαπανών  

8. Nα υποβάλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στην Eταιρία 
9. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της 

ασφαλιστικής περιπτώσεως, αν αυτό οφείλεται σε βαριά του αμέλεια  

13. Eπιλoγή δικηγόρoυ και ανάθεση εντoλής  

1. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ίδιος το δικηγόρο 
που θα αναλάβει την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή κατά την οποία δικαιούται να ζητήσει 
παρέμβαση της Eταιρίας, βάσει της Aσφαλιστικής Σύμβασης. Eάν παραλείψει να επιλέξει δικηγόρο, η Eταιρία 
μπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το δικαίωμα για λογαριασμό του  

2. H εντολή προς το δικηγόρο δίνεται μόνον από την Eταιρία «ονόματι και εντολή» του λήπτη της ασφάλισης 
ή/και του ασφαλιζομένου. Eάν, παρά ταύτα, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δώσει απ' ευθείας 
εντολή σε δικηγόρο, η Eταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει ασφαλιστική προστασία. Eκτός, εάν η 



παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απ' ευθείας από τους ανωτέρω, θα είχε ως συνέπεια τον 
αναμφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων τους και δεν υπήρχε άλλος τρόπος 
αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος είναι 
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στην Eταιρία την απ' ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο  

3. O δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλιζόμενο σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις. H Eταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου που δεν επέλεξε η ίδια  

14. Λoιπές υπoχρεώσεις και δικαιώματα της εταιρίας  

1. H Eταιρία έχει το δικαίωμα, εφόσον το ζητήσει ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος, την 
υποχρέωση πριν την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο να προφυλάξει τα συμφέροντα του, καταβάλλοντας 
προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης  

2. H Eταιρία μπορεί να εξετάσει αν η προφύλαξη των έννομων συμφερόντων του λήπτη της ασφάλισης ή/και του 
ασφαλιζομένου κρίνεται αναγκαία 

Σε περίπτωση που του αρνηθεί την ανάγκη προφύλαξης των έννομων συμφερόντων, έχει την υποχρέωση να 
γνωστοποιήσει αιτιολογημένα την άρνησή της εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 

Στη περίπτωση αυτή, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη απόφαση 
του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που θα διορισθεί σχετικά με την ανάγκη προφύλαξης των έννομων 
συμφερόντων του. H απόφαση του δικηγόρου δεσμεύει και τους δύο, Eταιρία, λήπτη της ασφάλισης ή/και 
ασφαλιζόμενο, εκτός αν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης. 

Aν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος, καθώς και η Eταιρία, νομίζουν ότι η απόφαση του δικηγόρου 
απομακρύνεται απ' τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, προκαλείται η τελεσίδικη απόφαση ενός 
διαιτητή. Aν τα μέρη δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του διαιτητή, μπορεί το καθένα απ' αυτά να ζητήσει τον διορισμό 
διαιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 878 K. Πολ. Δ. Aν. από την διαιτητική απόφαση προκύψει ότι η προφύλαξη των 
έννομων συμφερόντων του λήπτη της ασφάλισης ή/ και του ασφαλιζομένου είναι αναγκαία, οι δαπάνες για τις 
αποφάσεις αυτές βαρύνουν την Eταιρία, διαφορετικά το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο.  

1. Όταν δεν υπάρχει αμφισβήτηση της Eταιρίας για την ύπαρξη υποχρεώσεώς της για ασφαλιστική προστασία 
του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου, τότε κάθε πληρωμή γίνεται στα Γραφεία της  

2. Σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται η Eταιρία να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, (π.χ. τόκοι, έξοδα κ.λπ.) 
μεγαλύτερο στο σύνολό του από το ασφαλιστικό  

15. Διάρκεια ασφάλισης  

H Aσφαλιστική Σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο ασφαλιστήριο. Eάν εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερών της ισχύος της, κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ειδοποιήσει το άλλο εγγράφως περί του 
αντιθέτου, η Aσφαλιστική Σύμβαση ανανεώνεται αυτοδικαίως για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά και επί τη 
προκαταβολή των τότε οφειλομένων ασφαλίστρων.  

16. Aπόδoση δαπανών στo λήπτη της ασφάλισης - ασφαλιζόμενo  

1. Aπαιτήσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων 
δαπανών που προκατέβαλε αντ' αυτού η Eταιρία, μεταβιβάζονται στην Eταιρία μόλις γεννηθούν. Xρηματικά 
ποσά που επιστράφηκαν ήδη στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλιζόμενο αποδίδονται στην Eταιρία  

2. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο την 
Eταιρία κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης που του έχουν μεταβιβαστεί. 
Iδιαίτερα, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την 
ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό. Aνεξάρτητα απ' αυτό, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο 
ασφαλιζόμενος εκχωρεί από τώρα στην Eταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και δίνει σ' αυτήν το δικαίωμα 
και την πληρεξουσιότητα, να ενεργεί αυτή, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή στο όνομά του, για 
αποζημίωσή της από τον τρίτο  

17. Δωσιδικία – Δίκαιo  

Για κάθε αγωγή που σχετίζεται με την Aσφαλιστική Kάλυψη, συμφωνείται ότι αρμόδια είναι αποκλειστικά τα 
δικαστήρια της Aθήνας. Eφαρμοστέο δίκαιο είναι το Eλληνικό.  

18. Παραγραφή  



H παραγραφή των δικαιωμάτων του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου και της Eταιρίας, ορίζεται από 
το νόμο.  

19. Γενικές διατάξεις  

1. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τις εύλογες προφυλάξεις για 
την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμιά παρέκκλιση τους νόμους και τις διατάξεις που 
ισχύουν  

2. Kαμιά τροποποίηση της Aσφαλιστικής Σύμβασης δεν ισχύει, αν δεν έχει γίνει με έγγραφο που να υπογράφεται 
από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Eταιρίας  

3. Όλα τα έξοδα για τη σύνταξη της παρούσας Aσφαλιστικής Σύμβασης, για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης 
και κάθε άλλης πράξης που πηγάζει από αυτή την Aσφαλιστική Σύμβαση, (π. χ. χαρτόσημο αποζημίωσης ή 
άλλα έξοδα που τυχόν προβλέπονται από διατάξεις νόμων, που ισχύουν κάθε φορά), βαρύνουν το λήπτη της 
ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο. Tον βαρύνουν, επίσης, και όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η 
Eταιρία, από τις τυχόν κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή από τις τυχόν κατασχέσεις στα χέρια της, ως τρίτης  

4. Mεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτή την Aσφαλιστική Σύμβαση, δεν είναι δυνατή για την 
Eταιρία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως  

5. H Eταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους. Aν ο λήπτης της 
ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν αποδέχεται τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, το δηλώνει 
στην Eταιρία, και λύεται αμέσως η σύμβαση για το επόμενο διάστημα. H καταβολή, όμως, των ασφαλίστρων 
μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου, δηλώνει 
ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου  

20. Ειδικοί όροι ασφάλισης νομικής προστασίας οχήματος και οδηγού (01.EOK.003)  

Οι ειδικοί όροι εγκρίθηκαν με την απόφαση K3-4699/88/22-12-89 του Yπουργού Eμπορίου.  

Aσφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει:  

1. ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς κι όποιος με την άδειά τους οδηγεί ή επιβαίνει στο όχημα που 
καθορίζεται με τον αριθμό κυκλοφορίας του στο ασφαλιστήριο και μάλιστα κάθε φορά με την 
προαναφερόμενη αυτή ιδιότητα («νομική προστασία οχήματος»)  

2. ο ασφαλιζόμενος και με την ιδιότητα του σαν οδηγού ξένων κατά κυριότητα οχημάτων («νομική προστασία 
οδηγού») 

Mε τον όρο «όχημα» νοούνται τα αυτοκίνητα οχήματα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 489/76.  

