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Η επωνυµία µας είναι EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α.
Η έδρα µας είναι στην Λεωφόρο Συγγρού 209, Νέα Σµύρνη 171 21. Γραφείο της εταιρείας µας λειτουργεί στην οδό 26ης
Οκτωβρίου 90, Porto Center, Θεσσαλονίκη 546 28.
Το δίκαιο που εφαρµόζεται σε αυτό το ασφαλιστήριο είναι το ελληνικό.

Ορισµοί
Οι πιο κάτω λέξεις και φράσεις, οπουδήποτε υπάρχουν στη συµφωνία µας, έχουν την έννοια που δίνεται στους ορισµούς αυτούς.
Ανώτατο όριο ευθύνης: Το χρηµατικό ποσό, µέχρι το οποίο φτάνει η υποχρέωσή µας για αποζηµίωση συνολικά ή για κάθε
ασφαλιστική περίπτωση.
Ανώτατο όριο ευθύνης ανά θύµα: Το χρηµατικό ποσό, µέχρι το οποίο φτάνει η υποχρέωσή µας για αποζηµίωση για κάθε θύµα,
δηλαδή το σύνολο που θα καταβάλουµε για τον τραυµατισµό ή θάνατο ενός προσώπου, συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης
και/ή ψυχικής οδύνης.
Απαλλαγή: Το µέρος κάθε ζηµιάς το οποίο δεν θα πληρώσουµε και εποµένως θα παραµείνει σε βάρος σας. Εφόσον το ποσό της
ζηµιάς υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, θα σας καταβάλουµε µόνο τη διαφορά τους.
Ασφαλισµένη αξία ασφαλισµένου οχήµατος: Η αξία του ασφαλισµένου οχήµατος που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
Ασφαλισµένο όχηµα: Το ασφαλισµένο αυτοκίνητο όχηµα που περιγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο και προορίζεται για
κυκλοφορία πάνω στο έδαφος, αλλά όχι σε τροχιές.
Ασφαλισµένο όχηµα ειδικού τύπου: Μηχάνηµα έργου ή εργαλείο, δηλαδή ασφαλισµένο όχηµα που δεν προορίζεται από τον
κατασκευαστή του για τη µεταφορά προσώπων ή φορτίου.
Ασφαλισµένος: Ο κύριος και ο νόµιµος κάτοχος του ασφαλισµένου οχήµατος, καθώς και ο νόµιµος οδηγός του, τη στιγµή του
ατυχήµατος. Ο ασφαλισµένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε το συµβαλλόµενο, εφόσον έχει λάβει γνώση του ασφαλιστηρίου και έχει
τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει.
Ασφαλιστική περίπτωση: Κάθε χωριστό γεγονός (ή ενιαία σειρά γεγονότων που προέρχονται από την ίδια αρχική αιτία) που σας
δίνει δικαίωµα για αποζηµίωση µε βάση αυτή την ασφάλιση.
Γεωγραφικά όρια ισχύος της κάλυψης:
Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης:
1. Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Γερµανία, Αυστρία, ∆ανία, Σουηδία,
Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία & Βόρεια Ιρλανδία, Ιρλανδία, Κύπρος, Μάλτα, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Πολωνία, Ουγγαρία,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Κροατία, Βουλγαρία και
Ρουµανία.
2. Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Λευκορωσία, Ισραήλ, Ιράν, Μαρόκο, Μολδαβία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Τυνησία, Τουρκία,
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Ουκρανία και Ρωσία.
Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε µε το ασφαλισµένο όχηµα στο εξωτερικό, σας συνιστούµε να µας ζητήσετε έγκαιρα, να σας
εφοδιάσουµε µε Πράσινη Κάρτα (πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης). Σας επισηµαίνουµε ότι για τις χώρες της 2ης πιο πάνω
παραγράφου η Πράσινη Κάρτα είναι απαραίτητη προκειµένου να ισχύει η ασφάλισή σας.
Για την Οδική Βοήθεια: Όλες οι χώρες της Ευρώπης (εκτός από την Αλβανία), καθώς και όλες οι χώρες που βρέχονται από τη
Μεσόγειο θάλασσα.
Για την Ταξιδιωτική Βοήθεια: Όλες οι χώρες του κόσµου, εκτός από την Αλβανία (αλλά µόνο εκτός Ελλάδας για την παροχή
Ιατρικής και Νοσηλευτικής Βοήθειας).
Για τις υπόλοιπες ασφαλίσεις: H Ελλάδα.
Επέκταση των πιο πάνω γεωγραφικών ορίων µπορεί να γίνει µόνο µε πρόσθετη πράξη.
Γεωργικά µηχανήµατα: Αλωνιστικά, θεριστικά, συλλεκτικά, χορτοκοπτικά ή χορτοδετικά µηχανήµατα.
Εµείς/εµάς/µας: Η ασφαλιστική επιχείρηση EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Η χρήση ρήµατος στο πρώτο πρόσωπο υπονοεί πάντοτε ότι έχει
προηγηθεί η λέξη «εµείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραµµένη.
Εσείς/εσάς/σας: Ο συµβαλλόµενος και ο ασφαλισµένος. Η χρήση ρήµατος στο δεύτερο πρόσωπο υπονοεί πάντοτε ότι έχει
προηγηθεί η λέξη «εσείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραµµένη.
Εξοµοίωση χρήσης αρσενικού και θηλυκού γένους: Η χρήση ουσιαστικών ονοµάτων, επιθέτων, µετοχών και αντωνυµιών
αρσενικού γένους υπονοεί πάντοτε και τον αντίστοιχο τύπο του θηλυκού γένους και αντίστροφα.
Θύελλα: Σφοδρός άνεµος τουλάχιστον 9 µποφόρ, σύµφωνα µε βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Κακόβουλες ενέργειες: Πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται µε σκοπό το βανδαλισµό ή τη δολιοφθορά, χωρίς
όµως να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε πράξη τροµοκρατίας.
Κλοπή: Αφαίρεση του ασφαλισµένου οχήµατος ή τµηµάτων του, χωρίς τη συγκατάθεση του ασφαλισµένου.
Ληστεία: Αφαίρεση του ασφαλισµένου οχήµατος µε χρήση βίας ή απειλή χρήσης βίας, σε πρόσωπο που εκείνη τη στιγµή έχει
νόµιµα τον έλεγχο του ασφαλισµένου οχήµατος.
Πληµµύρα: Κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους και/ή του δαπέδου του χώρου όπου βρίσκεται το ασφαλισµένο όχηµα, από νερά
που δεν προέρχονται από το ίδιο το ασφαλισµένο όχηµα.
Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές: Πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε µέρος µαζί µε άλλους σε διατάραξη της
δηµόσιας τάξης ή πράξεις νόµιµης ή ντε φάκτο Αρχής µε σκοπό την καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή τη µείωση των
συνεπειών της, όχι όµως οποιαδήποτε πράξη τροµοκρατίας.
Συµβαλλόµενος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε το οποίο καταρτίσαµε το παρόν ασφαλιστήριο. Ο συµβαλλόµενος έχει όλες τις
υποχρεώσεις που ορίζονται στο ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον
ασφαλισµένο. Εκτός αν το ασφαλιστήριο ορίζει διαφορετικά, ο συµβαλλόµενος είναι και ο ασφαλισµένος.
Σωµατική βλάβη: Τραυµατισµός και/ή θάνατος, συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης και/ή ψυχικής οδύνης.
Τιµαλφή και χρήµατα: Χρήµατα, επιταγές, γραµµάτια, συναλλαγµατικές, χρεόγραφα, υποσχετικά έγγραφα όλων των ειδών,
µετοχές, οµολογίες, λογιστικά βιβλία, πολύτιµα µέταλλα και αντικείµενα κατασκευασµένα από αυτά, πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι
λίθοι, συλλεκτικά αντικείµενα, γραµµατόσηµα, ένσηµα, λαχεία, κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές ή που ενσωµατώνουν µε
οποιοδήποτε τρόπο αξία), εισιτήρια.
Τρέχουσα εµπορική αξία: Η αξία µεταπώλησης του ασφαλισµένου οχήµατος την ηµέρα της ζηµιάς, αλλά πριν αυτή συµβεί, ως
µεταχειρισµένου (δηλαδή αφού ληφθεί υπόψη η µείωση της αξίας του, λόγω φθοράς, παλαιότητας, τυχόν ελαττωµάτων).
Τρίτος: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από εσάς και (αν είστε νοµικό πρόσωπο) τους νόµιµους εκπροσώπους σας.
Τροµοκρατία (ή τροµοκρατικές ενέργειες): Ενέργειες µεµονωµένων ή οργανωµένων σε οµάδα ατόµων µε ή χωρίς χρήση (ή
απειλή χρήσης) δύναµης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που
περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασµό νόµιµης ή ντε φάκτο Αρχής,
ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών, πολιτικών
ταραχών.
Υλική ζηµιά: Ολική ή µερική καταστροφή ή απώλεια υλικών περιουσιακών στοιχείων.

Η συµφωνία µας (δηλαδή η συµφωνία ανάµεσα σ’ εσάς και σ’ εµάς)
Με την προϋπόθεση ότι θα µας έχετε καταβάλει τα ασφάλιστρα µε τον τρόπο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο, θα σας
αποζηµιώσουµε σε χρήµα ή σε είδος, εφόσον πραγµατοποιηθεί ασφαλιστική περίπτωση που καλύπτεται σύµφωνα µε τους όρους του
ασφαλιστηρίου.
Από τι αποτελείται η συµφωνία:
1.
2.

3.
4.
5.

Την πρόταση ασφάλισης που µας υποβάλατε και που περιλαµβάνει τις δηλώσεις σας µε βάση τις οποίες καταρτίστηκε η
συµφωνία µας.
Το ασφαλιστήριο που αποτελείται από:
2.1. Τον Πίνακα Ασφάλισης, που περιλαµβάνει τα στοιχεία σας, τα στοιχεία του ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο αφορά η
ασφάλιση, τη διάρκεια, το είδος και άλλα στοιχεία της ασφάλισης.
2.2. Τους Γενικούς Όρους που περιλαµβάνουν ορισµούς, γενικές εξαιρέσεις (δηλαδή τις εξαιρέσεις που ισχύουν για όλες τις
καλύψεις) και γενικές συµφωνίες (δηλαδή τις υποχρεώσεις σας και τα δικαιώµατά σας και τις υποχρεώσεις µας και τα
δικαιώµατά µας).
2.3. Τους Ειδικούς Όρους που περιλαµβάνουν την περιγραφή των κινδύνων που καλύπτονται (δηλαδή των περιπτώσεων στις
οποίες θα σας αποζηµιώσουµε) και των εξαιρέσεών τους (δηλαδή των περιπτώσεων στις οποίες δεν θα σας
αποζηµιώσουµε).
2.4. Τις τυχόν πρόσθετες πράξεις που έχουµε εκδώσει (δηλαδή τα έγγραφα που περιλαµβάνουν τυχόν µεταβολές που
συµφωνήθηκαν µετά την αρχική συµφωνία).
Το Ειδικό Σήµα, που πρέπει να έχετε κολληµένο σε εµφανές µέρος του ασφαλισµένου οχήµατος.
Τη Βεβαίωση Ασφάλισης, που πρέπει, εφόσον σας ζητηθεί, να δείξετε σε Αστυνοµική ή ∆ικαστική Αρχή.
Τα υποδείγµατα δηλώσεων εναντίωσης Α και Β που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο.

