




Οδηγό̀ Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου

Καλώ̀ ήλθατε στην Allianz

Ο οδηγό̀* αυτό̀ περιγράφει τὶ παροχέ̀ και τοὺ όροὺ 

του Προγρά̀̀ατό̀ σὰ και γι’ αυτό σὰ σὺβουλεύοὺε 

να τον φυλάξετε σε ασφαλέ̀ ̀έρὸ.

Σὰ ευχαριστού̀ε που ̀ὰ επιλέξατε για την 

ασφάλιση του αυτοκινήτου σὰ.

Η Allianz προσφέρει αξιόπιστὲ, ανταποδοτικέ̀ 

και πλήρεὶ καλύψεὶ αυτοκινήτου, ώστε να 

κινείστε στον δρό̀ο ̀ε σιγουριά. Η ασφάλειά 

σὰ είναι αυτό που ̀ὰ ενδιαφέρει.

Στο Κέντρο Τεχνολογίὰ τὴ Allianz, στο 

Μόναχο, αξιολογού̀ε κινδύνοὺ και 

ερευνού̀ε την πρόληψη των ατυχὴάτων. 

Εκεί σχεδιάσὰε τα immobilizer και

τοὺ αερόσακοὺ οχὴάτων.

Με τα Προγρά̀̀ατα Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου 

All For 1 οδηγείτε ̀ε απόλυτη ασφάλεια όπου 

και αν βρίσκεστε. Σὰ προτείνοὺε να διαβάσετε 

τὶ πληροφορίὲ που σχετίζονται ̀ε το 

Πρόγρὰ̀α που επιλέξατε και περιγράφονται 

στο Περίγρὰ̀α και τον Οδηγό Ασφάλισὴ, 

προκεὶένου να είστε σίγουροι ότι 

ικανοποιούνται πλήρὼ οι ασφαλιστικέ̀ σὰ 

ανάγκὲ. 

Στην ιστοσελίδα ̀ὰ www.allianz .gr, στην 

ενότητα των προγρὰ̀άτων Ασφάλισὴ 

Αυτοκινήτου, θα βρίσκετε πάντα αναρτὴένη 

την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Ασφάλισὴ 

Αυτοκινήτου.

Κωδικός Οδηγού:

06/2017
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 Ολική Κλοπή

 Μερική Κλοπή

                Κλοπή Αξεσουάρ

 Ίδιὲ Ζὴιέ̀

 Υλικέ̀ Ζὴιέ̀ από Ανασφάλιστο Όχὴα
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 Secure Drive

 Οδική Βοήθεια από Ατύχὴα - All Help
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Τι είναι το Σὺβόλαιό σὰ.
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Το Σὺβόλαιό σὰ είναι ̀ία σύ̀βαση ̀εταξύ 

τὴ Εταιρίὰ και του Σὺβαλλό̀ενου που 

αναφέρεται στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ.

 

Το Συξβόλαιο αποτελείται από:

 

•    Το Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ 

•    Τον Οδηγό Ασφάλισὴ

Προκεὶένου να κατανοήσετε το Σὺβόλαιό σὰ, 

παρακαλού̀ε διαβάστε ̀ε προσοχή όσα 

ακολουθούν, σε συνδυασ̀ό ̀ε όσα αναφέρονται 

στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ.

 

Ο Οδηγό̀ Ασφάλισὴ περιλὰβάνει λεπτὸέρειὲ 

για τὶ παροχέ̀ και τα όρια των παροχών σὰ, 

εξηγεί πώ̀ ̀πορείτε να υποβάλετε αίτὴα 

αποζὴίωσὴ και περιλὰβάνει όλοὺ τοὺ όροὺ 

και τὶ προϋποθέσεὶ του Σὺβολαίου σὰ

̀ε την Allianz.

Στην ιστοσελίδα ̀ὰ www.allianz.gr, στη σελίδα 

των προγρὰ̀άτων Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου, θα 

βρίσκεται πάντα αναρτὴένη η νεότερη έκδοση 

του Οδηγού σε ηλεκτρονική ̀ορφή.

 

Τι καλύπτουξε:

 

Τα όρια τὴ ασφάλισή̀ σὰ προσδιορίζονται στο 

Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ, σε τυχόν Πρόσθετὲ 

Πράξεὶ, Ειδικού̀ Όροὺ, καθώ̀ και στοὺ Όροὺ 

του Οδηγού Ασφάλισὴ.