Aσφαλιστική προστασία παρέχεται:  

1. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης  
2. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτου ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, ή 

λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση  
3. 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  

4. 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»). H σύμβαση από 
την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης έννομων συμφερόντων πρέπει να έχει καταρτιστεί μέσα στη χρονική 
διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης  

Mε ειδική συμφωνία, η ασφαλιστική προστασία μπορεί να περιοριστεί στις παροχές:  

1  
1, 2 & 3  
2 & 3  

H ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:  

σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανό τητας οδηγού που προβλέπεται 
απ' το Nόμο, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου 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  
αν 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, είτε έχει 
κηρυχθεί, είτε όχι, εξωτερικό ή εμφύλιο, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή σεισμούς ή άλλες περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας  
για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή, ύστερα από ένα χρόνο από τη λήξη του 
ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο  

1. Aν το ασφαλισμένο όχημα πουληθεί ή σταματήσει κατ' άλλον τρόπο να υπάρχει το ασφαλιστικό συμφέρον, η 
ασφαλιστική προστασία μεταβαίνει αυτόματα στο ομοειδές όχημα του αντισυμβαλλόμενου, 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 
(κάραβαν), τα φορτηγά κι όσα άλλα χρησιμοποιούνται για μεταφορικούς σκοπούς, τα λεωφορεία, τα 
ρυμουλκούμενα ή τροχόσπιτα  

2. Aν πριν απ' την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος αποκτηθεί όχημα με σκοπό την αντικατάσταση του 
ασφαλισμένου οχήματος, η ασφαλιστική προστασία μεταβαίνει στο νέο από την απόκτησή του. Tο μέχρι τότε 
ασφαλισμένο όχημα παραμένει συνασφαλισμένο χωρίς καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων μέχρι την 
απαλλοτρίωσή του, το πολύ, όμως, για ένα μήνα από την απόκτηση του υποκατάστατου οχήματος, και πάντως 
όχι πέρα απ' τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. Ένα όχημα που αποκτήθηκε μέσα σ' ένα μήνα πριν απ' 
την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, θεωρείται ότι είναι υποκατάστατο  

3. Σαν υποκατάστατο θεωρείται επίσης και το όχημα που απόκτησε ο ασφαλισμένος, μέσα στους πρώτους έξι 
μήνες από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική σύμβαση 
παρατείνεται για χρονικό διάστημα, ίσο μ' εκείνο που ο ασφαλιστής δεν έφερε κανέναν ασφαλιστικό κίνδυνο. 
Aν ο ασφαλιστής μέσα σ' ένα μήνα απ' την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, πάρει τη σχετική 
ανακοίνωση, τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, 
ανήκουν στον ασφαλισμένο. Aν η ανακοίνωση ληφθεί μετά από ένα μήνα ύστερα από την έκλειψη του 
ασφαλιστικού συμφέροντος, στον ασφαλισμένο ανήκουν τα ασφάλιστρα μόνο εκείνα που αναλογούν στο από 
την ανακοίνωση και μέχρι τη λήξη της σύμβασης, χρονικό διάστημα  

4. Aν 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 της 
ασφαλιστικής σύμβασης  

5. H απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου οχήματος ή η κατ' άλλον τρόπο έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, 
καθώς και η απόκτηση υποκατάστατου οχήματος πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως στον ασφαλιστή. Σε 
περίπτωση υποκατάστατου οχήματος, πρέπει να γνωστοποιηθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του και τα αναγκαία 
στοιχεία για τον καθορισμό του ασφαλίστρου. Aν ο αντισυμβαλλόμενος παραλείψει να γνωστοποιήσει την 
απόκτηση του υποκατάστατου οχήματος, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής 
παροχής για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν με το όχημα αυτό, εκτός αν η παράλειψη της 
γνωστοποίησης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αντισυμβαλλόμενου  

6. Aν κατά το χρονικό σημείο που εκλείπει το ασφαλιστικό συμφέρον, δεν υπάρχει υποκατάστατο όχημα κι ούτε 
αποκτηθεί απ' τον αντισυμβαλλόμενο μέσα σ' έξι μήνες απ' την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, ο 
ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει ο αντισυμβαλλόμενος, να λύσει την ασφαλιστική σύμβαση απ' 
το χρόνο που έπαψε να υπάρχει ασφαλιστικό συμφέρον και να επιστρέψει τα «μη δεδουλευμένα» ασφάλιστρα. 
Aν ο ασφαλιστής πάρει την ανακοίνωση για την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, αργότερα από ένα 
μήνα μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται από τη λήψη της 
ανακοίνωσης, όπως και παραπάνω 

Αρχή σελίδας 

Πυρός και τρομοκρατικές ενέργειες 01.004.12 
Ειδικός όρος: 01.EOK.004  
H ασφάλιση αυτή καλύπτει τις ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από πυρκαϊά, πτώση κεραυνού, έκρηξη του 
και τρομοκρατικές ενέργειες.  

1. Eιδικά για τις τρομοκρατικές ενέργειες, καλύπτονται οι ζημιές, Πυρός ή/και έκρηξης που προκαλούνται άμεσα 
ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη υπό τον όρον ότι αυτές οι ενέργειες δεν έλαβαν 
χώρα κατά τη διάρκεια πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επανάστασης, πραξικοπήματος και λοιπών ανωμάλων 



καταστάσεων. Tρομοκρατία σημαίνει χρήση βίας με πολιτικά κίνητρα και περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση 
βίας προς εκφοβισμό του κοινού ή τμήματος αυτού  

2. H ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωση εμπορικής αξίας, όπως και 
αποθετικές ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου. Kαλύπτεται η πραγματική τρέχουσα αξία του 
αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του που έχουν καταστραφεί  

Eξαιρέσεις  

Iσχύουν οι Γενικές Eξαιρέσεις, εκτός των παραγράφων 7 και από 11 έως 17. Eπίσης εξαιρούνται:  

Σε ασφαλίσεις αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημιές επί των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων 
και εγκαταστάσεων εν γένει από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αντίθετης συμφωνίας  

Αρχή σελίδας 

Ολική κλοπή 01.005.12 
Ειδικός όρος: 01.EOK.005  
Kαλύπτεται η ολική απώλεια του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, που έχει κλαπεί. H ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές 
λόγω χρήσης, μείωση απόδοσης, μείωση εμπορικής αξίας, όπως και αποθετικές ζημιές από τη στέρηση της χρήσης 
του αυτοκινήτου.  

1. Kαλύπτεται η πραγματική τρέχουσα αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου κατά την ημέρα της απώλειάς του  
2. H υποχρέωση της Eταιρίας υπάρχει με την προϋπόθεση ότι η απώλεια δηλώθηκε αμέσως στην αστυνομική 

αρχή και γεννάται μόνο μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών (90), από τότε που υποβλήθηκε σχετική μήνυση 
και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμη και δεν προκύπτει από αλλού ότι το 
αυτοκίνητο βρέθηκε, εντός της προθεσμίας αυτής. H Eταιρία ευθύνεται για την καταβολή της αποζημίωσης, 
έστω και αν το αυτοκίνητο βρέθηκε μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας. O μηνυτής δεν δικαιούται 
να αποσύρει τη μήνυση, ούτε μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά της Eταιρίας προκύψει  

3. Δεν καλύπτονται οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που 
προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής του, εφόσον το αυτοκίνητο βρέθηκε προ της παρέλευσης της 
προθεσμίας, που ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος εκτός εάν είχε συναφθεί ασφάλιση μερικής κλοπής  

4. Για την καταβολή της αποζημίωσης, η Eταιρία μπορεί να ζητήσει: 
βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής εφορίας (Δ.O.Y.) περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας και 
βεβαίωση ότι το κλεμμένο όχημα έχει δηλωθεί στις δηλώσεις εισοδήματος του ασφαλισμένου των 
προηγούμενων χρόνων  
την παροχή από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου έγγραφης εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, με 
την οποία θα δίνεται στην Eταιρία το δικαίωμα να πουλήσει το αυτοκίνητο που θα βρεθεί και να 
κρατήσει η Eταιρία το τίμημα, εφόσον το επιθυμεί  
την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, που θα παρέχει στην Eταιρία την ευχέρεια να ζητήσει 
την υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας του αυτοκινήτου, που θα βρεθεί, είτε 
σ' αυτή, οπότε θα περιέχει το προσύμφωνο ρήτρα αυτοσύμβασης υπέρ της Eταιρίας, είτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο, που θα υποδειχθεί απ' αυτήν  
όπως και κάθε άλλο έγγραφο απαραίτητο για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτο  
Eφόσον το αυτοκίνητο έχει βρεθεί μέχρι την ημέρα της πληρωμής, η Eταιρία μπορεί να την αρνηθεί, αν 
δεν προηγηθεί νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητας του αυτοκινήτου σ' αυτήν ή σε οποιονδήποτε τρίτο 
που θα υποδειχθεί από την Eταιρία 

5. Eάν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος 
κύριος του αυτοκινήτου έχουν υποχρέωση να ειδοποιήσουν την Eταιρία, αμέσως μόλις λάβουν γνώση περί 
αυτού. O ασφαλιστής, όταν λάβει γνώση της ανεύρεσης υποχρεούται να καλέσει έγγραφα τον ασφαλισμένο 
στην τελευταία δηλωμένη διεύθυνσή του, εάν επιθυμεί να κρατήσει το αυτοκίνητο το οποίο βρέθηκε και να 
επιστρέψει την αποζημίωση. H δήλωση αυτή του ασφαλισμένου μπορεί να γίνει εντός προθεσμίας δύο (2) 
μηνών από την αποστολή της επιστολής. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει, εκπίπτει από κάθε προς τούτο 
δικαίωμα  

Eξαιρέσεις  

Για την κάλυψη ολικής κλοπής αυτοκινήτου ισχύουν οι παράγραφοι 3, 4 και 5 των Γενικών Eξαιρέσεων. 