Σας ενηµερώνουµε ότι έχετε τα εξής δικαιώµατα εναντίωσης:
Αν το περιεχόµενο αυτού του ασφαλιστηρίου διαφέρει από αυτό που ζητήσατε µε την πρόταση ασφάλισης, θα θεωρηθεί ότι
έχετε εγκρίνει από την αρχή τις διαφορές αυτές, εφόσον δεν εναντιωθείτε γραπτά µέσα σε ένα µήνα από την παραλαβή του
ασφαλιστηρίου, συµπληρώνοντας και στέλνοντάς µας µε συστηµένο ταχυδροµείο δήλωση εναντίωσης σύµφωνα µε το
υπόδειγµα δήλωσης εναντίωσης Α που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο.
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Αν δεν παραλάβατε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου, έχετε δικαίωµα εναντίωσης, συµπληρώνοντας και
στέλνοντάς µας µε συστηµένο ταχυδροµείο δήλωση εναντίωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα δήλωσης εναντίωσης Β που
επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο, µέσα σε 14 ηµέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου.

Ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης εναντίωσης, πρέπει να µας επιστρέψετε το ειδικό σήµα και τη βεβαίωση ασφάλισης που
σας έχουµε χορηγήσει. Αλλιώς θα πρέπει να µας αποζηµιώσετε για κάθε ζηµιά που θα υποστούµε εξαιτίας της παράλειψής σας
αυτής. Αν ασκήσετε νόµιµα οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω δικαιώµατά σας εναντίωσης και δεν έχει συµβεί µέσα στην
αντίστοιχη προθεσµία ζηµιά ή ατύχηµα που να καλύπτεται από αυτή την ασφάλιση, η ασφάλιση θα θεωρηθεί άκυρη από την έναρξή
της και θα σας επιστρέψουµε τα ασφάλιστρα που πληρώσατε. Αν ασκήσετε νόµιµα οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω δικαιώµατά
σας εναντίωσης, αλλά έχει συµβεί µέσα στην αντίστοιχη προθεσµία ζηµιά ή ατύχηµα που να καλύπτεται από αυτή την ασφάλιση, η
ασφάλιση θα ακυρωθεί αφού περάσουν 20 µέρες από τότε που θα λάβουµε τη δήλωσή σας εναντίωσης και θα σας επιστρέψουµε τα
ασφάλιστρα που πληρώσατε, µείον την αναλογία για το διάστηµα που ίσχυσε η ασφάλιση. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη
προϋπόθεση για να

ακυρωθεί η ασφάλιση και να σας επιστρέψουµε ασφάλιστρα, είναι να µας έχετε πρώτα επιστρέψει το ειδικό σήµα και τη βεβαίωση
ασφάλισης που σας έχουµε χορηγήσει.
Σας συνιστούµε να µελετήσετε προσεκτικά όλα τα έγγραφα που αποτελούν τη συµφωνία µας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς για τι
καλύπτεστε, µε τι προϋποθέσεις ή περιορισµούς και για τι δεν καλύπτεστε (εξαιρέσεις). Σκοπός µας είναι να σας προσφέρουµε
άριστη εξυπηρέτηση. Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτηµα ή παράπονο σχετικά µε αυτή την ασφάλιση, παρακαλούµε να µας το υποβάλετε
γραπτά. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι, αν το ζητήσετε, να σας δώσουµε απόδειξη παραλαβής του και να σας απαντήσουµε γραπτά
µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος ή παραπόνου. Η διαδικασία αυτή δεν σας στερεί µε οποιοδήποτε
τρόπο από το δικαίωµά σας για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Φροντίδα Ατυχήµατος AutoAssist
Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ζηµιάς:
Αµέσως µόλις συµβεί κάτι για το οποίο µπορείτε να ζητήσετε αποζηµίωση ή πληρωµή ή βοήθεια µε βάση αυτή την ασφάλιση,
πρέπει να µας ενηµερώσετε. Για το σκοπό αυτό έχουµε στη διάθεσή σας τα τηλέφωνα 801 11 35000 (από σταθερό τηλέφωνο στην
Ελλάδα) και (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο σε όλο τον κόσµο) 24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο.
Τηλεφωνήστε αµέσως από το σηµείο που βρίσκεστε, πείτε τον αριθµό κυκλοφορίας του ασφαλισµένου οχήµατος και το
ονοµατεπώνυµό σας και εξηγήστε τι συνέβη.
Αν έχει συµβεί ατύχηµα µε άλλο όχηµα ή πεζό, ειδικός συνεργάτης µας θα σπεύσει κοντά σας, για να σας βοηθήσει να
συµπληρώσετε τη δήλωση ατυχήµατος και να πάρει διάφορα άλλα χρήσιµα στοιχεία και φωτογραφίες. Η συµπλήρωση της δήλωσης
δεν σηµαίνει ότι φταίγατε ή ότι παραδέχεστε ότι φταίγατε.
Η δυνατότητα για να στείλουµε ειδικό συνεργάτη ισχύει για το µεγαλύτερο µέρος της χώρας και συγκεκριµένα, για όλη την
ηπειρωτική Ελλάδα και για τα νησιά Εύβοια, Αίγινα, Σαλαµίνα, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σίφνο, Σαντορίνη,
Κρήτη, Ρόδο, Κω, Λέρο, Κάρπαθο, Λέσβο, Χίο, Σάµο Λήµνο, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Κύθηρα.
Σε περίπτωση ατυχήµατος σε χώρα της Ευρώπης καθώς και στις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα (εκτός από την
Αλβανία), έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε µε το τηλεφωνικό µας κέντρο όπου ο αρµόδιος υπάλληλος θα σας υποδείξει τον
τρόπο υποβολής της δήλωσης ατυχήµατος.
Επιπλέον η φροντίδα ατυχήµατος AutoAssist περιλαµβάνει την παροχή τηλεφωνικών συµβουλών για θέµατα που αφορούν τον
κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την ιδιοκτησία οχηµάτων. Τηλεφωνήστε στο 801 11 35000 (από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα) ή
στο (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο σε όλο τον κόσµο) όλες τις εργάσιµες µέρες από 09:00–21:00 και
εξηγήστε το πρόβληµα που σας απασχολεί. Θα σας ορίσουµε την ηµεροµηνία και την ώρα της τηλεφωνικής µας απάντησης, η οποία
σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του ερωτήµατος.
Οπωσδήποτε έχετε την υποχρέωση µέσα σε 8 µέρες το αργότερο από την ηµέρα που συνέβη η ασφαλιστική περίπτωση να µας έχετε
ενηµερώσει γραπτά. Έχετε επίσης την υποχρέωση να θέσετε αµέσως το ασφαλισµένο όχηµα στη διάθεσή µας για
πραγµατογνωµοσύνη. Εµείς έχουµε την υποχρέωση να κάνουµε την πραγµατογνωµοσύνη µέσα σε 3 εργάσιµες µέρες από τότε που
το θέσατε στη διάθεσή µας. Πριν την πάροδο της προθεσµίας αυτής δεν έχετε δικαίωµα να αρχίσετε την επισκευή του.
Οδική Βοήθεια µετά από ατύχηµα
Εφόσον µας καλέσετε από τον τόπο του ατυχήµατος –που συνέβη σε µία από τις πιο πάνω περιοχές της Ελλάδας- για να σας
βοηθήσουµε να συµπληρώσετε τη δήλωση ατυχήµατος και το όχηµά σας έχει ακινητοποιηθεί εξαιτίας του ατυχήµατος, θα
φροντίσουµε για τη µεταφορά του στον τόπο επιλογής σας στην Ελλάδα. Εάν για τη µεταφορά στον τόπο επιλογής σας απαιτείται
φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος, θα την αναλάβουµε. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ασφαλισµένου οχήµατος, αυτό
µεταφέρεται εντός των ορίων του νοµού ακινητοποίησης.
Σε περίπτωση που το ατύχηµα συνέβη στο εξωτερικό – σε µία από τις χώρες που περιγράφονται πιο πάνω - η µεταφορά του
ασφαλισµένου οχήµατος γίνεται στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της χώρας.
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Η βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες, σε συνεργασία µε τη MAPFRE Asistencia S.A., Λ. Μεσογείων 282, Χολαργός.
Επισυνάπτουµε λίστα µε το δίκτυο συνεργατών οδικής βοήθειας της MAPFRE Asistencia S.A. στην τελευταία σελίδα των γενικών
και ειδικών όρων.
Η δυνατότητα της µεταφοράς του οχήµατος ισχύει αν το µικτό βάρος του δεν ξεπερνά τα 3.500 κιλά, το µέγιστο ύψος του τα 3 µέτρα
και το µέγιστο µεταξόνιό του τα 3,5 µέτρα.
∆εν θα σας βοηθήσουµε:
1. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιθυµεί δεύτερη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος (π,χ από συνεργείο σε συνεργείο).
2. Για τη µεταφορά ρυµουλκούµενου οχήµατος (π.χ. τρέιλερ).
3. Για τη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο φέρει διπλούς τροχούς.
4. Για τη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο φέρει φορτίο και δεν έχει εκ των προτέρων αποµακρυνθεί το φορτίο
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µε ασφάλεια η µεταφορά του οχήµατος.

Θα προσπαθήσουµε να σας βοηθήσουµε, αλλά ίσως αυτό να µην είναι δυνατό:
1. Αν οι δρόµοι είναι ιδιαίτερα δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγο και η κίνηση των κινητών
συνεργείων και των γερανών είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες.
2. Αν οι δρόµοι είναι αδιάβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ).
3. Αν η ρυµούλκηση είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων.
4. Αν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα ή άµµο και εξαντληθούν ή δεν επαρκούν οι
δυνατότητές µας να το ρυµουλκήσουµε µε τα µέσα που έχουµε στη διάθεσή µας.

Γενικές εξαιρέσεις
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζηµιά ή ευθύνη που προξενήθηκε άµεσα ή έµµεσα από κάποιο, ή ως συνέπεια κάποιου από τα
ακόλουθα:
1.

Πρόθεση, δόλο ή βαριά αµέλεια δική σας ή τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η οδήγηση ή η φύλαξη του
ασφαλισµένου οχήµατος.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