 

Ευθύνη τὴ Εταιρίὰ:

 

Η ευθύνη ̀ὰ απέναντί σὰ περιορίζεται

στα ποσά και τα όρια που αναγράφονται στο 

Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ και τυχόν Πρόσθετὲ 

Πράξεὶ του Σὺβολαίου σὰ, ανεξάρτητα

από τον αριθ̀ό των ζὴιωθέντων ή από το 

επιδικαζό̀ενο ποσό.

 

Περισσότερὲ ζὴιέ̀ από την ίδια αιτία λογίζονται 

ὼ ενιαίο ατύχὴα. 

Εάν το ανώτατο όριο ευθύνὴ τὴ Εταιρίὰ 

καλύπτει ̀έρὸ ̀όνο τὴ αξίὰ του αυτοκινήτου ή 

του τ̀ή̀ατὸ ή εξαρτή̀ατό̀ του, τότε ο 

Ασφαλισ̀ένὸ αναλὰβάνει το τυχόν υπόλοιπο 

̀έρὸ τὴ ζὴιά̀.

Σε περίπτωση που υποχρεωθού̀ε να 

καταβάλοὺε αποζὴίωση για ποσό ̀εγαλύτερο 

από το ανώτατο όριο ευθύνὴ ̀ὰ, έχοὺε 

δικαίὼα αναγωγή̀ για το ποσό αυτό.

 

Προστασία ̀εδοξένων:

 

Η προστασία των προσωπικών δεδὸένων των 

Ασφαλισ̀ένων ̀ὰ είναι εξαιρετική̀ σὴασίὰ για 

την Εταιρία ̀ὰ.   

Η Εταιρία ̀ὰ συλλέγει, επεξεργάζεται και 

χρησὶοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη 

̀ε σκοπό τη διαχείριση τὴ ̀εταξύ των ̀ερών 

συναφθείσὰ ασφαλιστική̀ σύ̀βασὴ, την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από αυτή, την παροχή υπηρεσιών στον 

Ασφαλισ̀ένο καθώ̀ και για την ενὴερωτική 

υποστήριξη σχετικά ̀ε υπηρεσίὲ και προϊόντα του 

Ὸίλου Εταιριών Allianz. Σε κάθε περίπτωση η 

χρήση των προσωπικών δεδὸένων γίνεται 

σύ̀φωνα ̀ε τὶ διατάξεὶ του νό̀ου 2472/97 και 

την εκάστοτε ισχύουσα νὸοθεσία που διέπει την 

προστασία προσωπικών δεδὸένων. 

Έχετε το δικαίὼα να γνωρίζετε τα προσωπικά 

δεδὸένα που η Εταιρία ̀ὰ τηρεί για εσά̀.

Έχετε επίσὴ το δικαίὼα να ζητήσετε να 

διαγράψοὺε όποια πληροφορία σὰ αφορά και 

πιστεύετε ότι είναι ανακριβή̀ ή δεν ισχύει πλέον.

Η Εταιρία ̀ὰ διατηρεί το δικαίὼα να διαβιβάζει 

τα προσωπικά δεδὸένα πρὸ τρίτα φυσικά ή 

νὸικά πρόσωπα για την εκτέλεση και διαχείριση 

τὴ Ασφαλιστική̀ Σύ̀βασὴ και την εξυπηρέτηση 

του Ασφαλισ̀ένου, σύ̀φωνα πάντα ̀ε την 

ισχύουσα νὸοθεσία.

Για οποιαδήποτε 

πληροφορία και

βοήθεια 

παρακαλού̀ε να 

επικοινωνήσετε

̀ε τον Συνεργάτη 

ή το Κέντρο 

Επικοινωνίὰ τὴ 

Allianz.

Τηλ.: 210 69 99 905
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Υπηρεσίὲ Εξυπηρέτησὴ 

Ασφαλισ̀ένων
Είὴερωθείτε για τὶ σὴαίτικότερὲ υπηρεσίὲ

που σὰ προσφέροὺε.

Κέντρο Επικοινωνίὰ

Το Κέίτρο Επικοιίωίίὰ τὴ Εταιρίὰ ̀ὰ, ̀ε το 

εξειδικεὺέίο προσωπικό ̀ὰ, αλλά και 

ο Συίεργάτὴ ̀ὰ, είίαι πάίτα στη διάθεσή σὰ για 

ία χειρίζοίται οποιοδήποτε αίτὴα που απορρέει 

από το Σὺβόλαιό σὰ. 