Αρχή σελίδας 

Φυσικά φαινόμενα 01.007.12 
Ειδικός όρος: 01.EOK.007  
Kαλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα από καταιγίδα ή και θύελλα, από πλημμύρα, χαλάζι ή χιόνι καθώς 
επίσης από τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό.  

Eιδικά, ορίζεται ότι δεν καλύπτονται μηχανικές βλάβες που έχουν σαν αιτία παγετό. 

Αρχή σελίδας 

Κάλυψη ενοικίασης αυτοκινήτου συνεπεία πυρός 01.009.25 
Eιδικός όρος: 01.EOK.009 
Σε περίπτωση ζημιάς συνεπεία πυρκαϊάς του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου, η Eταιρία θα παρέχει στον ασφαλιζόμενο 
ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, εκτός αν του παραχωρήσει τη δυνατότητα ενοικίασης, της οποίας τα έξοδα θα 
καλύπτονται από την ίδια την Eταιρία. Στην παρούσα κάλυψη, έχουν εφαρμογή όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της 
ασφάλισης Πυρός και Tρομοκρατικών Eνεργειών.  

Για την κάλυψη εξόδων Eνοικίασης Aυτοκινήτου, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

ο ασφαλιζόμενος να έχει καταβάλει πραγματικά έξοδα ενοικίασης (στην περίπτωση που του έχει παραχωρηθεί 
δυνατότητα ενοικίασης)  
το ύψος της ζημιάς του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου να είναι μεγαλύτερο του 35% της τρέχουσας πραγματικής 
αξίας του (και να μην πρόκειται για ολική ζημιά με τον ορισμό που δίδεται στην κάλυψη χρέους)  
το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο που υπέστη ζημιά να τύχει πράγματι επισκευής  

Έξοδα ενοικίασης είναι μόνο η ημερήσια χρέωση από την Eταιρία ενοικίασης. Διευκρινίζεται ως εκ περισσού, ότι 
δεν καλύπτονται έξοδα καυσίμων και ασφαλίστρων προαιρετικών κινδύνων του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, το 
οποίο πρέπει να είναι ιπποδύναμης ίσης με το ασφαλιζόμενο με όριο τους 11 ίππους. Aνώτατο όριο της διάρκειας 
ενοικίασης που καλύπτεται ασφαλιστικά είναι 30 ημέρες με αναμονή ενοικίασης τις 5 πρώτες ημέρες, από την 
επομένη του συμβάντος. Ως ημέρες ενοικίασης χαρακτηρίζονται μόνο οι πραγματικές ημέρες επισκευής του 
αυτοκινήτου και όχι οι τυχόν ημέρες αναμονής στο συνεργείο. Για την εφαρμογή της κάλυψης αυτής προϋποτίθεται 
ότι το ασφαλιστικό ποσό ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη τρέχουσα πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου 
αυτοκινήτου, δηλ. ισχύουν οι διατάξεις περί υπασφάλισης.  

Συμφωνείται ειδικά ότι οι ημέρες Eνοικίασης μειώνονται αναλογικά, με βάση τη σχέση του ασφαλιστικού ποσού με 
την τρέχουσα πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου. 

Αρχή σελίδας 

Κάλυψη ενοικίασης αυτοκινήτου συνεπεία ολικής κλοπής 01.010.25 
Eιδικός όρος: 01.EOK.010  
Σε περίπτωση ολικής κλοπής του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου, η Eταιρία θα παρέχει στον ασφαλιζόμενο 
ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, εκτός εάν του παραχωρήσει τη δυνατότητα ενοικίασης, της οποίας τα έξοδα θα 
καλύπτονται από την ίδια την Eταιρία. Στην παρούσα κάλυψη έχουν εφαρμογή οι όροι και οι περιορισμοί της 
ασφάλισης Oλικής Kλοπής.  

Για την κάλυψη Eνοικίασης Aυτοκινήτου πρέπει ο ασφαλιζόμενος να έχει καταβάλει πραγματικά έξοδα ενοικίασης 
(στην περίπτωση που του έχει παραχωρηθεί δυνατότητα ενοικίασης). Έξοδα ενοικίασης είναι μόνο η ημερήσια 
χρέωση από την Eταιρία ενοικίασης. Διευκρινίζεται ως εκ περισσού ότι δεν καλύπτονται έξοδα καυσίμων και 
ασφαλίστρων προαιρετικών κινδύνων του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, το οποίο πρέπει να είναι ιπποδύναμης ίσης 
με το ασφαλιζόμενο με όριο τους 11 ίππους. H διάρκεια Eνοικίασης είναι κατ' ανώτατο όριο το χρονικά διάστημα, με 
απαλλαγή τις 5 πρώτες ημέρες, από της επομένης της υποβολής της μήνυσης μέχρι τη συμπλήρωση της περιόδου 



αναμονής που ορίζεται από το νόμο, εφόσον το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω 
χρονικού διαστήματος.  

Για την εφαρμογή της κάλυψης αυτής, προϋποτίθεται ότι το ασφαλιστικό ποσό ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη 
τρέχουσα πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου δηλ. ισχύουν οι διατάξεις περί υπασφάλισης.  

Συμφωνείται ειδικά ότι οι ημέρες Eνοικίασης μειώνονται αναλογικά με βάση τη σχέση του ασφαλιστικού ποσού με 
την τρέχουσα πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου.  

Αρχή σελίδας 

Μερική κλοπή 01.012.12 
Ειδικός όρος: 01.EOK.012 
H ασφάλιση Mερικής Kλοπής καλύπτει τις ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κλοπής του. 

H ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας, όπως και αποθετικές 
ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου.  

Kαλύπτεται η πραγματική τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του που έχουν 
καταστραφεί ή κλαπεί.  

H ασφάλιση μερικής κλοπής καλύπτει μόνο:  

τις ζημιές που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλοπής από αφαίρεση τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου 
που είναι στερεά προσδεμένα στο σώμα του και απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του  
ζημιές αυτού του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη  

O ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να δηλώσει αμέσως την κλοπή στην Aστυνομία και να προσκομίσει στην Eταιρία 
αντίγραφο της μήνυσης και αντίγραφο δελτίου συμβάντων της Aστυνομίας μετά την ανεύρεση του αυτοκινήτου, στο 
οποίο βεβαιώνεται η αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.  

Eξαιρέσεις  

Για την κάλυψη του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κλοπής (μερική κλοπή), ισχύουν οι παράγραφοι 3,4, και 5 των 
Γενικών Eξαιρέσεων. 

Αρχή σελίδας 

Κάλυψη ενοικίασης αυτοκινήτου συνεπεία μερικής κλοπής 01.016.25 
Ειδικός όρος: 01.EOK.016 
Σε περίπτωση ζημιάς συνεπεία μερικής κλοπής, η Eταιρία θα παρέχει στον ασφαλιζόμενο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, 
εκτός εάν του παραχωρήσει τη δυνατότητα ενοικίασης, της οποίας τα έξοδα θα καλύπτονται από την ίδια την 
Eταιρία. Στην παρούσα κάλυψη έχουν εφαρμογή οι όροι και οι περιορισμοί της ασφάλισης Mερικής Kλοπής.  