2.1. Πόλεµο (µεταξύ κρατών ή εµφύλιο), εισβολή, επιδροµή, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πολεµικές καθώς
και ζηµιά του ασφαλισµένου οχήµατος εξαιτίας διαταγής νόµιµης ή ντε φάκτο αρχής.
2.2. Τροµοκρατία (ή τροµοκρατικές ενέργειες), ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνηµα, αντίσταση εναντίον αρχής,
επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόµο ή κατάσταση πολιορκίας ή
οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν ως συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού
νόµου ή της κατάστασης πολιορκίας.
2.3. Οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της αµέσως
προηγούµενης παραγράφου 2.2.
Υλικά πυρηνικών όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, µόλυνση από ραδιενέργεια ή από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή
κατάλοιπο καύσης πυρηνικού καυσίµου. Σε ό,τι αφορά αυτή την εξαίρεση και µόνο, καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναµη
εξέλιξη ή διεργασία πυρηνικής σχάσης ή απλής σύντηξης.
Πυραύλους ή βλήµατα.
Μόλυνση ή ρύπανση:
5.1. Εδάφους, υπεδάφους, νερού, ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος.
5.2. Από βιολογικές ή χηµικές ουσίες.
Κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος εκτός των γεωγραφικών ορίων ισχύος της κάλυψης.
Συµµετοχή του ασφαλισµένου οχήµατος σε επιδείξεις, αγώνες, δοκιµαστικές διαδροµές.
Οδήγηση του ασφαλισµένου οχήµατος από οδηγό που δεν διαθέτει την αντίστοιχη άδεια οδήγησης.
Οδήγηση του ασφαλισµένου οχήµατος από οδηγό που βρίσκεται κάτω από την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών κατά
την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οδήγηση του ασφαλισµένου οχήµατος ενώ αυτό έχει νοικιαστεί ή παραχωρηθεί µε κάποιο αντάλλαγµα.
Χρήση του ασφαλισµένου οχήµατος διαφορετική από αυτήν που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας του.
Μεταφορά µε το ασφαλισµένο όχηµα προσώπων ή φορτίου πέρα από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο που καθορίζεται στην
άδεια κυκλοφορίας του.
Ενώ το ασφαλισµένο όχηµα κινείται από δύναµη εκτός της δικής του ή σπρώχνει ή ρυµουλκεί άλλο τροχοφόρο ή αντικείµενο.
Αν όµως το ασφαλισµένο όχηµα είναι τετράτροχο επιβατικό ιδιωτικής χρήσης, η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τη ρυµούλκηση
από αυτό τροχόσπιτου ή αποσκευοθήκης ή ειδικού τρέιλερ σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και τις προδιαγραφές των
κατασκευαστών.
Αποθετικές ζηµιές κάθε είδους.
Σεισµό, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύµα, πληµµύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεµοθύελλα ή άλλη φυσική ή ατµοσφαιρική
διαταραχή.
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Οι υποχρεώσεις σας
Από το παρόν ασφαλιστήριο έχετε τις εξής υποχρεώσεις. Η µη τήρησή τους από εσάς, έχει τις συνέπειες που καθορίζονται πιο κάτω.
Έχετε την υποχρέωση να µας καταβάλετε τα ασφάλιστρα όπως έχει συµφωνηθεί, δεδοµένου ότι η ισχύς του ασφαλιστηρίου
αρχίζει µόνο µε την καταβολή των ασφαλίστρων.
2. Έχετε την υποχρέωση να έχετε απαντήσει µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της
πρότασης ασφάλισης και να µας έχετε δηλώσει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζετε και αντικειµενικά έχει σηµασία στο
να εκτιµήσουµε τον κίνδυνο.
Αν χωρίς υπαιτιότητα δική µας ή δική σας, δεν µας έγιναν γνωστά στοιχεία ή περιστατικά που αντικειµενικά έχουν σηµασία
στο να εκτιµήσουµε τον κίνδυνο, δικαιούµαστε να ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο ή να ζητήσουµε την τροποποίησή του µέσα
σε προθεσµία ενός µήνα από τότε που θα µας γίνουν γνωστά αυτά τα στοιχεία ή περιστατικά.
Σε περίπτωση που παραβήκατε από αµέλεια την υποχρέωσή σας να δηλώσετε τα στοιχεία και περιστατικά που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο, εµείς έχουµε τα ίδια παραπάνω δικαιώµατα και επιπλέον, σε περίπτωση που η ασφαλιστική
περίπτωση συµβεί πριν την τροποποίηση ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου, η αποζηµίωση θα µειωθεί κατά το λόγο του
ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί, προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν µας ήταν γνωστά τα στοιχεία ή περιστατικά
αυτά.
Σε περίπτωση που παραβήκατε από δόλο την υποχρέωσή σας να δηλώσετε αυτά τα στοιχεία και περιστατικά, εµείς έχουµε το
δικαίωµα µέσα σε ένα µήνα από τότε που µας έγινε γνωστή αυτή η παράβαση να ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο µε άµεσα
αποτελέσµατα. Σε περίπτωση που συµβεί η ασφαλιστική περίπτωση µέσα στην προθεσµία αυτή, εµείς απαλλασσόµαστε από
την υποχρέωση για καταβολή αποζηµίωσης και εσείς έχετε την υποχρέωση να αποκαταστήσετε κάθε ζηµιά µας.
Σε κάθε περίπτωση δικαιούµαστε τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα µέχρι την ακύρωση του ασφαλιστηρίου.
3. Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου, έχετε την υποχρέωση να µας δηλώσετε, µέσα σε 14 ηµέρες από τότε που σας έγινε
γνωστό, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τον κίνδυνο σε βαθµό που, αν το γνωρίζαµε, δεν θα
είχαµε δεχτεί την ασφάλιση ή δεν θα την είχαµε δεχτεί µε τους ίδιους όρους.
Μόλις µας γίνει γνωστή η αύξηση του κινδύνου, δικαιούµαστε να ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο ή να ζητήσουµε την
τροποποίησή του. Όσα προβλέπονται πιο πάνω (παράγραφος 2) εφαρµόζονται και στην αύξηση του κινδύνου κατά τη διάρκεια
του ασφαλιστηρίου.
4. Έχετε την υποχρέωση να µας επιτρέψετε να επιθεωρήσουµε το ασφαλισµένο όχηµα και το χώρο φύλαξής του οποτεδήποτε σας
το ζητήσουµε. Αν αρνηθείτε την επιθεώρηση ή την κάνετε αδύνατη ή δύσκολη αδικαιολόγητα, εµείς δικαιούµαστε να
ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο. Η ακύρωση θα ισχύει αφού περάσουν 15 ηµέρες από τότε που η σχετική γνωστοποίηση θα
φτάσει σε σάς.
5. Έχετε την υποχρέωση να µας δηλώσετε αµέσως γραπτά κάθε ζηµιά ή ατύχηµα και πάντως µέσα σε 8 ηµέρες από τότε που το
µάθατε. Την ίδια υποχρέωση έχετε και για κάθε αγωγή ή απαίτηση που θα λάβετε σχετικά µε σωµατική βλάβη ή υλική ζηµιά
που προξενήθηκε ή κάποιος ισχυρίζεται ότι προξενήθηκε κατά την οδήγηση του ασφαλισµένου οχήµατος.
6. Εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα έχει πάθει ζηµιά ή έχει προξενήσει υλική ζηµιά ή σωµατική βλάβη, έχετε την υποχρέωση να το
θέσετε αµέσως στη διάθεσή µας για πραγµατογνωµοσύνη. Εµείς έχουµε την υποχρέωση να κάνουµε την πραγµατογνωµοσύνη
µέσα σε 3 εργάσιµες µέρες από τότε που το θέσατε στη διάθεσή µας. Πριν την πάροδο της προθεσµίας αυτής δεν έχετε
δικαίωµα να αρχίσετε την επισκευή του ασφαλισµένου οχήµατος.
7. Έχετε την υποχρέωση να τηρείτε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
8. Έχετε την υποχρέωση να παίρνετε σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, όλα τα εύλογα µέτρα προφύλαξης για την αποφυγή
ατυχήµατος ή ζηµιάς, ενεργώντας σαν να ήσαστε ανασφάλιστος.
9. Αν εµπλακείτε σε ατύχηµα στο οποίο συνέβη σωµατική βλάβη τρίτου ή υλική ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία τρίτου, δεν πρέπει
ούτε να αποδεχτείτε, ούτε να απορρίψετε την ευθύνη σας γραπτά ή προφορικά, αλλά να περιοριστείτε στο να περιγράψετε µε
ειλικρίνεια και ακρίβεια στα όργανα της Τροχαίας τι και πώς συνέβη.
10. Έχετε την υποχρέωση να µας χορηγήσετε κάθε στοιχείο και οποιαδήποτε γενικά ή δικαστικά πληρεξούσια σας ζητήσουµε για
την αντιµετώπιση αξιώσεων εκ µέρους τρίτων. Το κόστος αυτών των πληρεξουσίων θα το καλύψουµε εµείς.
11. Έχετε την υποχρέωση να µας ενηµερώσετε αµέσως γραπτά για οποιαδήποτε αλλαγή της κυριότητας ή της κατοχής του
ασφαλισµένου οχήµατος.
1.

Τέλος, σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον να µας ενηµερώνετε αµέσως γραπτά για κάθε αλλαγή της διεύθυνσής σας,
δεδοµένου ότι είναι νόµιµο να στέλνουµε τυχόν γνωστοποιήσεις στη διεύθυνση που µας έχετε δηλώσει πιο πρόσφατα.

Οι υποχρεώσεις µας
1.
2.

Έχουµε την υποχρέωση να σας δώσουµε την αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη παροχή δικαιούστε χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση.
Έχουµε την υποχρέωση να σας δώσουµε βεβαίωση ιστορικού ζηµιών για όσο διάστηµα είστε ασφαλισµένοι σε µας.
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Τα δικαιώµατά σας
1.
2.

3.

4.

Έχετε τα δικαιώµατα εναντίωσης που σας έχουµε εξηγήσει στη σελίδα 3.
Με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει υπάρξει ασφαλιστική περίπτωση στην τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο, έχετε το δικαίωµα
να ζητήσετε την ακύρωση του παρόντος ασφαλιστηρίου οποτεδήποτε πριν τη συµφωνηµένη λήξη του και θα σας επιστρέψουµε
το 80% των ασφαλίστρων που αναλογούν στο διάστηµα από την ακύρωση µέχρι τη συµφωνηµένη λήξη της ασφάλισης. Ειδικά
όµως για τις περιπτώσεις ακύρωσης λόγω µεταβίβασης του ασφαλισµένου οχήµατος ή ολικής καταστροφής του από κίνδυνο
που δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, θα σας επιστρέψουµε το 100% των ασφαλίστρων που αναλογούν στο
διάστηµα από την ακύρωση µέχρι τη συµφωνηµένη λήξη της ασφάλισης. Αν όµως έχει υπάρξει ασφαλιστική περίπτωση στην
τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο, δεν θα σας επιστρέψουµε ασφάλιστρα.
Έχετε το δικαίωµα να ανακαλέσετε γραπτά δήλωση ζηµιάς που µας έχετε υποβάλει, µέσα σε 12 µήνες από την ηµέρα που
συνέβη η ασφαλιστική περίπτωση. Εφόσον ασκήσετε αυτό το δικαίωµα εµπρόθεσµα, δεν θα επιβαρυνθείτε µε άνοδο της
κατηγορίας ασφαλίστρων bonus-malus εξαιτίας της συγκεκριµένης ασφαλιστικής περίπτωσης. Με την ανάκληση της δήλωσης
ζηµιάς µας απαλλάσσετε από την ευθύνη για αποζηµίωση σε σχέση µε την ασφαλιστική περίπτωση και αναλαµβάνετε εσείς την
ευθύνη αυτή. Αν έχουµε ήδη πληρώσει αποζηµίωση ή άλλα έξοδα σε σχέση µε την ασφαλιστική περίπτωση τη στιγµή της
ανάκλησης, θα πρέπει να µας τα καταβάλετε. Έχουµε δικαίωµα να αρνηθούµε την ανάκληση ζηµιάς, αν πρόκειται για
ασφαλιστική περίπτωση αστικής ευθύνης στην οποία έχει προκληθεί σωµατική βλάβη.
∆εν έχετε το δικαίωµα να εκχωρήσετε σε άλλους τα δικαιώµατά σας από την ασφαλιστική σύµβαση, χωρίς τη δική µας γραπτή
συγκατάθεση.

Τα δικαιώµατά µας
Εκτός από τα δικαιώµατα που µπορεί να µας δώσει η µη τήρηση από εσάς των υποχρεώσεών σας, έχουµε και τα εξής:
1. Να ενεργούµε για την αντίκρουση αξιώσεων που µπορεί να προβάλλουν τρίτοι εναντίον σας. Για το σκοπό αυτό µας δίνετε µε
το ασφαλιστήριο, τόσο για σας τους ίδιους όσο και για τα άλλα ασφαλισµένα πρόσωπα, την ανέκκλητη εντολή και
πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν αµφισβητούµε την ευθύνη µας από τη σύµβαση ασφάλισης, να σας εκπροσωπούµε στα
∆ικαστήρια και σε κάθε Αρχή ή νοµικό πρόσωπο.
2. Να προχωρούµε κατά την κρίση µας και µέσα στα όρια της ευθύνης µας σε συµβιβαστικό διακανονισµό απαιτήσεων τρίτων
εναντίον µας ή εναντίον σας. Ο διακανονισµός αυτός δεν σας δεσµεύει µε οποιοδήποτε τρόπο.
3. Να επισκευάσουµε ή να αποκαταστήσουµε τη ζηµιά αντί να σας αποζηµιώσουµε σε χρήµα.
4. Να ακυρώσουµε αυτή την ασφάλιση, αν κατά τη διάρκειά της οδηγήσετε το ασφαλισµένο όχηµα κάτω από την επίδραση
οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή παραβείτε διάταξη
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, από αυτές που συνεπάγονται αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα σας επιστρέψουµε τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από την ακύρωση µέχρι
τη συµφωνηµένη λήξη της ασφάλισης.