Μπορείτε ία επικοιίωίείτε ̀αζί ̀ὰ τηλεφωίικά, 

̀ε e-mail ή fax, στα ακόλουθα τηλέφωία και 

διευθύίσεὶ: 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίὰ: 210 69 99 905

Fax: 210 69 29 046

E-mail: CustomerContact@allianz.gr

 

Υπηρεσίὲ Allianz Assistance
  

Σε περίπτωση που χρειαστείτε τὶ υπηρεσίὲ ̀ὰ, 

που προσφέροίται ̀έσω τὴ Allianz Assistance, 

παρακαλού̀ε καλέστε ά̀εσα, από τοί τόπο του 

σὺβάίτὸ, στο τηλέφωίο

210 99 88 188 (24 ώρὲ το 24ωρο)

και δώστε τὶ παρακάτω πληροφορίὲ:

•    το οίὸατεπώίὺό σὰ

•    τοί αριθ̀ό κυκλοφορίὰ

     του αυτοκιίήτου σὰ

•    τηί ακριβή θέση σὰ

•    τοί αριθ̀ό τηλεφώίου που ̀πορού̀ε

      ία σὰ καλέσοὺε

•    τηί περιγραφή του προβλή̀ατὸ

 

Αρ̀όδιὸ υπάλληλὸ θα σὰ είὴερώσει για τὶ 

είέργειέ̀ του, προκεὶέίου ία σὰ βοηθήσει.

 

Σὰ συνιστού̀ε να έχετε το αυτοκόλλητο 

«Allianz Assistance» σε ὲφανέ̀ σὴείο 

του αυτοκινήτου σὰ.

•    Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει στο

     Πρόγρὰ̀α Ασφάλισή̀ σὰ 

     τηί Υπηρεσία «Secure Drive»,  

     τοποθετείτε στο αυτοκίίητό σὰ 

     ̀ία συσκευή τηλὲατική̀, ̀έσω

     τὴ οποίὰ η Allianz Assistance ̀πορεί

     ία είτοπίσει τηί ακριβή θέση του

     αυτοκιίήτου σὰ, σε περίπτωση που σὰ

     σὺβεί τροχαίο ατύχὴα ή σε περίπτωση

     που δώσατε σή̀α ότι το αυτοκίίητό σὰ

     έχει υποστεί κάποια βλάβη. Επίσὴ, ̀έσω

     αυτή̀ τὴ συσκευή̀, η Allianz Assistance

     ̀πορεί ία είτοπίσει και ία παρακολουθεί

     τη διαδρὸή του αυτοκιίήτου σὰ, στηί

     περίπτωση που τηί ειδοποιήσετε για τυχόί 

     κλοπή του. Η συσκευή τηλὲατική̀, ̀έσω τὴ 

     είσὼατὼέίὴ κάρτὰ SIM, επιτρέπει 

     «αίοικτή» επικοιίωίία τὴ Allianz Assistance

     ̀ε εσά̀ τοί ίδιο ή τοί οδηγό του

     αυτοκιίήτου σὰ.

 

Οδική Βοήθεια
 

Σὰ παρέχοὺε υπηρεσίὲ Οδική̀ Βοήθειὰ στηί 

Ελλάδα ή τηί Ευρώπη, αίάλογα ̀ε το είδὸ τὴ 

παροχή̀ που περιλὰβάίει το Πρόγρὰ̀α Ασφάλισὴ 

Αυτοκιίήτου σὰ.

Για παράδειγ̀α, ̀ε τηί παροχή «Οδική Βοήθεια από 

Ατύχὴα - All Help», σε περίπτωση που σὰ σὺβεί 

τροχαίο ατύχὴα στηί Ελλάδα, αίαλὰβάίοὺε όλὲ 

τὶ διαδικασίὲ του ατυχή̀ατὸ, τη ̀εταφορά του 

αυτοκιίήτου σὰ σε συίεργείο τὴ επιλογή̀ σὰ, τη 

̀εταφορά τωί επιβαιίόίτωί του αυτοκιίήτου σὰ 

στοί τόπο κατοικίὰ τοὺ, σὰ παρέχοὺε αυτοκίίητο 

για τη ̀ετακίίησή σὰ και αίαλὰβάίοὺε τηί 

υγειοίὸική ̀εταφορά σὰ στο πλησιέστερο 

Νοσοκὸείο, εάί είίαι απαραίτητη λόγω 

τραὺατισ̀ού.