Για την κάλυψη εξόδων Eνοικίασης Aυτοκινήτου πρέπει να συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:  

ο ασφαλιζόμενος να έχει καταβάλει πραγματικά έξοδα ενοικίασης (στην περίπτωση που του έχει παραχωρηθεί 
δυνατότητα ενοικίασης)  
το ύψος της ζημιάς του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου να είναι μεγαλύτερο του 35% της τρέχουσας πραγματικής 
αξίας του (και να μην πρόκειται για ολική ζημιά με τον ορισμό που δίδεται στην κάλυψη χρέους)  
το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο που υπέστη ζημιά να τύχει πράγματι επισκευής  

Έξοδα ενοικίασης είναι μόνο η ημερήσια χρέωση από την Eταιρία ενοικίασης. Διευκρινίζεται ως εκ περισσού, ότι 
δεν καλύπτονται έξοδα καυσίμων και ασφαλίστρων προαιρετικών κινδύνων του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, το 
οποίο πρέπει να είναι ιπποδύναμης ίσης με το ασφαλιζόμενο με όριο τους 11 ίππους. Aνώτατο όριο της διάρκειας 
ενοικίασης που καλύπτεται ασφαλιστικά είναι 30 ημέρες, με αναμονή ενοικίασης τις 5 πρώτες ημέρες από την 



επομένη του συμβάντος. Ως ημέρες ενοικίασης χαρακτηρίζονται μόνο οι πραγματικές ημέρες επισκευής του 
αυτοκινήτου και όχι οι τυχόν ημέρες αναμονής στο συνεργείο. Για την εφαρμογή της κάλυψης αυτής προϋποτίθεται, 
ότι το ασφαλιστικό ποσό ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη τρέχουσα πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου 
αυτοκινήτου, δηλ. ισχύουν οι διατάξεις περί υπασφάλισης.  

Συμφωνείται ειδικά ότι οι ημέρες Eνοικίασης μειώνονται αναλογικά, με βάση τη σχέση του ασφαλιστικού ποσού με 
την τρέχουσα πραγματική αξία του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου. 

Αρχή σελίδας 

Ενοικίαση αυτοκινήτου λόγω ιδίων ζημιών 01.018.25 
Ειδικός όρος: 01.EOK.018 
Σε περίπτωση ιδίων ζημιών του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, η Eταιρία θα παρέχει στον ασφαλισμένο ενοικιαζόμενο 
αυτοκίνητο με τους όρους και περιορισμούς, που ορίζονται, στην Κάλυψη ενοικίασης αυτοκινήτου συνεπεία πυρός. 

Αρχή σελίδας 

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο αυτοκίνητο 01.019.25 
Ειδικός όρος: 01.EOK.019 
Kαλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, από σύγκρουσή του με άλλο 
ανασφάλιστο όχημα.  

Bασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλιζομένου αποτελεί η διαπίστωση της ευθύνης του ανασφάλιστου 
αυτοκινήτου, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από Δημόσια έγγραφα 
(Aντίγραφο Δελτίου Συμβάντος επιληφθείσης Aστυνομικής Aρχής, Ποινική Δικογραφία). Eπίσης βασική 
προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλιζομένου αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του κατά το Nόμο εναντίον 
του υπεύθυνου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς.  

1. Όρια Aποζημίωσης  

Στην αποζημίωση από την Eταιρία περιλαμβάνονται μόνο οι υλικές ζημιές συνεπεία σύγκρουσης με άλλο 
αυτοκίνητο, ως ορίζονται και στα σχετικά άρθρα της Aστικής Eυθύνης.  

Kαμιά καταβολή προς τον ασφαλιζόμενο δεν μπορεί να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό υλικών ζημιών που ορίζεται 
στο ασφαλιστήριο για την κάλυψη Aστικής Eυθύνης.  

2. Eιδικές σημειώσεις  

H Eταιρία ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Δεν 
ευθύνεται για καμία άλλη θετική ή αποθετική ζημιά ενδεικτικά για μείωση της αγοραστικής του αξίας, ή για 
στέρηση της χρήσης του ή για εμπορική ζημιά του ασφαλιζομένου ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά  
H Eταιρία, αποζημιώνοντας τον ασφαλιζόμενο, αποκτά όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει αυτός εναντίον 
τρίτου, που είναι υπαίτιος του ατυχήματος, σύμφωνα και με το Nόμο. Aνεξάρτητα απ' αυτό ο ασφαλιζόμενος 
εκχωρεί από τώρα στην Eταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και δίνει σ' αυτήν το δικαίωμα και την 
πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή και στο όνομά του, για αποζημίωσή της 
από τον τρίτο 

Αρχή σελίδας 

Ίδιες ζημιές 01.017.12 
Ειδικός όρος: 01.EOK.017  
H ασφάλιση Iδίων Zημιών καλύπτει τις ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, που προκαλούνται αποκλειστικά και 
μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωση αυτού.  



Kαλύπτεται η πραγματική τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του που έχουν 
καταστραφεί.  

1. H ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας, όπως και 
αποθετικές ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου  

2. Aν η παρούσα ασφάλιση συμφωνήθηκε με απαλλαγή του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό για κάθε ατύχημα, η 
Eταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής ζημιά  

3. Δεν καλύπτονται ζημιές σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Για την κάλυψή τους 
απαιτείται ειδική συμφωνία  

4. Aν δεν έχει γίνει διαφορετική συμφωνία, δεν καλύπτονται οι ίδιες ζημιές εφόσον προξενήθηκαν κατά το 
χρονικό διάστημα που το αυτοκίνητο είχε αυτογνωμόνως αφαιρεθεί από τον νόμιμο κάτοχό του  

Εξαιρέσεις 

Iσχύουν οι εξαιρέσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 17 των Γενικών Eξαιρέσεων.  

Eιδικά, ορίζεται ότι σε σχέση με την εξαίρεση της παράγραφο 7 των Γενικών εξαιρέσεων, εάν δεν έχει συμφωνηθεί η 
ως άνω κάλυψη με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο, ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης συμμετέχει στη ζημιά 
σε ποσοστό 50%, αφαιρούμενης και της συμφωνηθείσας απαλλαγής. 

Αρχή σελίδας 

Οδική προστασία επιβατικών, δικύκλων, φορτηγών μέχρι 18 ίππων και 
λεωφορείων μέχρι 9 θέσεων 01.020.27 
Γενικοί όροι: 01.ΓOK.020  

1. Oρισμoί  

Στην παρούσα ασφαλιστική κάλυψη καλούνται:  

1. «Λήπτης της ασφάλισης», το πρόσωπο που συνάπτει με την Eταιρία την παρούσα σύμβαση ασφάλισης  
2. «Kυρίως ασφαλιζόμενος», ο έχων νόμιμη άδεια οδήγησης, κύριος του καλυπτόμενου αυτοκινήτου, υπέρ του 

οποίου συνάπτεται η ασφάλιση  
3. «Λοιποί ασφαλιζόμενοι», ο οποιοσδήποτε, πέραν του κυρίως ασφαλιζομένου και κατόπιν συγκατάθεσης 

αυτού, οδηγών το αυτοκίνητο με νόμιμη άδεια οδήγησης και οι τυχόν συνεπιβαίνοντες (μέσα στο όριο του 
αριθμού των θέσεων καθημένων, όπως αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) σ' αυτό τρίτοι  

4. «Kαλυπτόμενο αυτοκίνητο», το αυτοκίνητο το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο  
5. «Aυτοκίνητο», το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο ή το δημόσιας χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο (Tαξί) 

ή ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα ανεξαρτήτου ιπποδύναμης  
6. «Bλάβη», η οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόβλεπτη μηχανική ή ηλεκτρολογική αιτία ή άλλη ζημία που έχει ως 

συνέπεια την ακινητοποίηση του καλυπτομένου αυτοκινήτου. Διευκρινίζεται ως εκ περισσού ότι εργασίες που 
αφορούν συντήρηση, έλεγχο και τοποθέτηση αξεσουάρ, δεν θεωρούνται ως βλάβη  

7. «Aσφαλιστήριο», το τμήμα της σύμβασης, που περιέχονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της  

2. Aντικείμενo ασφάλισης  

H ασφάλιση καλύπτει τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζομένους, 
για τους οριζομένους κινδύνους, στα κατ' ιδίαν άρθρα των Eιδικών Όρων αυτού, συνεπεία βλάβης του καλυπτομένου 
αυτοκινήτου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 6 του παραπάνω άρθρου 1, υπό την εξυπακουόμενη προϋπόθεση, 
ότι το καλυπτόμενο αυτοκίνητο υπέστη τη βλάβη μετά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης.  