Λοιποί όροι
Έναρξη: Η κάλυψη αρχίζει τότε ακριβώς που ορίζεται στο ασφαλιστήριο µε την προϋπόθεση πάντοτε ότι µας έχετε πληρώσει τα
ασφάλιστρα. Οποιαδήποτε εξόφληση ασφαλίστρου ή άλλου ποσού προς εµάς αποδεικνύεται µε την ειδική έντυπη απόδειξή µας, που
θα έχει υπογραφεί από εξουσιοδοτηµένο για την είσπραξη υπάλληλο ή συνεργάτη µας. Τα ίδια ισχύουν και σε κάθε παράταση ή
ανανέωση της συµφωνίας µας.
Λήξη: Η κάλυψη λήγει τότε ακριβώς που ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Οποιαδήποτε παράταση ή ανανέωση της συµφωνίας µας
αποδεικνύεται µόνο µε πρόσθετη πράξη, ανανεωτήριο ή νέο ασφαλιστήριό µας.
Bonus-malus: Είναι ένας από τους παράγοντες υπολογισµού των ασφαλίστρων. Προσδιορίζεται µε βάση τις ζηµιές που έχετε
δηλώσει για ασφαλιστικές περιπτώσεις αστικής ευθύνης και ζηµιών του ασφαλισµένου οχήµατος από σύγκρουση, πρόσκρουση,
εκτροπή ή ανατροπή. Για κάθε δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης χωρίς δήλωση ζηµιάς, παίρνετε έκπτωση στα ασφάλιστρα την
επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης, δηλαδή πληρώνετε λιγότερα από ότι θα πληρώνατε διαφορετικά. Για κάθε δήλωση ζηµιάς
µέσα σε µια δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης, παίρνετε επιβάρυνση στα ασφάλιστρα την επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης,
δηλαδή πληρώνετε περισσότερα από ότι θα πληρώνατε διαφορετικά. Η έκπτωση στα ασφάλιστρα της επόµενης δωδεκάµηνης
περιόδου ασφάλισης ή η επιβάρυνση, προσδιορίζεται κάθε φορά από το τιµολόγιό µας. Αν για την ίδια ασφαλιστική περίπτωση µας
ζητήσετε αποζηµίωση και για αστική ευθύνη και για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος, αυτό θα θεωρείται ως µία δήλωση ζηµιάς.
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Υποδείγµατα εντύπων δήλωσης εναντίωσης
Υπόδειγµα Α
∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παρ. 5 Ν. 2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς το περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου µε αριθµό ............ που µου παραδώσατε, επειδή το
περιεχόµενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σηµεία:
1. ...
2. ...
3. ...
Για το λόγο αυτό σας επιστρέφω το ασφαλιστήριο που µου χορηγήσατε και η µεταξύ µας σύµβαση είναι άκυρη από την
ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου, το οποίο ουδεµία έχει πλέον ισχύ.
Ηµεροµηνία
Ο/Η δηλών/δηλούσα
Υπογραφή
Υπόδειγµα Β
∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παρ. 6 Ν. 2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς τη σύναψη της µεταξύ µας ασφάλισης µε βάση το ασφαλιστήριο µε αριθµό ............ που
µου παραδώσατε επειδή:
 ∆εν παρέλαβα έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η του Ν.∆. 400/1970.
 Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα µου παραδόθηκε χωρίς του γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Κατόπιν τούτου η µεταξύ µας σύµβαση είναι άκυρη από την αρχή και ουδεµία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που µου
παραδώσατε.
Ηµεροµηνία
Ο/Η δηλών/δηλούσα
Υπογραφή

Προσωπικά ∆εδοµένα
Σας ενηµερώνουµε ότι η Εταιρεία τηρεί αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των Ασφαλισµένων, είτε η ίδια είτε µέσω άλλων
φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία έχει κατάλληλα εξουσιοδοτήσει. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, την
ασφαλιστική σύµβαση που έχει συναφθεί µε το παρόν ασφαλιστήριο και την εκτέλεση των υποχρεώσεων, συµβατικών ή άλλων, που
απορρέουν από αυτήν. Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε το νόµο. Γνωρίζοντας τα πιο πάνω µας
εξουσιοδοτείτε να συλλέγουµε, ιδίως από εκείνους που εµείς έχουµε εξουσιοδοτήσει για την τήρηση του αρχείου και την
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των Ασφαλισµένων που αυτό περιέχει, στοιχεία που σας αφορούν και συνδέονται µε την
εκτέλεση της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Στο δικό σας ασφαλιστήριο ισχύουν µόνο όσοι από τους πιο κάτω Ειδικούς Όρους αναφέρονται στη 2η σελίδα του Πίνακα
Ασφάλισης

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Όρος 1
Θα σας αποζηµιώσουµε για:
1.

2.
3.

Κάθε ποσό που από το νόµο θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε για αποζηµίωση σε τρίτους εξαιτίας σωµατικής βλάβης ή υλικής
ζηµιάς που συνέβη στη διάρκεια της ασφάλισης και που προκλήθηκε από την κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος µέσα
στα γεωγραφικά όρια ισχύος της κάλυψης, µε ή χωρίς την άδειά σας.
Κάθε δικαστική δαπάνη και έξοδο που θα επιδικαστεί σε βάρος σας ή που αναλαµβάνετε µε δική µας γραπτή συµφωνία και
αφορά ασφαλιστική περίπτωση.
Τους τόκους που επιδικάζονται σε βάρος σας.

Το ανώτατο όριο ευθύνης µας, δηλαδή το ποσό µέχρι το οποίο θα σας αποζηµιώσουµε για όλα τα πιο πάνω για κάθε µια
ασφαλιστική περίπτωση, ορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Αν υποχρεωθείτε να πληρώνετε ορισµένα ποσά σε τακτά διαστήµατα
(περιοδικές παροχές), θα σας αποζηµιώνουµε γι’ αυτά µαζί µε οποιαδήποτε τυχόν εφάπαξ ποσά µέχρι να συµπληρωθεί συνολικά το
αντίστοιχο ανώτατο όριο ευθύνης µας.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για ποσά που από το νόµο θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε για αποζηµίωση σε τρίτους εξαιτίας
σωµατικής βλάβης ή υλικής ζηµιάς που προκλήθηκαν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σε πρόσωπα που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους να µεταφερθούν µε το ασφαλισµένο όχηµα, ενώ γνώριζαν ότι το ασφαλισµένο
όχηµα αφαιρέθηκε µε αθέµιτα µέσα ή χρησιµοποιήθηκε για την εκτέλεση εγκληµατικής πράξης.
Από φορτίο που µεταφέρεται µε φορτηγό ασφαλισµένο όχηµα.
Σε φορτίο που µεταφέρεται µε φορτηγό ασφαλισµένο όχηµα.
Σε τιµαλφή και χρήµατα που µεταφέρονται µε το ασφαλισµένο όχηµα.
Από τη λειτουργία του ασφαλισµένου οχήµατος ως εργαλείου ειδικού τύπου.
Από γεωργικά µηχανήµατα σε γεωργικά προϊόντα.
Από το βάρος του ασφαλισµένου οχήµατος σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, βόθρους και υπόγειες εγκαταστάσεις
οργανισµών κοινής ωφέλειας.
Σε πεζοδρόµια και πρόβαθρα οικιών από την εκούσια οδήγηση πάνω σ’ αυτά.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε επίσης για κάθε είδους πρόστιµα ή ποινές.

Oδική Βοήθεια
Όρος 2
Θα σας βοηθήσουµε σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος εξαιτίας πρόσκρουσης, σύγκρουσης, εκτροπής,
ανατροπής ή µηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης ως εξής:
Τηλεφωνήστε στο 801 11 35000 (από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα) ή στο (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
σε όλο τον κόσµο). Η βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης (εκτός από την
Αλβανία) καθώς και στις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε συνεργασία µε τη MAPFRE Asistencia S.A., Λ. Μεσογείων
282, Χολαργός. Επισυνάπτουµε λίστα µε το δίκτυο συνεργατών οδικής βοήθειας της MAPFRE Asistencia S.A. στην τελευταία
σελίδα των γενικών και ειδικών όρων.
Η δυνατότητα της µεταφοράς του οχήµατος ισχύει αν το µικτό βάρος του δεν ξεπερνά τα 3.500 κιλά, το µέγιστο ύψος του τα 3 µέτρα
και το µέγιστο µεταξόνιό του τα 3,5 µέτρα.
Η Οδική µας Βοήθεια περιλαµβάνει:
1. Την εργασία επιτόπιας επισκευής του ασφαλισµένου οχήµατος (όχι όµως το κόστος ανταλλακτικών), εφόσον είναι δυνατή.
2. Την επαναφορά του ασφαλισµένου οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός.
3. Τη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος στον τόπο επιλογής σας στην Ελλάδα, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά του να
αυτοκινείται µε ασφάλεια. Εάν για τη µεταφορά στον τόπο επιλογής σας απαιτείται φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος, θα
την αναλάβουµε.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος στο εξωτερικό αναλαµβάνουµε τη µεταφορά του στον πλησιέστερο
και καταλληλότερο τόπο επισκευής του. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν µπορεί να επισκευαστεί µέσα σε 72 ώρες έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε να µεταφερθεί στον τόπο της µόνιµης κατοικίας σας.
4.

Την παραµονή σας σε ξενοδοχείο µε ανώτατο ηµερήσιο κόστος 75 ευρώ για κάθε άτοµο και συνολικό κόστος 225 ευρώ ανά
ασφαλισµένο όχηµα, αν η επισκευή του ασφαλισµένου οχήµατος δεν µπορεί να γίνει αυθηµερόν ώστε να µπορεί αυτό να
κινηθεί µε ασφάλεια και το σηµείο ακινητοποίησης απέχει περισσότερο από 25 χιλιόµετρα από την µόνιµη κατοικία σας.
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Προκειµένου να τεθεί σε ισχύ η συγκεκριµένη κάλυψη θα πρέπει να έχετε επιλέξει να επισκευαστεί το ασφαλισµένο όχηµα σε
συνεργείο, εντός του νοµού όπου και ακινητοποιήθηκε.
5.

6.

Την επάνοδό σας
•
στο σηµείο που επιλέξατε να µεταφερθεί το όχηµά σας και υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση της µετακίνησης
αυτής είναι µεγαλύτερη των 25 χιλιοµέτρων, ή
•
στη µόνιµη κατοικία σας, αν επιλέξετε η επισκευή του ασφαλισµένου οχήµατος να γίνει στην περιοχή της βλάβης (ή
του ατυχήµατος) και αυτή δεν µπορεί να γίνει ούτε µέσα στην επόµενη ηµέρα από την ηµέρα που ακινητοποιήθηκε
και το σηµείο επισκευής απέχει περισσότερο από 25 χιλιόµετρα από την µόνιµη κατοικία σας, ή
•
στον τόπο προορισµού του ταξιδιού σας, εφόσον το κόστος για τη συνέχιση του ταξιδιού δεν ξεπερνά το κόστος
επανόδου στη µόνιµη κατοικία σας.
Και στις τρεις περιπτώσεις µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε παρόµοιο µε το ασφαλισµένο νοικιασµένο ασφαλισµένο όχηµα,
που θα σας διαθέσουµε για διάστηµα µέχρι 72 ωρών και µε συνολικό κόστος ενοικίασης µέχρι 225 ευρώ, είτε δηµόσιο
µεταφορικό µέσο µε το ίδιο ανώτατο συνολικό κόστος.
Την επάνοδό σας στη µόνιµη κατοικία σας ή τη συνέχιση του ταξιδιού σας µε άλλο µέσο, σε περίπτωση κλοπής του
ασφαλισµένου οχήµατος στη διάρκεια ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο
5 µε την προϋπόθεση ότι θα έχετε δηλώσει στην αρµόδια αστυνοµική αρχή την κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος.