Με τηί παροχή «Ολοκληρὼέίη Οδική Βοήθεια», 

σε περίπτωση τροχαίου ατυχή̀ατὸ στηί Ευρώπη 

ή βλάβὴ στηί Ελλάδα ή τηί Ευρώπη, 

αίαλὰβάίοὺε τηί επιτόπου επισκευή του 

αυτοκιίήτου σὰ ή τη ̀εταφορά του σε συίεργείο και 
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τη ̀εταφορά τωί επιβαιίόίτωί του αυτοκιίήτου 

σὰ στοί τόπο κατοικίὰ τοὺ. Σὰ παρέχοὺε, 

επίσὴ, αυτοκίίητο για τη ̀ετακίίησή σὰ και 

αίαλὰβάίοὺε τηί υγειοίὸική ̀εταφορά σὰ 

στο πλησιέστερο Νοσοκὸείο, εάί είίαι 

απαραίτητη λόγω τραὺατισ̀ού, ή τοί 

επαίαπατρισ̀ό σὰ. 
 

̀ίκτυο Συνεργατών Allianz Assistance:

Για τηί καλύτερη εξυπηρέτησή σὰ, διαθέτοὺε 

δίκτυο συίεργατώί, σταθ̀ώί παρὰοίή̀ και 

̀εταφόρτωσὴ και επιχειρήσεωί άλλωί κρατώί ̀ε 

σὺβάσεὶ ὰοιβαιότητὰ. Για ία είὴερωθείτε για 

τὶ ακριβεί̀ διευθύίσεὶ στηί Ελλάδα και το 

εξωτερικό σὺβουλευτείτε τοί πίίακα που είίαι 

διαθέσὶὸ στηί ιστοσελίδα τὴ Allianz Assistance, 

είώ παράλληλα ̀πορείτε ία είὴερωθείτε 

καλώίτὰ στο τηλ. 210 99 88 188.

Η Εταιρία ̀ὰ, σε συίεργασία ̀ε τηί επιχείρηση 

Οδική̀ Βοήθειὰ, έχει το δικαίὼα ία ̀εταβάλει 

τοί παραπάίω πίίακα.

Σὰ συίιστού̀ε ία είὴερώίεστε συχίά και 

ιδιαίτερα όταί πρόκειται ία ταξιδέψετε, για το 

δίκτυο συίεργατώί και σταθ̀ώί παρὰοίή̀ και 

̀εταφόρτωσὴ, είδεχὸέίὼ ο πίίακὰ ία έχει 

αλλάξει από τηί τελευταία σὰ είὴέρωση.

 

Ιατρική Υποστήριξη

Σὰ παρέχοὺε υπηρεσίὲ ιατρική̀ υποστήριξὴ 

̀έχρι τηί πλήρη αποθεραπεία σὰ, εάί εσεί̀ ή οι 

επιβαίίοίτὲ στο αυτοκίίητό σὰ τραὺατιστείτε 

σε τροχαίο ατύχὴα. 

 

Ενοικίαση Αυτοκινήτου

Σὰ παρέχοὺε είοικιαζό̀είο αυτοκίίητο, 

αίτίστοιχὴ φορολογήσὶὴ ιπποδύίὰὴ ̀ε το 

δικό σὰ και ̀έχρι 1.600 cc, σε περίπτωση

που το αυτοκίίητό σὰ κλαπεί ή ακιίητοποιηθεί 

λόγω υλικώί ζὴιώί από Πυρκαγιά ή Έκρηξη, 

Μερική Κλοπή, Ίδιὲ Zὴιέ̀ ή Φυσικά Φαιίό̀εία, 

εφόσοί έχετε επιλέξει τὶ αίτίστοιχὲ παροχέ̀ για 

το Πρόγρὰ̀α Ασφάλισὴ Αυτοκιίήτου σὰ.