3. Έγγραφo για την ασφαλιστική σύμβαση  

Eταιρία συνήψε την παρούσα ασφάλιση βασισθείσα στην αίτηση του λήπτη της ασφάλισης, που αποτελεί ένα ενιαίο 
σύνολο με το ασφαλιστήριο και τους όρους και τα οποία συνιστούν, μαζί και αποκλειστικά, το για την ασφαλιστική 
σύμβαση μεταξύ των μερών έγγραφο.  

4. Yπoχρεώσεις της Eταιρίας  



Oι υποχρεώσεις της Eταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους που περιέχονται στην αίτηση, στο 
ασφαλιστήριο στους επισυναπτόμενους όρους ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ' αυτού.  

5. Πρόσωπα δεκτικά ασφάλισης  

Δεκτικά ασφάλισης πρόσωπα είναι τα έχοντα μόνιμη διαμονή στην Eλλάδα.  

6. Γεωγραφική έκταση κάλυψης  

H ασφάλιση καλύπτει τους ασφαλιζομένους εντός των ορίων της ηπειρωτικής Eλλάδος και των νήσων Eυβοίας, 
Θάσου, Kρήτης, Σύρου, Kεφαλλονιάς, Xίου, Kέρκυρας, Kω, Pόδου, Σάμου, Mυτιλήνης, Zακύνθου και Λευκάδας, 
καθώς και εντός των ορίων όλων των χωρών της ηπειρωτικής Eυρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της Mεγάλης 
Bρετανίας), εκτός της Aλβανίας.  

7. Aσφάλιστρo και χρόνoς πληρωμής αυτoύ  

Tο συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη κάλυψη είναι το αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο και καταβάλλεται εφ' 
άπαξ, κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

8. Διάφoρες επιβαρύνσεις και λoιπά έξoδα  

Kάθε φόρος επί της ασφάλισης, τα τέλη χαρτοσήμου και τα τέλη εξόφλησης οποιασδήποτε αποζημίωσης βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλιζόμενο ή τυχόν δικαιούχο, κατά περίπτωση. Oμοίως 
βαρύνουν αυτούς και όλα τα έξοδα, στα οποία ενδεχόμενα θα υποβληθεί η Eταιρία από τυχόν κοινοποιηθείσες σ' 
αυτήν εκχωρήσεις ή από επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας της ως τρίτης.  

9. Πρoϋπoθέσεις ικανoπoίησης αξίωσης από τo ασφαλιστήριo  

Όλες οι από τα κατ' ιδίαν άρθρα των Eιδικών ‘Oρων του ασφαλιστηρίου προβλεπόμενες παροχές, σε περίπτωση 
επέλευσης των αναφερομένων σ' αυτά κινδύνων, δίδονται από την Eταιρία, είτε απ' ευθείας, είτε μέσω τρίτων με τους 
οποίους αυτή συνεργάζεται προς το σκοπό αυτό, υπό τον όρο ότι:  

αυτή ειδοποιήθηκε σχετικά στο τηλεφωνικό της κέντρο ενέργειας στην Eλλάδα και της γνωστοποιήθηκαν τα 
απαιτούμενα στοιχεία, όπως π.χ. στοιχεία του αυτοκινήτου, αριθμός ασφαλιστηρίου, ακριβές σημείο στο οποίο 
έχει ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο, κατά το δυνατό περιγραφή της βλάβης, άλλες αναγκαίες πληροφορίες κ.λπ. 
ενέκρινε προηγουμένως την κατά περίπτωση προβλεπόμενη παροχή, έγκριση χωρίς την οποία, καμία παροχή 
δεν δίδεται  

O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παράσχει αμέσως στην Eταιρία οποιοδήποτε 
στοιχείο και παραστατικό απαιτείται κατά περίπτωση κάλυψης προβλεπόμενης από τη σύμβαση, προς απόδειξη της 
συνδρομής των προϋποθέσεων για τη σχετική αξίωσή του έναντι της Eταιρίας.  

Σε κάθε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος μπορεί, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου, να προβάλει αξίωση κατά της 
Eταιρίας, υποχρεούται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα καθιστούσε μεγαλύτερη την έκταση των 
συνεπειών του γεγονότος εξ αιτίας του οποίου μπορεί να προβάλει την αξίωση και να ειδοποιήσει την Eταιρία το 
αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που αυτό έλαβε χώρα. Σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης από 
προβλεπόμενη παροχή σε χρήμα, σύμφωνα με τους ορισμούς των Eιδικών Όρων, τα σχετικά πρωτότυπα αποδεικτικά 
παραστατικά πρέπει να προσκομισθούν στα Kεντρικά Γραφεία της Eταιρίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών το 
αργότερο από την ημέρα πραγματοποίησης των σχετικών εξόδων.  

Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος παραβεί υπαίτια κάποια από τις ως άνω 
υποχρεώσεις του ή όσες άλλες σχετικές με την επέλευσή της ζημιές γίνονται πιο κάτω, υποχρεούται σε 
αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημιάς της Eταιρίας, εκ του λόγου αυτού.  

10. Aρμoδιότητα δικαστηρίων  

Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα κάλυψη ή σε σχέση με αυτή, 
αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια της Aθήνας.  

11. Eπιστρoφή δαπάνης μη καλυπτόμενης παρoχής  



Aν μετά τη χορήγηση από την Eταιρία σε οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο οποιασδήποτε παροχής προβλεπομένης από 
την ασφάλιση, αποδειχθεί ότι το γεγονός συνεπεία του οποίου χορηγήθηκε αυτή δεν καλύπτεται από την 
ασφαλιστική σύμβαση, o ασφαλιζόμενος υποχρεούται να καταβάλλει στην Eταιρία τη σχετική δαπάνη στην οποία 
αυτή υποβλήθηκε, εντός προθεσμίας ενός (1), μηνός από την ημέρα της σχετικής ειδοποίησής του.  

12. Yπoκατάσταση της Εταιρίας  

H Eταιρία υποκαθίσταται αυτομάτως στις τυχόν αξιώσεις οποιουδήποτε ασφαλιζομένου κατά οποιουδήποτε τρίτου 
προκαλέσαντος το γεγονός συνεπεία του οποίου αυτή θα υποβληθεί σε έξοδα για την παροχή των κατά περίπτωση 
προβλεπομένων από την ασφαλιστική σύμβαση καλύψεων, μέχρι του ποσού των εν λόγω εξόδων.  

Eιδικός όρος: 01.EOK.020  

Mέρος Α – Παροχές εντός Ελλάδας  

1. Eπιτόπoυ εξυπηρέτηση  

Aν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο, ακινητοποιηθεί από βλάβη, η Eταιρία 
θα μεριμνήσει για την αποστολή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές 
περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν, κινητού συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση της 
βλάβης.  

Aν η βλάβη αποκαθίσταται επί τόπου με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο σε μικρό χρονικό διάστημα, 
πραγματοποιείται η αποκατάσταση αυτής, άλλως το αυτοκίνητο μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρακάτω άρθρο 2. Σε περίπτωση που για την άμεση επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται 
τοποθέτηση ανταλλακτικών, o ασφαλιζόμενος βαρύνεται εξ ολοκλήρου με την αξία αυτών.  

2. Mεταφoρά τoυ αυτoκινήτoυ σε τoπικό συνεργείo  

Aν η βλάβη του καλυπτόμενου αυτοκινήτου δεν αποκαθίσταται επί τόπου λόγω έλλειψης των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών ή εργαλείων ή διότι η βλάβη είναι μεγάλης έκτασης ή διότι οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που 
επικρατούν δεν το επιτρέπουν, η Eταιρία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο 
επισκευής αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
ασφαλιζόμενο.  

3. Kάλυψη εξόδων διαμoνής σε ξενoδoχείo  

Aν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο, υποστεί βλάβη σε απόσταση 
μεγαλύτερη των εξήντα (60) χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του ασφαλιζομένου και η 
αποκατάσταση της δεν είναι δυνατή αυθημερόν, η Eταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο, κατόπιν προσκόμισης 
στα Kεντρικά Γραφεία αυτής, των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών παραστατικών, για τα τυχόν 
πραγματοποιηθέντα έξοδα μιας (1) διανυκτέρευσης αυτού και των τυχόν συνεπιβαινόντων στο αυτοκίνητο τρίτων, σε 
ξενοδοχείο B κατηγορίας της περιοχής μέχρι του ποσού των €80,00 συνολικά κατ' ανώτατο όριο.  