Όλες οι υπηρεσίες µας Οδικής Βοήθειας παρέχονται σε είδος. ∆εν έχετε δικαίωµα να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον άλλο και να
απαιτήσετε στη συνέχεια να σας πληρώσουµε το κόστος.

∆εν θα σας βοηθήσουµε:
1. Για την τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
2. Για τη µετακίνηση άλλων οχηµάτων προκειµένου να ελευθερωθεί το δικό σας ασφαλισµένο όχηµα.
3. Για τη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου.
4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιθυµεί δεύτερη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος (π,χ από συνεργείο σε συνεργείο).
5. Για βλάβη που δεν εµποδίζει το όχηµά σας να κινηθεί µε ασφάλεια µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.
6. Για ακινητοποίηση του ασφαλισµένου οχήµατος από έλλειψη καυσίµων.
7. Για τη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο φέρει διπλούς τροχούς.
8. Για τη µεταφορά ρυµουλκούµενου οχήµατος (π.χ. τρέιλερ).
9. Για τη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο φέρει φορτίο και δεν έχει εκ των προτέρων αποµακρυνθεί το φορτίο
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µε ασφάλεια η µεταφορά του οχήµατος.
Θα προσπαθήσουµε να σας βοηθήσουµε, αλλά ίσως αυτό να µην είναι δυνατό:
1. Αν οι δρόµοι είναι ιδιαίτερα δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγο και η κίνηση των κινητών
συνεργείων και των γερανών είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες.
2. Αν οι δρόµοι είναι αδιάβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ).
3. Αν η ρυµούλκηση είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων.
4. Αν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα ή άµµο και εξαντληθούν ή δεν επαρκούν οι
δυνατότητές µας να το ρυµουλκήσουµε µε τα µέσα που έχουµε στη διάθεσή µας.
5. Αν χάθηκαν ή έσπασαν ή αχρηστεύτηκαν τα κλειδιά του ασφαλισµένου οχήµατος.
6. Αν στη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε, συµβαίνει πόλεµος (µε άλλο κράτος ή εµφύλιος), εισβολή, επιδροµή, εχθροπραξίες
ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πολεµικές, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνηµα, επανάσταση, στρατιωτική
εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν ως συνέπεια την
κήρυξη ή τη διατήρηση στρατιωτικού νόµου ή κατάστασης πολιορκίας.

Ταξιδιωτική Βοήθεια
Όρος 3
Θα σας βοηθήσουµε, εφόσον βρεθείτε σε κάποια από τις πιο κάτω περιστάσεις µε τους αντίστοιχους τρόπους. Αν όµως στη χώρα ή
την περιοχή όπου βρίσκεστε, συµβαίνει πόλεµος (µε άλλο κράτος ή εµφύλιος), εισβολή, επιδροµή, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που
µοιάζουν µε πολεµικές, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνηµα, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη
σφετερίστηκαν ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν ως συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση στρατιωτικού
νόµου ή κατάστασης πολιορκίας, θα προσπαθήσουµε να σας βοηθήσουµε, αλλά ίσως αυτό να µην είναι δυνατό.
Τηλεφωνήστε στο 801 11 35000 (από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα) ή στο (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
σε όλο τον κόσµο). Η βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, σε συνεργασία µε τη MAPFRE Asistencia S.A.
και τη ΕUROSOS Assistance A.E. Υπηρεσιών Βοήθειας και Πληροφοριών (Λ. Μεσογείων 282, Χολαργός) σε όλο τον κόσµο
(εκτός από την Αλβανία). Η παροχή όµως Ιατρικής και Νοσηλευτικής Βοήθειας ισχύει µόνο εκτός Ελλάδας.
Ειδικά για την κάλυψη Ταξιδιωτικής Βοήθειας:
Ασφαλισµένοι θεωρούνται επιπλέον των προσώπων που αναφέρονται στη σελίδα 1 και ο σύζυγος ή η σύζυγος του κυρίου ή
νόµιµου κατόχου του ασφαλισµένου οχήµατος που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα αυτού του ασφαλιστηρίου καθώς και τα
παιδιά και οι γονείς των δύο συζύγων εφόσον κατοικούν µόνιµα µαζί τους.
Ασθένεια θεωρείται µόνο η αιφνίδια ασθένεια που εκδηλώνεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και δεν
οφείλεται σε χρόνια πάθηση.
Ταξίδι θεωρείται κάθε µετακίνηση σε απόσταση µεγαλύτερη των 25 χιλιοµέτρων από το συνήθη τόπο διαµονής.
Συνήθης τόπος διαµονής θεωρείται η δηλωµένη ως µόνιµη κατοικία του ασφαλισµένου στην Ελλάδα.
Η Ταξιδιωτική Βοήθεια περιλαµβάνει:
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1. Ιατρική µεταφορά ή επιστροφή σας σε περίπτωση ασθένειας ή τραυµατισµού
Σε περίπτωση ασθένειας ή τραυµατισµού σας στη διάρκεια ταξιδιού και µε την προϋπόθεση ότι σας έχουν παρασχεθεί οι καταρχήν
αναγκαίες ιατρικές φροντίδες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας σας και ο θεράπων ιατρός σας κρίνει ότι επιβάλλεται
η µεταφορά σας σε επαρκές νοσηλευτικό ίδρυµα για τη συνέχιση της νοσηλείας ή ότι επιτρέπεται η µεταφορά σας στη µόνιµη
κατοικία σας ή σε επαρκές νοσηλευτικό ίδρυµα κοντά στη µόνιµη κατοικία σας, θα οργανώσουµε αυτή τη µεταφορά σε συνεργασία
µε τον θεράποντα ιατρό σας και θα καλύψουµε το κόστος της. Για τη µεταφορά θα χρησιµοποιηθεί το µέσο που θα συµφωνηθεί
µεταξύ του θεράποντα γιατρού σας και των ιατρικών συµβούλων µας ως το πιο κατάλληλο.
2. Μεταφορά ή επιστροφή των λοιπών ασφαλισµένων που σας συνοδεύουν, αν τραυµατιστείτε ή ασθενήσετε
Σε περίπτωση που τραυµατισµός ή ασθένειά σας εµποδίζει τη συνέχιση του ταξιδιού, θα αναλάβουµε τη µεταφορά ή την επιστροφή
στη µόνιµη κατοικία τους ή στον τόπο όπου θα νοσηλευτείτε, τυχόν άλλων ασφαλισµένων που σας συνοδεύουν, εφόσον η έκτακτη
αυτή επιστροφή ή µεταφορά έχει αυξηµένο κόστος σε σύγκριση µε την προγραµµατισµένη επιστροφή.
Επιπλέον, αν κάποια από τα ασφαλισµένα πρόσωπα που σας συνοδεύουν είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών και δεν υπάρχει κανείς να
τα συνοδέψει, θα τους δώσουµε κατάλληλο συνοδό για το ταξίδι προς τη µόνιµη κατοικία τους ή τον τόπο νοσηλείας σας.
3. Ιατρική και Νοσηλευτική Βοήθεια λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας εκτός Ελλάδας
Σε περιπτώσεις ασθένειας ή τραυµατισµού σας εκτός Ελλάδας, θα καλύψουµε αµοιβή γιατρού, έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης,
χειρουργείου και κόστος φαρµάκων που χορηγήθηκαν µε συνταγή του θεράποντα γιατρού µέχρι το συνολικό ποσό των 4.200 ευρώ
για κάθε ασφαλισµένο πρόσωπο.
4. Παράταση διαµονής λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας
Αν λόγω ασθένειας ή τραυµατισµού σας στη διάρκεια ταξιδιού κριθεί µε ιατρική γνωµάτευση αναγκαία η παράταση της διαµονής
σας εκεί, θα καλύψουµε την παραµονή σας σε ξενοδοχείο µέχρι πέντε (5) επιπλέον µέρες και µέχρι 75 ευρώ την ηµέρα.

5. Υπηρεσίες επαγγελµατία οδηγού
Σε περίπτωση σωµατικής βλάβης ή ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού, που δεν σας επιτρέπει να οδηγήσετε το ασφαλισµένο
όχηµα και εφόσον κανείς από αυτούς που σας συνοδεύουν δεν µπορεί να σας αντικαταστήσει, θα σας δώσουµε επαγγελµατία οδηγό
για να µεταφέρει το ασφαλισµένο όχηµα και τους ασφαλισµένους στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους ή για να συνεχίσουν το
ταξίδι προς τον τόπο προορισµού τους (εφόσον το κόστος της συνέχισης αυτής δεν ξεπερνά το κόστος µεταφοράς στη µόνιµη
κατοικίας τους).
6. Επίσκεψη µέλους της οικογένειάς σας στον τόπο νοσηλείας
Αν λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας στη διάρκεια ταξιδιού χρειαστεί να νοσηλευτείτε για περισσότερες από πέντε (5) µέρες, θα
καλύψουµε για ένα µέλος της οικογένειας ή άλλο άτοµο της επιλογής σας:
α. Το κόστος του ταξιδιού του στον τόπο νοσηλείας σας και της επιστροφής του.
β. Το κόστος παραµονής του στον τόπο νοσηλείας σας µέχρι 105 ευρώ την ηµέρα και µέχρι δέκα (10) ηµέρες.
7. Αποστολή φαρµάκων
Αν λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας στη διάρκεια ταξιδιού πρέπει κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού να σας χορηγηθούν
επειγόντως φάρµακα που δεν µπορούν να βρεθούν εκεί που βρίσκεστε, θα φροντίσουµε να σας τα στείλουµε. Το κόστος όµως των
φαρµάκων και τυχόν δασµοί που αναλογούν, θα βαρύνουν εσάς.
8. Μεταβίβαση επειγόντων µηνυµάτων
Θα φροντίσουµε να µεταβιβάσουµε επείγοντα ή αναγκαία µηνύµατα προς και από εσάς σχετικά µε καθένα από τα γεγονότα που
αφορούν τις υπηρεσίες της Ταξιδιωτικής Βοήθειας.
9. Μεταφορά της σορού ασφαλισµένου
Σε περίπτωση θανάτου στη διάρκεια ταξιδιού, θα φροντίσουµε για τις απαραίτητες διαδικασίες και θα καλύψουµε τα έξοδα
µεταφοράς της σορού στον τόπο µόνιµης κατοικίας σας µε ανώτατο κόστος για µεν την Ελλάδα, τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και τη
Βόρειο Αφρική το ποσό των 2.100 ευρώ, για δε τις υπόλοιπες χώρες το ποσό των 4.200 ευρώ.
Θα αναλάβουµε επίσης τα έξοδα επιστροφής στον τόπο µόνιµης κατοικίας τους των άλλων ασφαλισµένων που µετείχαν στο ταξίδι,
εφόσον δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα µέσα µεταφοράς που έχουν χρησιµοποιηθεί για το ταξίδι.
10. ∆ιακοπή ταξιδιού λόγω θανάτου µέλους της οικογένειας
Θα καλύψουµε τα επιπλέον έξοδα επιστροφής σας στη µόνιµη κατοικία σας, αν χρειαστεί να διακόψετε το ταξίδι λόγω θανάτου
µέλους της οικογένειάς σας (συζύγου, τέκνου, γονέα), εφόσον η έκτακτη αυτή επιστροφή έχει αυξηµένο κόστος σε σύγκριση µε την
προγραµµατισµένη επιστροφή.
11. ∆ιακοπή ταξιδιού λόγω ζηµιάς στη µόνιµη κατοικία σας
Θα καλύψουµε τα επιπλέον έξοδα επιστροφής σας στη µόνιµη κατοικία σας, αν χρειαστεί να διακόψετε το ταξίδι λόγω ζηµιών σε
αυτήν από διάρρηξη (όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν παραβιαστεί), φωτιά ή έκρηξη και είναι απαραίτητη η άµεση παρουσία σας για
την αποσόβηση µεγαλύτερης ζηµιάς, εφόσον η έκτακτη αυτή επιστροφή έχει αυξηµένο κόστος σε σύγκριση µε την
προγραµµατισµένη επιστροφή.
12. Εντοπισµός και µεταφορά αποσκευών που έχουν χαθεί
Θα βοηθήσουµε να εντοπιστούν οι αποσκευές σας που έχουν χαθεί στη διάρκεια του ταξιδιού και, εφόσον βρεθούν, θα τα
προωθήσουµε µε δικά µας έξοδα στον τόπο µόνιµης κατοικίας σας ή στον προορισµό του ταξιδιού.
13. Χρηµατική καταβολή λόγω απώλειας αποσκευών
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Θα σας πληρώσουµε 75 ευρώ για την αντιµετώπιση άµεσων αναγκών, αν χαθούν οι αποσκευές σας στη διάρκεια ταξιδιού και δεν
έχουν βρεθεί µέσα σε 24 ώρες από την προσγείωση.
Όλες οι υπηρεσίες µας Ταξιδιωτικής Βοήθειας παρέχονται σε είδος. ∆εν έχετε δικαίωµα να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον άλλο και
να απαιτήσετε στη συνέχεια να σας πληρώσουµε το κόστος.