Όταί σὰ παρέχοὺε είοικιαζό̀είο αυτοκίίητο, 

πρέπει ία πληρούίται οι εξή̀ προϋποθέσεὶ:

•    Η ηλικία σὰ ία είίαι ̀εγαλύτερη τωί 23 ετώί

•    Να είστε κάτοχὸ άδειὰ οδήγησὴ τουλάχιστοί  

     έίαί χρόίο

•    Να είστε κάτοχὸ πιστωτική̀ κάρτὰ

 

Υπηρεσίὲ All Glass

Εάί έχετε επιλέξει τὶ υπηρεσίὲ All Glass στο 

σὺβόλαιό σὰ, παρέχοὺε τη δυίατότητα 

αίτικατάστασὴ κρυστάλλωί του αυτοκιίήτου σὰ 

και επισκευή̀ παρ̀πρίζ γρήγορα και εύκολα, χωρί̀ 

ία χρειάζεται ία εκτὰιεύετε χρή̀ατα. 

 

̀ίκτυο Συνεργατών All Glass

•    Οι υπηρεσίὲ All Glass παρέχοίται από τὶ  

     εταιρίὲ Carglass και Glassdrive

•    Οι εταιρίὲ Carglass και Glassdrive είίαι 

     εξειδικεὺέίὲ και ̀ε διεθίή αίαγίώριση 

     εταιρίὲ ὲπορίὰ και τοποθέτησὴ  

     κρυστάλλωί για κάθε τύπο αυτοκιίήτου

•    Προσφέρουί τηί υψηλότερη ποιότητα 

      εξειδικεὺέίωί υπηρεσιώί ̀ε εγγυὴέίο 

      αποτέλεσ̀α εφ΄όρου ζωή̀

•    ∆ιαθέτουί δίκτυο πρότυπωί καταστὴάτωί 

     σε όλη τηί επικράτεια και κιίητά συίεργεία

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση θραύσὴ 

κρυστάλλου του αυτοκινήτου σὰ:

•    Τηλεφωίήστε:

     - Για τηί Carglass, χωρί̀ χρέωση, στα τηλέφωία  

     για όλη τηί Ελλάδα 800 11 36136 από σταθερό 

     ή 210 53 11 409 από κιίητό 

     - Για τηί Glassdrive, χωρί̀ χρέωση, στα τηλέφωία 

     για όλη τηί Ελλάδα 800 11 777 999 από  

     σταθερό ή 210 55 93 976 από κιίητό

•    Κλείστε ραίτεβού για ία εκτὶηθεί η ζὴιά σὰ

•    H Allianz αίαλὰβάίει το κόστὸ επισκευή̀ ή 

     αίτικατάστασὴ
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Παράδοση Σὺβολαίου

Με την εξόφληση  των ασφαλίστρων και την 

έκδοση του Σὺβολαίου, παραλὰβάνετε το 

Σὺβόλαιό σὰ, το οποίο αποτελείται από:

 

•    Το Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ

Το Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ περιλὰβάνει τα 

στοιχεία του Σὺβαλλό̀ενου / Ασφαλισ̀ένου 

και του αυτοκινήτου σὰ, το Πρόγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου που εσεί̀ επιλέξατε, τα 

ασφαλισ̀ένα κεφάλαια, τὶ απαλλαγέ̀, τὶ 

ὴερὸηνίὲ έναρξὴ και λήξὴ τὴ ασφαλιστική̀ 

κάλυψὴ, τα ασφάλιστρα, καθώ̀ και τυχόν 

ειδικού̀ όροὺ.

Είναι σὴαντικό να ελέγξετε αν οι πληροφορίὲ 

είναι σωστέ̀. 

Παρακαλού̀ε ενὴερώστε ̀ὰ, όσο το δυνατόν 

συντὸότερα, εάν απαιτείται κάποια διόρθωση.
  

•    Τον Οδηγό Ασφάλισὴ

Ο Οδηγό̀ περιλὰβάνει τὶ παροχέ̀ και τοὺ 

όροὺ του Σὺβολαίου σὰ.

•    Την Υπεύθυνη ̀ήλωση Τροχαίου Ατυχή̀ατὸ

•    Την Αίτηση Αποζὴίωσὴ

Η ὲπιστοσύνη που δείχνετε στην Allianz, για την 

κάλυψη των ασφαλιστικών σὰ αναγκών, δεν 

̀πορεί παρά να ̀ὰ δεσ̀εύει να αναζητού̀ε και 

να παρέχοὺε ένα κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών, 

οποιαδήποτε χρονική στιγ̀ή και αν τὶ χρειαστείτε.

Κάτω από αυτή τη φιλοσοφία, διατηρού̀ε 

ενεργού̀ διαύλοὺ επικοινωνίὰ, ώστε να ̀πορείτε 

να εκφράσετε τυχόν προβλὴατισ̀ό σὰ, σε 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 

καταφέρνοὺε να ανταποκριθού̀ε στὶ 

προσδοκίὲ σὰ.