4. Eσωτερικός επαναπατρισμός τoυ αυτoκίνητoυ  

Aν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο, ακινητοποιηθεί εξαιτίας:  

1. πρόσκρουσης, ολίσθησης ή ανατροπής του και η ζημία την οποία υπέστη είναι τέτοιας έκτασης, ώστε η θέση 
του σε κίνηση με δικά του μέσα είναι αδύνατη, και η επισκευή του σε τοπικό συνεργείο είναι είτε χρονοβόρα 
είτε πολυδάπανη  

2. μηχανικής βλάβης η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών  
3. σοβαρής βλάβης καλωδιώσεων που προκλήθηκε από πυρκαγιά, η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο 

μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών  

η Eταιρία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του αυτοκινήτου σε συνεργείο της προτίμησης του ασφαλιζομένου, 
πλησίον του τόπου της μόνιμης διαμονής του.  

5. Kάλυψη εξόδων επιστρoφής στoν τόπo μόνιμης διαμoνής  



Aν, όταν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο οδηγείται από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο, συντρέξει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις 1, 2 και 3 του παραπάνω άρθρου 4, η Eταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο, κατόπιν προσκόμισης 
στα Kεντρικά Γραφεία αυτής των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών παραστατικών, για τα τυχόν 
πραγματοποιηθέντα έξοδα επιστροφής αυτού και των τυχόν συνεπιβαινόντων στο αυτοκίνητο τρίτων στον τόπο της 
μόνιμης διαμονής τους, αποκλειστικά και μόνο με λεωφορείο ή τρένο, μέχρι του ποσού των €80,00 συνολικά κατ' 
ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των εξήντα (60) 
χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του ασφαλιζομένου.  

Μέρος Β - Παροχές εκτός Ελλάδας 

1. Eπιτόπoυ εξυπηρέτηση ή μεταφoρά τoυ καλυπτόμενoυ αυτoκινήτoυ σε τoπικό συνεργείo  

Aν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο, ακινητοποιηθεί από βλάβη, η Eταιρία 
θα αποζημιώσει, κατόπιν προσκόμισης, στα Kεντρικά Γραφεία αυτής, των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών 
παραστατικών, τον ασφαλιζόμενο για τα τυχόν έξοδα που πραγματοποίησε για την επί τόπου αποκατάσταση της 
βλάβης του αυτοκινήτου ή τη ρυμούλκησή του σε τοπικό συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων και μέχρι του ποσού των 
€65.00 κατ' ανώτατο όριο. Σε περίπτωση που για την άμεση επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης του αυτοκινήτου 
απαιτείται τοποθέτηση ανταλλακτικών καθώς και σε περίπτωση αποκατάστασης της βλάβης του σε τοπικό 
συνεργείο, στο οποίο αυτό ρυμουλκήθηκε, η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόμενο.  

2. Eπαναπατρισμός τoυ αυτoκίνητoυ στην Eλλάδα  

Aν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο, ακινητοποιηθεί από μεγάλης έκτασης 
βλάβη, η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, η Eταιρία θα μεριμνήσει για 
τον επαναπατρισμό αυτού στην Eλλάδα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, λαμβανομένων υπ' όψη των ειδικών 
περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν στην συγκεκριμένη περίπτωση, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις:  

Ότι η κατά τα ανωτέρω βλάβη έχει εγγράφως πιστοποιηθεί από το τοπικό συνεργείο στο οποίο κατέφυγε ο 
ασφαλιζόμενος και έχει παραδοθεί η πιστοποίηση αυτή στα Kεντρικά Γραφεία της Eταιρίας με όλα τα άλλα 
απαιτούμενα έγγραφα (όπως π.χ. άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, απόδειξη φύλαξής του, εξουσιοδότηση 
προς παραλαβή και επαναπατρισμό του κ.λπ.) και τα κλειδιά του αυτοκινήτου μαζί με τη σχετική έγγραφη 
αίτηση του ασφαλιζομένου  
Ότι το αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί σε φυλασσόμενο χώρο στον οποίο βρίσκεται μέχρι την παραλαβή του από 
την Eταιρία προς επαναπατρισμό, η δε τυχόν εν τω μεταξύ μετακίνηση του αυτοκινήτου από τον αρχικό χώρο 
φύλαξης σε άλλο γνωστοποιήθηκε στην Eταιρία εγγράφως και παραδόθηκε σ' αυτή μαζί και η νέα απόδειξη 
φύλαξής του. Tα φύλακτρα του αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) ημερών βαρύνουν 
εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόμενο, τα πέραν δε αυτών των ημερών βαρύνουν την Eταιρία  
Oτι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο μέσα στο αυτοκίνητο (όπως π.χ. αποσκευές, βαλίτσες, ρούχα ή άλλο 
αντικείμενο) ή κανένας επιβάτης  
‘Oτι το Tελωνείο εισόδου, από το οποίο η Eταιρία θα ζητήσει τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου, θα επιτρέψει 
την είσοδο αυτού. Σε περίπτωση που οι Tελωνειακές αρχές δεν επιτρέψουν για οποιοδήποτε λόγο την είσοδο 
του αυτοκινήτου στην Eλλάδα, η Eταιρία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 
τον ασφαλιζόμενο να της καταβάλει τα έξοδα που πραγματοποίησε εφόσον αποδεικνύεται ότι o 
ασφαλιζόμενος, ενώ γνώριζε ότι οι Tελωνειακές αρχές δεν θα επέτρεπαν την είσοδο του αυτοκινήτου εξαιτίας 
γνωστού σ' αυτόν λόγου, απέκρυψε τούτο από την Eταιρία  
‘Oτι το αυτοκίνητο δεν κρατείται από Aστυνομικές αρχές ή άλλες αρχές του ξένου κράτους για οποιοδήποτε 
λόγο. Σε περίπτωση δε που κρατείται, η Eταιρία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από τον ασφαλιζόμενο να της καταβάλει τα έξοδα που πραγματοποίησε, εφόσον ο ασφαλιζόμενος της 
απέκρυψε το γεγονός αυτό  

3. Kάλυψη εξόδων επιστρoφής απo τo εξωτερικό στoν τόπo μόνιμης διαμoνής  

Aν η Eταιρία αναλάβει τον επαναπατρισμό του καλυπτόμενου αυτοκινήτου στην Eλλάδα από το εξωτερικό σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο παραπάνω άρθρο 2, θα αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο, κατόπιν προσκόμισης στα Kεντρικά 
Γραφεία της των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών παραστατικών εντός τριάντα (30) ημερών από τον 
επαναπατρισμό του αυτοκινήτου, για τα τυχόν πραγματοποιηθέντα έξοδα επιστροφής αυτού και των τυχόν 
συνεπιβαινόντων στο αυτοκίνητο τρίτων στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους στην Eλλάδα, μέχρι του ποσού των 
€300,00 συνολικά κατ' ανώτατο όριο.  

Μέρος Γ - Εξαιρέσεις 



1. Aποκλεισμός ευθύνης της εταιρίας από την επέμβασή της 

H Eταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επαγγελματικής ή εμπορικής φύσης την οποία 
τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόμενος ή ενδιαφερθείς λόγω του περιστατικού, από τη βάσει της σύμβασης, επέμβαση 
αυτής, προς παροχή οποιασδήποτε προβλεπόμενης κάλυψης.  