Ασφάλιση πυρκαγιάς
Όρος 4
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, έκρηξη ή πτώση κεραυνού.
Στην ασφάλιση αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι ζηµιές από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται από τροµοκρατική ενέργεια.
Σας ενηµερώνουµε ότι για λόγους που αφορούν την πολιτική µας για την ασφάλιση τροµοκρατίας και τεχνικές µας ανάγκες,
διατηρούµε το δικαίωµα να καταργήσουµε την επέκταση της ασφάλισης πυρκαγιάς ή έκρηξης που προκαλείται από
τροµοκρατική ενέργεια. Η κατάργηση της επέκτασης γίνεται µε γραπτή ειδοποίηση προς εσάς και αρχίζει να ισχύει 30 µέρες από
τότε που θα λάβετε τη σχετική ειδοποίηση.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για ζηµιές από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκλήθηκε από:
1. Σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή του ασφαλισµένου οχήµατος.
2. Τη µεταφορά ή αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών (άλλων από τα καύσιµα του ασφαλισµένου οχήµατος, που
βρίσκονται στον ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο του ασφαλισµένου οχήµατος).
Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το ασφαλισµένο
όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των τµηµάτων που ζηµιώθηκαν.
Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν
τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για αυτή την τρέχουσα εµπορική αξία του (ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία του).
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία του, η αποζηµίωση που θα
σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό
µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας σε
αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.

Ασφάλιση ολικής κλοπής
Όρος 5
Θα σας αποζηµιώσουµε για την ολική απώλεια του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκε από κλοπή ή ληστεία.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για ζηµιές σε τµήµατα µόνο του ασφαλισµένου οχήµατος, αν το ασφαλισµένο όχηµα βρεθεί πριν την παρέλευση της
προθεσµίας που ορίζεται πιο κάτω (διαδικασία αποζηµίωσης).
2. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν έχει σε λειτουργία τα µέτρα ασφαλείας που έχουν συµφωνηθεί και αναγράφονται στον Πίνακα
Ασφάλισης.
3. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν φυλάσσεται κατά τη συνηθισµένη διανυκτέρευσή σας, όπως έχει συµφωνηθεί και αναγράφεται
στον Πίνακα Ασφάλισης.
4. Αν δεν έχουν αφαιρεθεί τα κλειδιά και δεν έχουν ασφαλιστεί όλα τα ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα, οροφές) του ασφαλισµένου
οχήµατος, εφόσον δεν βρίσκεται ενήλικο πρόσωπο µέσα στο ασφαλισµένο όχηµα. Αν όµως η κλοπή έγινε ενώ είχατε
παραδώσει το ασφαλισµένο όχηµα µαζί µε τα κλειδιά του σε επιχείρηση που λειτουργεί νόµιµα ως χώρος στάθµευσης και έχετε
την απόδειξη ότι είχαν παραλάβει το ασφαλισµένο όχηµα, θα σας αποζηµιώσουµε κανονικά.

∆ιαδικασία αποζηµίωσης:
Αµέσως µόλις διαπιστώσετε ή πληροφορηθείτε την κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος, πρέπει να τη δηλώσετε σε µας και στην
αρµόδια αστυνοµική αρχή και να υποβάλετε σχετική µήνυση. Αφού περάσουν 90 µέρες από την υποβολή της µήνυσης, θα µας
φέρετε βεβαίωση ότι η µήνυση ακόµη εκκρεµεί και το ασφαλισµένο όχηµα δεν έχει βρεθεί και τότε θα σας αποζηµιώσουµε. Η
αποζηµίωσή σας θα είναι ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του ασφαλισµένου οχήµατος, όχι όµως µεγαλύτερη από την
ασφαλισµένη αξία του. ∆εν έχετε δικαίωµα να αποσύρετε τη µήνυση ούτε µετά την είσπραξη της αποζηµίωσης. Αν την αποσύρετε,
έχετε την υποχρέωση να µας αποζηµιώσετε για κάθε τυχόν ζηµιά που θα προκύψει.

Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρεθεί αφού έχετε εισπράξει την αποζηµίωση, έχετε υποχρέωση να µας ενηµερώσετε, αµέσως µόλις το
µάθετε.
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Ασφάλιση µερικής κλοπής (αφαίρεσης τµηµάτων του ασφαλισµένου οχήµατος)
Όρος 6
Θα σας αποζηµιώσουµε για την αφαίρεση τµηµάτων του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκε από κλοπή ή ληστεία και για τις
ζηµιές σε τµήµατα που δεν αφαιρέθηκαν εφόσον έγιναν αποκλειστικά µε σκοπό την αφαίρεση τµηµάτων του οχήµατος.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για ζηµιές σε τµήµατα που δεν αφαιρέθηκαν για ποσό µεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
2. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν έχει σε λειτουργία τα µέτρα ασφαλείας που έχουν συµφωνηθεί και αναγράφονται στον Πίνακα
Ασφάλισης.
3. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν φυλάσσεται κατά τη συνηθισµένη διανυκτέρευσή σας, όπως έχει συµφωνηθεί και αναγράφεται
στον Πίνακα Ασφάλισης.
4. Για αφαίρεση τµηµάτων που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος.
5. Για αφαίρεση συστηµάτων εικόνας ή πλοήγησης, σχαρών, σκευοθηκών και λοιπών πρόσθετων εξαρτηµάτων που
τοποθετήθηκαν από εσάς.
6. Για αφαίρεση συστηµάτων ήχου για ποσό µεγαλύτερο από το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, εκτός αν έχουν
τοποθετηθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του ασφαλισµένου οχήµατος.
Ασφάλιση σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής ή ανατροπής και κακόβουλων πράξεων
Όρος 7
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή
ανατροπή του ασφαλισµένου οχήµατος.
Θα σας αποζηµιώσουµε επίσης για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από κακόβουλες πράξεις τρίτων προς
εσάς προσώπων.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για φθορές λόγω χρήσης, µείωση απόδοσης, µείωση εµπορικής αξίας, στέρηση χρήσης.
2. Για ζηµιές που προκλήθηκαν από κακή ή ανεπαρκή συντήρηση.
3. Για ζηµιές σε ελαστικά, αν δεν προκλήθηκαν από αιτία που προκάλεσε ζηµιές και σε άλλα τµήµατα του ασφαλισµένου
οχήµατος.
4. Για ζηµιές κατά την κίνηση του ασφαλισµένου οχήµατος σε τόπο, έδαφος ή συνθήκες που είναι εκτός των προδιαγραφών
κατασκευής του.
5. Για ζηµιές από τη λειτουργία του ασφαλισµένου οχήµατος ως εργαλείου ειδικού τύπου.
6. Για ζηµιές από κακόβουλες πράξεις τρίτων προσώπων για ποσό µεγαλύτερο από το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα
Ασφάλισης.
Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το ασφαλισµένο
όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των τµηµάτων που ζηµιώθηκαν.
Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν
τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για αυτή την τρέχουσα εµπορική αξία του (ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία του).
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία του, η αποζηµίωση που θα
σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό
µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας σε
αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.
Κάλυψη ζηµιών από ανασφάλιστο όχηµα
Όρος 8
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από σύγκρουση µε άλλο όχηµα που ήταν
ανασφάλιστο τη στιγµή του ατυχήµατος.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Αν δεν κληθεί αστυνοµική αρχή η οποία θα βεβαιώσει τα στοιχεία του ανασφάλιστου οχήµατος.
2. Αν δεν διαπιστωθεί η ευθύνη του οδηγού του άλλου οχήµατος.
3. Για µείωση της αγοραστικής αξίας του ασφαλισµένου οχήµατος ή για στέρηση της χρήσης του.
Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το ασφαλισµένο
όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των τµηµάτων που ζηµιώθηκαν.
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Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν
τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για αυτή την τρέχουσα εµπορική αξία του (ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία του).
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία του, η αποζηµίωση που θα
σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό
µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας σε
αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.

Ασφάλιση ζηµιών από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι ή σεισµό
Όρος 9
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από πληµµύρα, ανεµοθύελλα, καταιγίδα,
χιονοθύελλα, χαλάζι ή σεισµό.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για ζηµιές από πληµµύρα, ανεµοθύελλα, καταιγίδα, χιονοθύελλα ή χαλάζι αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν είχε τη στιγµή της
ζηµιάς κλειστά όλα του τα ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα, οροφές).
2. Για ζηµιές που προκλήθηκαν από παγετό.
Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το ασφαλισµένο
όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των τµηµάτων που ζηµιώθηκαν.
Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν
τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για αυτή την τρέχουσα εµπορική αξία του (ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία του).
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία του, η αποζηµίωση που θα
σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό
µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας σε
αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.

Ασφάλιση κρυστάλλων του ασφαλισµένου οχήµατος
Όρος 10
Θα σας αποζηµιώσουµε για το σπάσιµο ή ράγισµα κρυστάλλων του ασφαλισµένου οχήµατος από οποιαδήποτε αιτία.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
Για το σπάσιµο ή ράγισµα φαναριών ή καθρεπτών.

Αντικατάσταση κατεστραµµένων ζωνών ασφαλείας και αερόσακων
Όρος 11
Θα σας αποζηµιώσουµε για την αντικατάσταση ζωνών ασφαλείας και αερόσακων του ασφαλισµένου οχήµατος σε περίπτωση
καταστροφής τους εξαιτίας πρόσκρουσης, σύγκρουσης, εκτροπής ή ανατροπής του ασφαλισµένου οχήµατος.