Έτσι, το εξειδικεὺένο προσωπικό του Κέντρου 

Επικοινωνίὰ τὴ Allianz είναι κοντά σὰ για να 

επιλύσει κάθε σὰ αίτὴα ά̀εσα ή να σὰ 

ενὴερώσει για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να 

σὰ δώσει απάντηση, που για απλά θέ̀ατα δεν 

υπερβαίνει τὶ δύο εργάσὶὲ ὴέρὲ.

Για ζητή̀ατα που απαιτούν περισσότερο χρόνο, 

επικοινωνού̀ε ̀αζί σὰ εντό̀ δύο εργάσὶων 

ὴερών και σὰ ενὴερώνοὺε για τη διαδικασία 

που ακολουθού̀ε προκεὶένου να 

ικανοποιήσοὺε το αίτὴά σὰ.

Το Κέντρο Επικοινωνίὰ τὴ Allianz είναι στη 

διάθεσή σὰ κατά τὶ εργάσὶὲ ὴέρὲ 8:30 - 16:30 

(15:30 κάθε Παρασκευή), στο τηλέφωνο 

210 69 99 905.

Επίσὴ ̀πορείτε να επικοινωνήσετε ̀αζί ̀ὰ ̀έσω 

e-mail στην ηλεκτρονική ̀ὰ διεύθυνση 

CustomerContact@allianz.gr, να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα ̀ὰ, www.allianz.gr, ή να αποστείλετε 

επιστολή στη διεύθυνση:

 

Allianz Ελλά̀ Α.Α.Ε.

Κέντρο Επικοινωνίὰ   

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’

104 42 Αθήνα

Έχετε γνώ̀η. Εκφράστε την.
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•    Απὸακρύνετε πάντα τα κλειδιά από το   

     αυτοκίνητό σὰ, ακό̀α κι αν παρκάρετε

     σε ιδιόκτητο χώρο.

 

•    Ποτέ ̀ην αφήνετε ξεκλείδωτὲ τὶ πόρτὲ

     του αυτοκινήτου σὰ ή τα παράθυρα και 

     την ηλιοροφή ανοιχτά, ακό̀α και αν

     απὸακρυνθείτε από αυτό για ένα λεπτό.

 

•    Μην αφήνετε αντικεί̀ενα όπὼ σακούλὲ

     και τσάντὲ ̀έσα στο αυτοκίνητό σὰ.

     Ο κλέφτὴ δε γνωρίζει εάν περιέχουν

     κάτι πολύτὶο και είναι πολύ πιθανό να

     προκαλέσει ζὴιά στα παράθυρα του

     αυτοκινήτου σὰ.  

 

•    Παίρνετε πάντα ̀αζί σὰ το ηχοσύστὴα  

     ράδιο / CD, αν αυτό είναι δυνατόν.

 

•    Ποτέ ̀ην αφήνετε την άδεια κυκλοφορίὰ

     ̀έσα στο αυτοκίνητό σὰ, διότι 

     διευκολύνετε τον κλέφτη να το πουλήσει.  

 

•    Όταν παρκάρετε τη νύχτα σε δὴόσιο  

     δρό̀ο, αναζητήστε θέση κοντά σε λά̀πα

     φωτισ̀ού.  

 

•    Ενεργοποιείτε πάντοτε τα αντικλεπτικά

     συστή̀ατα. 

 

•    Μην ὰελείτε τα προγρὰ̀ατισ̀ένα

     από τον κατασκευαστή service και την

     αντικατάσταση των ελαστικών του

     αυτοκινήτου σὰ, σύ̀φωνα ̀ε τὶ

     προδιαγραφέ̀ τοὺ.

 

•    Μην οδηγείτε εάν έχετε καταναλώσει 

     αλκοόλ. Καλύτερα χρησὶοποιήστε τα

     ̀έσα ̀αζική̀ ̀εταφορά̀. 

 

•    Τηρείτε τα όρια ταχύτητὰ, την απόσταση

     ασφαλείὰ και προσέχετε πάντα τὶ 

     πινακίδὲ σή̀ανσὴ.

 

•    Ελαττώστε ταχύτητα εάν βρέχει ή έχει 

     ὸίχλη.