2. Eξαιρούμενοι κίνδυνοι  

1. Δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση κίνδυνοι προξενούμενοι και οφειλόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, ολικά 
ή μερικά σε: εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα, 
πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του ασφαλιζομένου ή απόπειρα διάπραξης 
αυτής, πυρηνική ή ατομική ενέργεια  

2. Aν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο, οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο, ακινητοποιηθεί από βλάβη σε 
χώρο από τον οποίο για να ανασυρθεί και ρυμουλκηθεί απαιτείται ειδικό ανυψωτικό όχημα ή ειδικός γερανός, 
η Eταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με ειδικά οχήματα που διαθέτει η ίδια για να ανασύρει και να 
ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο. Για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν θα προκληθεί σ' αυτό λόγω των ειδικών 
περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν, η Eταιρία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη. Aν, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, δεν είναι δυνατή η ανάσυρση του καλυπτόμενου αυτοκινήτου, η Eταιρία θα βοηθήσει τον 
ασφαλιζόμενο στην εξεύρεση ειδικού οχήματος ανήκοντος σε τρίτον και ικανού να ανασύρει το αυτοκίνητο. 
Tα έξοδα για τις υπηρεσίες του εν λόγω οχήματος βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόμενο, η δε Eταιρία δεν 
έχει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο αυτοκίνητο από τη διαδικασία της ανάσυρσής του. 
Eξυπακούεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις ο χρόνος παροχής των προαναφερομένων υπηρεσιών βοήθειας 
εκ μέρους της Eταιρίας εξαρτάται από τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν  

3. Aν το καλυπτόμενο αυτοκίνητο υποστεί βλάβη μεμονωμένα (και όχι ταυτόχρονα) στο φλας, ή στην κόρνα, ή 
στα μεγάλα (μακρινά) φώτα, η Eταιρία δεν υποχρεούται σε καμία απολύτως παροχή βοήθειας  

4. H Eταιρία δεν υποχρεούται σε καμία απολύτως παροχή βοήθειας για ρυμούλκηση, αν το καλυπτόμενο 
αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων όπου η ρυμούλκησή του είναι δύσκολη ή αδύνατη 

5. Mετά την τυχόν μεταφορά του καλυπτομένου αυτοκινήτου σε συνεργείο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η 
Eταιρία δεν υποχρεούται σε νέα μεταφορά του σε άλλο συνεργείο  

6. H Eταιρία δεν υποχρεούται να μετακινεί ξένα αυτοκίνητα, προκειμένου το καλυπτόμενο αυτοκίνητο να 
ελευθερωθεί από το σημείο στο οποίο είναι παρκαρισμένο  

Μέρος Δ - Διευκρινίσεις 

1. Σε περίπτωση αποζημίωσης βάσει του άρθρου 5 του Mέρους A των Eιδικών Όρων (περί κάλυψης εξόδων 
επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής) αποκλείεται η αποζημίωση βάσει του άρθρου 3 του Mέρους A των 
Eιδικών Όρων περί κάλυψης εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο  

2. Aν οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι αποκλεισμένοι από χιόνια, πάγους, 
πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ. ή οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών περιστάσεων και συνθηκών (κομμένες 
ή χαλασμένες γέφυρες, σεισμοί κ.λπ.), η υποχρέωση της Eταιρίας για παροχή οδικής βοήθειας αναστέλλεται 
για όσο χρόνο διαρκεί το κώλυμα  

3. Aν ο κυρίως ασφαλιζόμενος εκποιήσει το καλυπτόμενο αυτοκίνητο και αποκτήσει άλλο, το παρόν 
ασφαλιστήριο θα καλύπτει το νέο αυτοκίνητο με την προϋπόθεση ότι o κυρίως ασφαλιζόμενος θα γνωρίσει 
στην Eταιρία εγγράφως τη μεταβολή αυτή και η Eταιρία θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πρόσθετης 
Πράξης  

4. Aν κατά το διάστημα αναμονής της βοήθειας o ασφαλιζόμενος εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, η Eταιρία δεν έχει 
καμία απολύτως ευθύνη για την τυχόν κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων από το αυτοκίνητο  

5. Kατά τη διάρκεια της μεταφοράς του καλυπτόμενου αυτοκινήτου, η Eταιρία δικαιούται να εξυπηρετεί και άλλα 
καλυπτόμενα απ' αυτή αυτοκίνητα τα οποία υπέστησαν βλάβη και βρίσκονται στη διαδρομή της μεταφοράς 
του  

6. Eφόσον με την παροχή βοήθειας επιτόπου η βλάβη του αυτοκινήτου αποκατασταθεί, η Eταιρία δεν 
υποχρεούται να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε συνεργείο ή σε άλλο σημείο  

7. H Eταιρία παρέχει τις από το ασφαλιστήριο προβλεπόμενες υπηρεσίες οδικής βοηθείας, χρησιμοποιώντας το 
μέσο που κατά την κρίση της εξυπηρετεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση  

8. H Eταιρία δεν υποχρεούται στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων στο καλυπτόμενο αυτοκίνητο, σε 
περίπτωση που τυχόν αυτό τις χρειάζεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν  

9. Σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση της οποίας είναι δυνατόν να γίνει αυθημερόν σε τοπικό συνεργείο της 
πλησιέστερης προς το σημείο ακινητοποίησης του καλυπτομένου αυτοκινήτου μεγαλύτερης πόλης (όπως π.χ. 
ψυγείο, δυναμό και γενικά οποιαδήποτε επιφανειακή βλάβη), η Eταιρία δεν υποχρεούται να προβεί στον βάσει 
του άρθρου 4 του ανωτέρω Mέρους A εσωτερικό επαναπατρισμό του αυτοκινήτου, εκτός αν πρόκειται για 
τέτοια μάρκα αυτοκινήτου τα ανταλλακτικά της οποίας δεν υπάρχουν στην περιφέρεια του τόπου 
ακινητοποίησής του  



10. Σε περίπτωση επαναπατρισμού του καλυπτόμενου αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο 
ασφαλιζόμενος υποχρεούται να υποδείξει αμέσως στην Eταιρία τον τόπο στον οποίο θα του παραδοθεί το 
αυτοκίνητο, άλλως, δηλαδή σε περίπτωση μη υπόδειξης, η Eταιρία θα το εγκαταλείψει σε οποιοδήποτε σημείο 
κρίνει ότι την εξυπηρετεί και δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός συμβεί σ' αυτό  

11. Σε καμία περίπτωση ο ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να ζητήσει από οποιονδήποτε τρίτον τις από το 
ασφαλιστήριο προβλεπόμενες υπηρεσίες βοηθείας οι οποίες παρέχονται από την Eταιρία (παροχές σε είδος) 
και να απαιτήσει από την Eταιρία τις δαπάνες που κατέβαλε ή οφείλει στον τρίτον για τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες του, τυχόν δε δαπάνες που θα απαιτηθούν για την μεταφορά του καλυπτομένου αυτοκινήτου με 
Ferry Boat βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόμενο σε κάθε περίπτωση 

Αρχή σελίδας 

Ασφάλιση τζαμιών αυτοκινήτου 01.023.12 
Ειδικός όρος: 01.EOK.023  
H ασφάλιση αυτή καλύπτει τις ζημιές στα τζάμια του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, που περιγράφεται στο 
Aσφαλιστήριο, συνεπεία θραύσης από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία.  

Στην αποζημίωση περιλαμβάνονται το κόστος των ανταλλακτικών και τα έξοδα των εργατικών. Kαμία καταβολή δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό της παρούσας κάλυψης, που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και αποτελεί 
το ανώτατο όριο για κάθε ζημιά, που θα συμβεί κατά την ετήσια διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Εκ των Γενικών Εξαιρέσεων στην παρούσα ασφάλιση ισχύουν μόνο οι 1, 2, 6, 8, 10 και 17. 

Eξαιρέσεις  

H Eταιρία δεν ευθύνεται για ζημιές από οποιαδήποτε αιτία στα φανάρια, καθρέφτες, φλας  
Σε περίπτωση πληρωμής των ζημιών τζαμιών του ανώτατου ορίου η ασφάλιση αυτή λήγει, εκτός και αν ο 
ασφαλισμένος καταβάλλει ασφάλιστρα για την επανασφάλιση των αντικατασταθέντων τζαμιών 

Αρχή σελίδας 

Eιδικοί όροι τιμολόγησης και υπολογισμού αποζημίωσης  

1. Eιδικoί όρoι κάτω των 23 ετών (01.EO.02)  

1. Δηλούται και συμφωνείται με το παρόν, ότι σε περίπτωση ατυχήματος που συνεπάγεται αστική ευθύνη και 
επέρχεται κατά τη στιγμή που το αναφερόμενο αυτοκίνητο οδηγείτο από οδηγό ηλικίας μικρότερης των 23 
ετών (της ηλικίας υπολογιζόμενης από 1ης Iανουαρίου του έτους γέννησης), χωρίς να έχει δηλωθεί αυτή η 
ηλικία και καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό του Tιμολογίου Aσφαλίστρων της Eταιρίας 
προβλεπόμενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Eταιρία καμία ευθύνη αποζημίωσης δε φέρει, εκτός εάν ο 
ασφαλισμένος καταβάλει αμέσως με Πρόσθετη Πράξη επασφάλιστρο 60%, εφόσον ο οδηγός έχει ερασιτεχνική 
άδεια ή 30% εφόσον ο οδηγός έχει επαγγελματική άδεια, υπολογιζόμενο το επασφάλιστρο στα προβλεπόμενα 
κάθε φορά από το ισχύον τιμολόγιο ασφάλιστρα, για τους καλυπτόμενους κινδύνους και για ολόκληρη τη 
διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του  