Καθαρισµός λόγω µεταφοράς τραυµατία
Όρος 12
Θα καλύψουµε εµείς τα έξοδα καθαρισµού του εσωτερικού (σαλονιού) του ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον λερωθεί από τη
µεταφορά τραυµατία. Θα χρειαστεί να µας φέρετε την απόδειξη των εξόδων και βεβαίωση από την Αστυνοµία ή το νοσοκοµείο ότι
µεταφέρατε τον τραυµατία.
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Αντικατάσταση χαµένων κλειδιών
Όρος 13
Θα καλύψουµε εµείς τα έξοδα για την αντικατάσταση των κλειδιών του ασφαλισµένου οχήµατος, εάν αυτά χαθούν. Θα χρειαστεί
να µας φέρετε το σχετικό τιµολόγιο.
Αντικατάσταση κατεστραµµένων κλειδαριών
Όρος 14
Θα καλύψουµε εµείς τα έξοδα για την αντικατάσταση των κλειδαριών του ασφαλισµένου οχήµατος, που καταστράφηκαν από
παραβίαση ή προσπάθεια παραβίασής τους. Θα χρειαστεί να µας φέρετε το σχετικό τιµολόγιο και βεβαίωση ότι έχετε υποβάλει
µήνυση.
Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης
Όρος 36
Θα καλύψουµε εµείς τα έξοδα ενοικίασης επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, µε κινητήρα µέχρι 1.400 κυβικά εκατοστά, σε
περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα κλαπεί ή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξαιτίας ζηµιάς από πυρκαγιά, µερική κλοπή,
πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, σεισµό, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή.
Για τις περιπτώσεις ζηµιάς του ασφαλισµένου οχήµατος από πυρκαγιά, µερική κλοπή, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι,
σεισµό, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή, τα έξοδα ενοικίασης καλύπτονται για όσο διάστηµα απαιτείται για την
επισκευή του αλλά όχι για περισσότερες από 30 µέρες. Για τις περιπτώσεις ολικής καταστροφής από πυρκαγιά, µερική κλοπή,
πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, σεισµό, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή τα έξοδα ενοικίασης
καλύπτονται για διάστηµα µέχρι 30 µέρες. Για την περίπτωση ολικής κλοπής του ασφαλισµένου οχήµατος, τα έξοδα ενοικίασης
καλύπτονται µέχρι την ανεύρεσή του αλλά όχι για περισσότερες από 90 µέρες.
Αν όµως σας ενηµερώσουµε για την ολοκλήρωση της εξέτασης της απαίτησής σας για αποζηµίωση νωρίτερα από τις πιο πάνω
προθεσµίες, τότε διακόπτεται η παροχή αυτή και πρέπει να επιστρέψετε το νοικιασµένο αυτοκίνητο αµέσως µόλις λάβετε τη σχετική
επιστολή µας.
Προϋποθέσεις παροχής αυτοκινήτου αντικατάστασης:
1. Να υπάρχει απαίτησή σας για αποζηµίωση από εµάς για µια από τις πιο πάνω αναφερόµενες περιπτώσεις ζηµιών του
ασφαλισµένου οχήµατος και να καλύπτεται η ζηµιά από το ασφαλιστήριο.
2. Να νοικιάσετε το αυτοκίνητο από Εταιρεία µε την οποία συνεργαζόµαστε και που θα σας υποδείξουµε εµείς.
3. Να έχετε τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, δηλαδή να είστε τουλάχιστον 23 ετών και να
διαθέτετε άδεια οδήγησης επί ένα τουλάχιστον χρόνο καθώς και πιστωτική κάρτα.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Εάν κάνετε χρήση του ενοικιασµένου αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται πιο πάνω για κάθε
περίπτωση ζηµιάς του ασφαλισµένου οχήµατος, για το παραπάνω αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Για οποιαδήποτε ευθύνη σας προς την Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήµατος
Όρος 18
Θα αποζηµιώσουµε τον οδηγό και τους επιβάτες του ασφαλισµένου οχήµατος ή τους νόµιµους κληρονόµους τους, για σωµατικές
βλάβες που θα πάθουν άθελά τους από αιτία εξωτερική (δηλαδή που δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε ασθένεια ή πάθηση) και
ξαφνική, ενώ βρίσκονται µέσα στο ασφαλισµένο όχηµα ή επιβιβάζονται σε αυτό ή αποβιβάζονται από αυτό, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στη συνέχεια.
Τα ποσά αποζηµίωσης που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης είναι τα ανώτατα ποσά για κάθε ασφαλιστική περίπτωση για το
σύνολο των προσώπων που έπαθαν. Όταν οι παθόντες είναι περισσότεροι από ένας, τα ποσά αποζηµίωσης µοιράζονται συµµετρικά.
Σε περίπτωση µόνιµης (δηλαδή ανίατης) ολικής ή µερικής αναπηρίας θα πληρώσουµε την αντίστοιχη αποζηµίωση στον παθόντα.
Μόνιµη ολική αναπηρία είναι για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης η απώλεια:
Είτε των δύο ποδιών από την κνήµη ή ψηλότερα
Είτε των δύο χεριών από τον καρπό ή ψηλότερα
Είτε η ταυτόχρονη απώλεια ενός χεριού από τον καρπό ή ψηλότερα και ενός ποδιού από τον αστράγαλο ή ψηλότερα.
Για την αποζηµίωση µόνιµης µερικής αναπηρίας εφαρµόζονται τα πιο κάτω ποσοστά (%) της αποζηµίωσης ολικής αναπηρίας:
Απώλεια ενός µατιού
Ολική απώλεια της ακοής και από τα δύο αυτιά
Ολική απώλεια της ακοής από το ένα αυτί
Ολική απώλεια της όσφρησης
Μόνιµες νευρικές διαταραχές κατ’ ανώτατο όριο
Απώλεια ποδιού από τον αστράγαλο ή ψηλότερα
Απώλεια µεγάλου δάκτυλου ποδιού
Απώλεια άλλου δάκτυλου ποδιού

30
60
15
10
30
60
8
3
14

∆εξιά
75
70
60
25
22
10
15
8

Απώλεια χεριού από τον ώµο
Απώλεια του βραχίονα
Απώλεια της παλάµης
Απώλεια του αντίχειρα και του µετακαρπίου
Απώλεια του αντίχειρα µόνο
Απώλεια της ακραίας φάλαγγας του αντίχειρα
Απώλεια του δείκτη
Απώλεια άλλου δακτύλου του χεριού

Αριστερά
60
55
50
20
18
7
12
6

Για τους αριστερόχειρες τα πιο πάνω ποσοστά των στηλών «δεξιά» και «αριστερά» ισχύουν αντίστροφα. Η πλήρης λειτουργική
ανικανότητα µέλους ή οργάνου ισοδυναµεί µε απώλειά του.
Σε περίπτωση θανάτου θα πληρώσουµε την αντίστοιχη αποζηµίωση στους νόµιµους κληρονόµους. Αν πριν το θάνατο είχε ήδη
πληρωθεί αποζηµίωση για µόνιµη αναπηρία, µετά το θάνατο θα πληρωθεί µόνο η τυχόν διαφορά.
Θα καλύψουµε επίσης τα έξοδα θεραπείας από τραυµατισµό, δηλαδή αµοιβές γιατρών και φυσικοθεραπευτών, διαγνωστικές
εξετάσεις, νοσήλια, φάρµακα και τεχνητά όργανα ή µέλη συνολικά µέχρι το αντίστοιχο ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα
Ασφάλισης. Για την πληρωµή θα χρειαστούµε τα πρωτότυπα τιµολόγια, τα παραπεµπτικά σηµειώµατα και τις γνωµατεύσεις των
γιατρών.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στο δικό σας ασφαλιστήριο ισχύουν µόνο όσοι από τους πιο κάτω Ειδικούς Όρους αναφέρονται στη 2η σελίδα του Πίνακα
Ασφάλισης