 

•    Όταν οδηγείτε ̀ακρινέ̀ αποστάσεὶ,

     κάντε ένα ̀ικρό διάλεὶ̀α κάθε

     2 ώρὲ. 

 

•    Εάν ρὺουλκείτε όχὴα (τρέιλερ, βάρκα),

     βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι σταθερά  

     προσδὲένο στο αυτοκίνητό σὰ και  

     το φορτίο του δεν θα ̀ετακινηθεί.
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Ορισ̀οί

Οι ορισ̀οί που ακολουθούν έχουν εφαρ̀ογή στο Σὺβόλαιό σα .̀ 

Οπουδήποτε ὲφανίζονται οι λέξεὶ και οι φράσεὶ αυτέ̀,

θα έχουν αποκλειστικά το νόὴα που τοὺ αποδίδεται πιο κάτω.

Απαλλαγή

Είναι το ποσό ̀ε το οποίο σὺ̀ετέχετε στην 

αποζὴίωση και ὼ εκ τούτου επιβαρύνει εσά̀. 
 

Το ποσό αυτό αναγράφεται στο Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισή̀ σὰ, εφόσον προβλέπεται για παροχέ̀ 

του Προγρά̀̀ατὸ Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου σὰ 

και ισχύει ανά ζὴιογόνο γεγονό̀. 
 

Αποζὴίωση

Το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρία, 

σύ̀φωνα ̀ε όσα ορίζονται στο Σὺβόλαιό σὰ.  
 

Ασφαλισ̀ένο Κεφάλαιο

Το ανώτατο ποσό αποζὴίωσὴ που 

καταβάλλοὺε σε περίπτωση που σὺβεί 

καλυπτό̀ενὸ κίνδυνὸ, σύ̀φωνα ̀ε τοὺ όροὺ 

του Σὺβολαίου σὰ.
 

Ασφαλισ̀ένοι

Ο ιδιοκτήτὴ του ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου, 

ο νό̀ὶὸ κάτοχό̀ του, ο οδηγό̀ του ή / και 

οι επιβαίνοντὲ σε αυτό, εφόσον προβλέπεται σε 

συγκεκρὶένὲ παροχέ̀. 
 

Ασφάλιστρο

Το ποσό που καταβάλλει ο Σὺβαλλό̀ενὸ για 

να είναι το Σὺβόλαιο σε ισχύ. 

Το ποσό αυτό ̀πορεί να αναπροσαρ̀όζεται 

̀ονὸερώ̀ από την Εταιρία ̀ε συγκεκρὶένα και 

εύλογα κριτήρια γενική̀ εφαρ̀ογή̀.
 

Ατύχὴα

Κάθε εξωτερικό, βίαιο, αιφνίδιο και ξένο, πρὸ την 

πρόθεση του Ασφαλισ̀ένου, περιστατικό, το οποίο 

θα έχει αποδεδειγ̀ένα σὺβεί κατά την περίοδο 

ασφαλιστική̀ κάλυψὴ και προκαλεί υλικέ̀ ζὴιέ̀, 

σὼατικέ̀ βλάβὲ ή απώλεια ζωή̀. 

Αυτοκίνητο

Κάθε όχὴα που κινείται στο έδαφὸ ̀ε τροχού̀ 

ανεξαρτήτὼ αριθ̀ού, ̀ε τη βοήθεια ̀ηχανική̀ 

δύνὰὴ. Επίσὴ, αυτοκίνητο θεωρείται κάθε 

ρὺουλκού̀ενο τροχοφόρο προσδεδὲένο στο 

κυρίὼ όχὴα ή ̀η. 

Αυτοκίνητο - Εργαλείο

Είναι το αυτοκίνητο το οποίο φέρει ̀ηχάνὴα ὼ 

εξάρτὴά του και χρησὶοποιείται ὼ εργαλείο.
  

̀ικαιούχὸ

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να 

εισπράξουν την αποζὴίωση, σε περίπτωση 

απώλειὰ τὴ ζωή̀ του Ασφαλισ̀ένου.  
 

Εξαρτή̀ατα Αυτοκινήτου

Τα τ̀ή̀ατα ή εξαρτή̀ατα του αυτοκινήτου, τα 

οποία είναι σταθερά προσδὲένα σε αυτό και 

αποτελούν τ̀ή̀α ή εξοπλισ̀ό του. 
 

Εταιρία

Η Ανώνὺη Ασφαλιστική Εταιρία ̀ε την επωνὺία 

Allianz Ελλά̀ Α.Α.Ε.
 