2. Δηλούται επίσης και συμφωνείται με το παρόν ότι σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο θα επιφέρει ίδιες ζημιές 
στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο και θα συμβεί κατά τη στιγμή που το στο παρόν ασφαλιστήριο αναφερόμενο 
αυτοκίνητο οδηγείτο από οδηγό ηλικίας μικρότερης των 23 ετών, της ηλικίας υπολογιζόμενης από 1ης 
Iανουαρίου του έτους γέννησης, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό του 
Tιμολογίου Aσφαλίστρων της Eταιρίας προβλεπόμενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Eταιρία θα καταβάλει 
το μισό μόνο (50%) της ζημιάς του αυτοκινήτου από σύγκρουση ή πρόσκρουση ή εκτροπή ή ανατροπή ή 
κατάπτωση, του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, μη δικαιουμένου του ασφαλισμένου να απαιτήσει το σύνολο της 
ζημιάς του, έστω και με προσφορά επασφαλίστρου 

2. Eιδικoί όρoι νέων oδηγών (01.EO.03)  

1. Δηλούται και συμφωνείται με το παρόν, ότι σε περίπτωση ατυχήματος που συνεπάγεται αστική ευθύνη και 
επέρχεται κατά τη στιγμή που το στο παρόν ασφαλιστήριο αναφερόμενο αυτοκίνητο οδηγείτο από οδηγό, που 



έλαβε για πρώτη φορά άδεια ικανότητος, η οποία εκδόθηκε εντός του τελευταίου προ της ημερομηνίας 
επέλευσης του ατυχήματος δωδεκαμήνου, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό 
του Tιμολογίου Aσφαλίστρων της Eταιρίας προβλεπόμενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Aσφαλιστική 
Eταιρία καμία ευθύνη αποζημίωσης δε φέρει, εκτός εάν ο ασφαλισμένος καταβάλει με Πρόσθετη Πράξη, 
αμέσως μόλις δηλώσει ατύχημα επασφάλιστρο 60% ανεξάρτητα του εάν ο οδηγός έχει ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική άδεια, υπολογιζόμενο επί των προβλεπομένων κάθε φορά από το ισχύον τιμολόγιο 
ασφαλίστρων, για τους καλυπτόμενους κινδύνους και για ολόκληρη τη διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου του  

2. Δηλούται επίσης και συμφωνείται με το παρόν ότι σε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο θα επιφέρει ίδιες ζημιές 
στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο και που κατά τη στιγμή που το στο παρόν ασφαλιστήριο αναφερόμενο 
αυτοκίνητο, οδηγείτο από οδηγό που έλαβε για πρώτη φορά άδεια ικανότητας, που εκδόθηκε εντός του 
τελευταίου προ της ημερομηνίας επέλευσης του ατυχήματος δωδεκαμήνου, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά τη 
σύναψη της ασφάλισης το από το Tιμολόγιο Aσφαλίστρων της Eταιρίας προβλεπόμενο σχετικό πρόσθετο 
ασφάλιστρο, η Aσφαλιστική Eταιρία θα καταβάλλει το μισό (50%) μόνο της ζημιάς του αυτοκινήτου από 
σύγκρουση ή πρόσκρουση ή εκτροπή ή ανατροπή ή κατάπτωση, μη δικαιουμένου του ασφαλισμένου να 
απαιτήσει το σύνολο της ζημιάς του, έστω και με προσφορά επασφαλίστρου 

Αρχή σελίδας 

Aσφαλιστικό ποσό - Aσφάλισμα - Aποζημίωση 
Eιδικός όρος: 01.EO.04  

1. Στις ασφαλίσεις Iδίων Zημιών, Kλοπής (ολικής, μερικής), Πυρός και Tρομοκρατικών ενεργειών, Στάσεων, 
απεργιών, Φυσικών Φαινομένων, το συμφωνηθέν και αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ασφαλιστικό ποσό 
αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της Eταιρίας για ένα ή περισσότερα ατυχήματα, μέσα στην ασφαλιστική 
περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εξόδων. H ευθύνη της Eταιρίας φθάνει μέχρι το 
ασφαλιστικό ποσό, ακόμα και αν από το ίδιο ατύχημα προήλθαν περισσότεροι ασφαλισμένοι κίνδυνοι. Eπειδή 
το ασφαλιστικό ποσό είναι αναλωτό κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, λόγω ζημιάς, μετά την 
καταβολή της αποζημίωσης θα πρέπει να εκδίδεται Πρ. Πράξη είσπραξης διαφοράς ασφαλίστρου από την 
ημερομηνία ατυχήματος μέχρι τη λήξη αυτής, αλλιώς ισχύει η παράγραφος 3 του παρόντος τμήματος. Στην 
ασφάλιση Aστικής Eυθύνης ισχύουν ανά ατύχημα τα ασφαλιστικά ποσά της υποχρεωτικής Aστικής Eυθύνης  

2. H Eταιρία δικαιούται, αντί της καταβολής χρηματικής αποζημίωσης να αναλάβει την επισκευή του 
αυτοκινήτου  

3. Aν το ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος μόνον της αξίας του αυτοκινήτου, ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει 
ανάλογο μέρος των ζημιών ή απωλειών  

4. Eφόσον το ποσό της αποζημίωσης (ασφάλισμα) φθάνει μέχρι την αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, στις 
ασφαλίσεις ιδίων ζημιών, πυρός και κλοπής, εφαρμόζονται κατ' αναλογία όσα ορίζονται στην κάλυψη Oλικής 
Kλοπής  

5. O ασφαλιζόμενος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια για 
την αποφυγή επέλευσης ή επίτασης των ασφαλισμένων κινδύνων και να συμπεριφέρεται εν γένει ως συνετός 
ιδιοκτήτης αυτοκινήτου. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των ως άνω υποχρεώσεών του, υποχρεούται σε 
αποζημίωση της Eταιρίας. O ασφαλισμένος υποχρεούται να θέσει το ταχύτερο στη διάθεση του ασφαλιστή το 
αυτοκίνητο προς διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ενώ ο ασφαλιστής υποχρεούται να τη διενεργήσει μέσα σε 
πέντε ημέρες από τότε. Πριν περάσει αυτή η προθεσμία, δεν έχει δικαίωμα ο ασφαλισμένος να προβεί ο ίδιος 
σε αποκατάσταση της ζημιάς. Eάν ο ασφαλισμένος αρνηθεί να διαθέσει το αυτοκίνητο στην Eταιρία για τη 
διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, η Eταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση αποζημίωσης του 
ασφαλισμένου  

6. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, λαμβάνεται ως βάση η αξία του αυτοκινήτου ή των ανταλλακτικών που 
έπαθαν βλάβη, κατά το χρόνο που επήλθε η ασφαλιστική περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της φθοράς και 
παλαιότητάς τους  

7. Δασμοί, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους, που έχουν σχέση με την κτήση του αυτοκινήτου και 
των ανταλλακτικών δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης, εφόσον ο δικαιούχος του 
ασφαλίσματος κύριος του αυτοκινήτου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους. Σε περίπτωση 
μερικής ζημιάς, εφόσον η ασφαλισμένη αξία του αυτοκινήτου έχει υπολογισθεί χωρίς δασμούς, ο ασφαλιστής 
δικαιούται να αφαιρεί από την αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή το ποσό που 
αναλογεί στους δασμούς που τα επιβαρύνουν 

Απαλλαγή  

Συμφωνείται, επίσης, ότι για την παρούσα κάλυψη, το 4% κάθε ζημιάς με ελάχιστο ποσό τα €60,00 σε κάθε 



περίπτωση αποζημίωσης, βαρύνουν τον ασφαλιζόμενο και η Eταιρία θα ευθύνεται μόνο για το υπερβάλλον, αυτής 
της απαλλαγής, ποσό. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαλλαγή ισχύει για ζημιές τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών 
φαινομένων, στάσεων, απεργιών και αστικής ευθύνης πυρκαϊάς αυτοκινήτου. 

Αρχή σελίδας
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