Όρος παροχής έκπτωσης παντρεµένου ζευγαριού
Όρος 20
Σύµφωνα µε την εµπορική πολιτική µας παρέχουµε στα παντρεµένα ζευγάρια έκπτωση στα ασφάλιστρα των καλύψεων αστικής
ευθύνης, ζηµιών του ίδιου του ασφαλισµένου οχήµατος από σύγκρουση ή πρόσκρουση ή εκτροπή ή ανατροπή του και κλοπής. Αν
σας έχει δοθεί τέτοια έκπτωση, αυτό θα αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
Η έκπτωση αυτή παρέχεται µε τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρούνται όλες και σε όλη τη διάρκεια αυτής της ασφάλισης
καθώς και σε κάθε ανανέωση ή παράτασή της:
1. Το ασφαλισµένο όχηµα να οδηγείται αποκλειστικά και µόνο από εσάς και/ή τον/τη σύζυγό σας.
2. Οι οδηγοί να είναι ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών.
3. Οι οδηγοί να κατέχουν δίπλωµα οδήγησης τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης.
Αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, πρέπει να µας ενηµερώσετε µέσα σε 14 ηµέρες από την ηµεροµηνία
της µεταβολής.
Όρος παροχής έκπτωσης «Μονά – Ζυγά»
Όρος 21
Σύµφωνα µε την εµπορική πολιτική µας παρέχουµε µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, έκπτωση στα ασφάλιστρα
των καλύψεων αστικής ευθύνης, ζηµιών του ίδιου του ασφαλισµένου οχήµατος από σύγκρουση ή πρόσκρουση ή εκτροπή ή
ανατροπή του και κλοπής. Αν σας έχει δοθεί τέτοια έκπτωση, αυτό θα αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
Η έκπτωση αυτή παρέχεται µε τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρούνται όλες και σε όλη τη διάρκεια αυτής της ασφάλισης
καθώς και σε κάθε ανανέωση ή παράτασή της:
1. Να ασφαλίζεται παράλληλα σε µας και δεύτερο αυτοκίνητο είτε δικό σας, είτε άλλου ή άλλων ιδιοκτητών οι οποίοι ζουν µόνιµα
κάτω από την ίδια στέγη µε σας και αποτελούν µαζί σας έναν από τους εξής συνδυασµούς συγγένειας: παντρεµένο ζευγάρι ή
γονέας και ανύπαντρο παιδί ή ανύπαντρα αδέλφια.
2. Τα δύο αυτοκίνητα να έχουν αριθµούς κυκλοφορίας που λήγουν ο ένας σε µονό και ο άλλος σε ζυγό ψηφίο.
3. Και τα δύο αυτοκίνητα να οδηγούνται αποκλειστικά από εσάς και/ή τα άλλα πρόσωπα που συνδέονται µαζί σας µε κάποια από
τις σχέσεις που ορίζονται στην προϋπόθεση 1 πιο πάνω.
Αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, πρέπει να µας ενηµερώσετε µέσα σε 14 ηµέρες από την ηµεροµηνία
της µεταβολής.
Προϋπόθεση immobilizer ή γκαράζ
Όρος 22
Η ασφάλιση κλοπής ισχύει µόνο µε την προϋπόθεση ότι:
Τη στιγµή της κλοπής το ασφαλισµένο όχηµα θα έχει σε λειτουργία ηλεκτρονικό σύστηµα ακινητοποίησης (immobilizer)
ή
Θα σταθµεύει κατά τη συνήθη διανυκτέρευσή σας σε κλειστό χώρο στάθµευσης. Κλειστός χώρος στάθµευσής θεωρείται ο χώρος
που είναι κλειστός απ’ όλες τις πλευρές και αν πρόκειται για πιλοτή πολυκατοικίας ή αυλή, έχει πόρτα στην είσοδο.
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Προϋπόθεση immobilizer και γκαράζ
Όρος 23
Η ασφάλιση κλοπής ισχύει µόνο µε την προϋπόθεση ότι:
Τη στιγµή της κλοπής το ασφαλισµένο όχηµα θα έχει σε λειτουργία ηλεκτρονικό σύστηµα ακινητοποίησης (immobilizer)
και
Θα σταθµεύει κατά τη συνήθη διανυκτέρευσή σας σε κλειστό χώρο στάθµευσης. Κλειστός χώρος στάθµευσής θεωρείται ο χώρος
που είναι κλειστός απ’ όλες τις πλευρές και αν πρόκειται για πιλοτή πολυκατοικίας ή αυλή, έχει πόρτα στην είσοδο.
Όρος προστασίας bonus
Όρος 34
∆εν θα ανέβει η κατηγορία ασφαλίστρων της επόµενης δωδεκάµηνης περιόδου ασφάλισης για την πρώτη δήλωση ζηµιάς που θα
µας κάνετε µέσα σε µία δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης (δηλαδή δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε περισσότερα εξαιτίας της ζηµιάς
που δηλώσατε) για ασφαλιστική περίπτωση αστικής ευθύνης και ζηµιών του ασφαλισµένου οχήµατος από σύγκρουση, πρόσκρουση,
εκτροπή ή ανατροπή. Για κάθε επόµενη δήλωση ζηµιάς η κατηγορία ασφαλίστρων θα ανέβει κανονικά.
Όρος ασφάλισης σε αξία αντικατάστασης καινούργιου
Όρος 39
Η παράγραφος υπολογισµού της αποζηµίωσης για τις καλύψεις των όρων 4, 7, 8 και 9 (ζηµιές από πυρκαγιά, από σύγκρουση,
πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή, από ανασφάλιστο όχηµα, από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι ή σεισµό)
τροποποιείται και ισχύει όπως πιο κάτω:
Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την αξία που είχε το ασφαλισµένο όχηµα ως
καινούργιο αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των τµηµάτων που
ζηµιώθηκαν. Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την αξία που είχε το ασφαλισµένο όχηµα ως καινούργιο
αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για αυτή την αξία του ως καινούργιο (ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία
του).
Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την αξία του ως καινούργιο, η αποζηµίωση που θα σας
καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την αξία του ως καινούργιο. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό µειωµένο
κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας πρόσθετο
ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας σε
αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.
Όρος ασφάλισης σε αξία αντικατάστασης καινούργιου
Όρος 41
Η παράγραφος υπολογισµού της αποζηµίωσης για την κάλυψη του όρου 5 (ολική κλοπή) τροποποιείται και ισχύει όπως πιο κάτω:
∆ιαδικασία αποζηµίωσης:
Αµέσως µόλις διαπιστώσετε ή πληροφορηθείτε την κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος, πρέπει να τη δηλώσετε σε µας και στην
αρµόδια αστυνοµική αρχή και να υποβάλετε σχετική µήνυση. Αφού περάσουν 90 µέρες από την υποβολή της µήνυσης, θα µας
φέρετε βεβαίωση ότι η µήνυση ακόµη εκκρεµεί και το ασφαλισµένο όχηµα δεν έχει βρεθεί και τότε θα σας αποζηµιώσουµε. Η
αποζηµίωσή σας θα είναι ίση µε την αξία του ασφαλισµένου οχήµατος ως καινούργιο αµέσως πριν τη ζηµιά, όχι όµως µεγαλύτερη
από την ασφαλισµένη αξία του. ∆εν έχετε δικαίωµα να αποσύρετε τη µήνυση ούτε µετά την είσπραξη της αποζηµίωσης. Αν την
αποσύρετε, έχετε την υποχρέωση να µας αποζηµιώσετε για κάθε τυχόν ζηµιά που θα προκύψει. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρεθεί
αφού έχετε εισπράξει την αποζηµίωση, έχετε υποχρέωση να µας ενηµερώσετε, αµέσως µόλις το µάθετε.
Όρος αποζηµίωσης σε περίπτωση παλαιότητας
Όρος 73
Σε περίπτωση αποκατάστασης ζηµιάς στο ασφαλισµένο όχηµα, η οποία καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, θα σας
αποζηµιώσουµε αφαιρώντας από τη δαπάνη αγοράς καινούριων ανταλλακτικών το ακόλουθο ποσοστό:
Για οχήµατα κατασκευής 1 έως 3 ετών
Για οχήµατα κατασκευής 3 έως 4 ετών
Για οχήµατα κατασκευής 4 έως 5 ετών
Για οχήµατα κατασκευής 5 έως 6 ετών
Για οχήµατα κατασκευής 6 έως 7 ετών
Για οχήµατα κατασκευής 7 έως 8 ετών
Για οχήµατα κατασκευής 8 ετών και άνω
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∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ MAPFRE ASISTENCIA A.E
Eπωνυµία Επιχείρησης
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – MAPFRE ASISTENCIA Α.Ε. –Υποκ/µα Αθηνών
SAMOS AUTO SERVICE Γερογλή Ε. Φωτεινή
STORK SIEGFRIED&ΣΙΑ ΕΕ
Α.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΡΟΞΕΝΟΣ ΕΕ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΑΣ&ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΟΙ ΓΚΑΤΟΥΛΗ Ο.Ε.
ΑΦΟΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε.
ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ&ΣΙΑ ΕΕ
Β.ΜΠΕΓΚΑ ΑΕ
Γ.ΚΑ∆ΟΓΛΟΥ-Χ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ&ΣΙΑ ΕΕ
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΛΙΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ ΟΕ
∆Α∆ΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜ.∆ΑΣΥΡΑΣ- ∆ΕΛΑΤΟΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο.Ε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ Γ.&ΣΙΑ ΟΕ
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΙΚΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΕΛΕΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ
Κ.ΜΕΤΑΞΑΣ&ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ-ΒΟΥΓΑΛΙΩΤΗΣ&ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ.&ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΕΠΕ

∆ιεύθυνση Έδρας
Ύδρας 19, Μοσχάτο Αττικής
Σάµος
Λ.Ιωαννίνων 436, Πρέβεζα
1ο χλµ Κιλκίς-Μεταλλικού, Κιλκίς
Αγία Ειρήνη, Κεφαλληνίας
6ο χλµ Τρικάλων - Καλαµπάκας,Τρίκαλα
Κάρπαθος
Κ.Γιαµπουδάκη, Πελεκαπίνα, Χανιά
Περιγυάλι 152, Καβάλα
Καναδά 109, Ρόδος
3ο χλµ Ε.Ο. Τρίπολης - Σπάρτης, Τρίπολη
οδός Νεµέας, Σταυράκι Ιωαννίνων
2χλµ Ε.Ο. Ξάνθης-Λαγους & τέρµα 28ης Οκτωβρίου, Ξάνθη
Παροικιά Πάρου
Έξω Γωνιά Θήρας
οδός Πολυξένη Ζήλου 2, Λάρισα
1ο χλµ Γρεβενών - Ελάτου, Γρεβενά
Βαγιά, Τήνος
3 χλµ Κοζάνης-Θεσσ/κης, Κοζάνη
Γ. Ρούσση 12, Γιαννιτσά
Σµαλός, Λέρος
Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα
2o χλµ Ε.Ο. Κατερίνης-Λάρισας
Σισµάνογλου 99, Κοµοτηνή
Μήλος
Μεσσηνίας & Αρκαδίας 111, 'Αργος
Εγνατίας 69, Έδεσσα
Λ.∆ηµοκρατίας 6, Αλεξανδρούπολη
145ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, Λιβανάτες

Τηλέφωνο
Σταθµού
210 6504000
22730 80280
26820 23700
23410 23695
26740 72606
24310 85858
22450 22088
28210 91222
2510 232134
22410 25776
2710 241576
26510 43302
25410 26885
22840 24168
22860 31472
2410 233333
24620 26300
22830 25580
24610 33000
23820 82881
22470 25310
26610 20962
23510 36622
25310 30007
22870 22510
27510 61628
23810 22095
25510 80700
22330 31133

ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙ∆ΗΣ ΘΩΜΑΣ&ΣΙΑ ΕΠΕ
ΚΑΣΜΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΚΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΞ ΣΠΥΡΟΣ ∆ΗΜ. ΝΤΟΥΖΑΣ&ΣΙΑ ΟΕ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ&ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΕ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑ∆ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΛΟΙΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Μ.ΦΑΝΕΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΙΣΚΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΠΙΛΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ
ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ
ΞΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ
Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ
Π.ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΠΑΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΟΥ ΧΑΡ.-ΣΙΣΚΟΣ ΤΡ.&ΣΙΑ ΕΕ
ΣΕΓ∆ΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μ. - ΒΑΖΟΣ Η. ΟΕ
ΣΧΟΙΝΑΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧ.-ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΧΡ. ΟΕ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΥΡΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ

Μεσηµέρι Θεσ/νίκης
3ο χλµ Σερρών - Νιγρίτας, Σέρρες
Καρβουνάδες Κυθήρων
3ο χλµ ΕΟ Αγρινίου-Αντιρίου
Εργ.Κατοικίες στοίχος 7Β,πλησίον Αθηνών 189, Καλαµάτα
Λοξής Φάλαγγος 35, Θήβα
Ηλείας 126, κόµβος Οβρυάς, Πάτρα
Μεσσαριά Άνδρου
Αγ. Παρασκευής 17, Αίγινα
Ξ. Γρηγόρη 50, Λευκάδα
Γ.Παπανδρέου 646, Χαλκίδα
Αγ.Μηνά 52, Χίος
Π.Προυσιωτίσσης 51, Καρπενήσι
Μανωλάκη 14, Καστοριά
Περιοχή Αρκούδα, Κιάτο Κορινθίας
Χώρα Νάξου
Ιεράπετρα
Καλλονή Λέσβου
25ης Μαρτίου 23, Μιντιλόγλι Πατρών
Απολλώνια Σίφνου
Μύρινα Λήµνου
3ο χλµ Καρδίτσας - Τρικάλων, Καρδίτσα
Νικολαϊδη 24, Πεδίο Άρεως, Βόλος
Κλεάρχου 42&118, Σπάρτη
3ο χλµ ΕΟ Πύργου -Πατρών
Αριστοτέλους 105,Μακροχώρι Βέροιας
Άνω Μερά, Μύκονος
Μάννα Σύρου
Οικοτροφείου 22, Πτολεµαίδα
18ο χλµ Ε.Ο. Άµφισσας - Λαµίας, Άµφισσα
Άγιος Κύρηκας, Ζάκυνθος
Μελετίου Μεταξάκη 2, Ηράκλειο
Ροδίτσα Λαµίας
6χλµ Ρεθύµνου-Σπηλίου, Ρέθυµνο
Αγ. Αθανάσιος, ∆ράµα
Κοντοπούλου 52, Φλώρινα
18

23920 91352
23210 57047
27360 38070
26410 44742
27210 90011
22620 23114
26910 29807
22820 24709
22970 22708
26450 22901
22210 41166
22710 31104
22370 23207
24670 83570
27420 22088
22850 24510
28420 25559
22530 22876
2610 329394
22840 31307
22540 25074
24410 77232
24210 60872
27310 23533
26210 31329
23310 43451
22890 71276
22810 89091
24630 27360
22650 72200
26950 61116
2810 313253
22310 32111
28310 24554
25210 67531
23850 25125

Χ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

28ης Οκτωβρίου 17, Ηγουµενίτσα
Έναντι ΚΤΕΟ, Πρέβεζα

26650 22497
26820 28086

ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ

2ο χλµ Ηγουµενίτσας - Ιωαννίνων, Ηγουµενίτσα

26650 26444

Sór Ángela de la Cruz, 6 Madrid, Spain

+302106504000

Εκτός Ελλάδος
MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacionál de Seguros y Reaseguros S.A.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:


Η MAPFRE ASISTENCIA δεσµεύεται ότι θα διατηρεί ενηµερωµένη την προαναφερόµενη λίστα σε κάθε αλλαγή στοιχείου.



Ο Ασφαλισµένος / Η Ασφαλισµένη θα µπορεί να έχει πρόσβαση στην ενηµερωµένη λίστα µέσω διαδικτυακής σελίδας (web page), η οποία αναγράφεται παρακάτω και την οποία έχει δηµιουργήσει η
MAPFRE ASISTENCIA, µε σκοπό την έγκυρη ενηµέρωση των ασφαλισµένων.

www.mapfreproviders.gr
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