Ζὴιά

Ένα τυχαίο / απρόβλεπτο γεγονό̀ που

προκαλεί ά̀εσα ζὴιά στο ασφαλισ̀ένο 

αυτοκίνητο ή σε τρίτοὺ και καλύπτεται από το 

Σὺβόλαιο.
 

Καλυπτό̀ενὸ (Ασφαλιστικό̀) Κίνδυνὸ

Η πιθανότητα να σὺβεί ένα περιστατικό το οποίο 

αναγράφεται στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ, κατά την 

περίοδο τὴ ασφαλιστική̀ κάλυψὴ και να 

προκαλέσει στο ασφαλισ̀ένο αυτοκίνητο ή σε 

τρίτοὺ υλική ζὴιά ή σὼατική βλάβη, οι οποίὲ 

καλύπτονται ̀ε το Σὺβόλαιο.

Μεταβολή ή Επίταση του Ασφαλιστικού Κινδύνου

Οποιαδήποτε ̀εταβολή που αφορά στο 

αυτοκίνητό σὰ και που αυξάνει την πιθανότητα να 

σὺβεί κάποιὸ από τοὺ καλυπτό̀ενοὺ - 

ασφαλισ̀ένοὺ κινδύνοὺ.

Μόνὶη Ολική / Μερική Αναπηρία

Μόνὶη Ολική Αναπηρία θεωρού̀ε ̀ία 

τουλάχιστον από τὶ παρακάτω αποκλειστικά 

αναφερό̀ενὲ περιπτώσεὶ:

α) Ολική και ̀όνὶη απώλεια χρήσὴ δύο άκρων ή 

δύο οφθαλ̀ών ή ενό̀ άκρου και ενό̀ οφθαλ̀ού.

β) Μόνὶη και ολική παράλυση ή εγκεφαλική
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βλάβη, δηλαδή ̀όνὶη και ολική έκπτωση των 

πνεὺατικών λειτουργιών ή αισθητικοκινητική 

τετραπληγία.

Απώλεια χρήσὴ χεριού θεωρείται η απώλεια 

χρήσὴ του τουλάχιστον από τον βραχίονα.

Απώλεια χρήσὴ ποδιού θεωρείται η απώλεια 

χρήσὴ του τουλάχιστον από τον ̀ηρό.

Απώλεια χρήσὴ οφθαλ̀ού θεωρείται η ολική 

τύφλωση.

Οποιαδήποτε ̀όνὶη αναπηρία, εκτό̀ από αυτέ̀ 

που ορίζονται ὼ Μόνὶη Ολική Αναπηρία, 

θεωρείται Μόνὶη Μερική Αναπηρία.
 

Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ

Το Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ περιλὰβάνει τα 

στοιχεία του Σὺβαλλό̀ενου / Ασφαλισ̀ένου, 

τα στοιχεία του αυτοκινήτου, το Πρόγρὰ̀α που 

επιλέξατε, τα ασφαλισ̀ένα κεφάλαια, 

τὶ απαλλαγέ̀, τὶ ὴερὸηνίὲ έναρξὴ και λήξὴ 

τὴ ασφαλιστική̀ κάλυψὴ, τα ασφάλιστρα, τον 

τρόπο πληρὼή̀ τοὺ, τυχόν ειδικού̀ όροὺ.

Περίοδὸ Ασφάλισὴ

Το χρονικό διάστὴα που ̀εσολαβεί ανά̀εσα στην 

ὴερὸηνία έναρξὴ ισχύὸ του Σὺβολαίου και 

την πρώτη ετήσια επέτειό του, εκτό̀ αν

η ασφάλιση συνάπτεται για ̀ικρότερο ή

̀εγαλύτερο διάστὴα, οπότε περίοδὸ ασφάλισὴ

νοείται το διάστὴα αυτό.
 

Περίοδὸ Ασφαλιστική̀ Κάλυψὴ

Το χρονικό διάστὴα που ̀εσολαβεί ανά̀εσα στην 

ὴερὸηνία έναρξὴ και λήξὴ ισχύὸ τὴ 

ασφαλιστική̀ σὰ κάλυψὴ.
 

Πρόσθετη Πράξη

Το επίσὴο έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία,

σε περίπτωση ̀εταβολή̀ Όρων ή άλλων στοιχείων 

του Σὺβολαίου.

Πρόταση Ασφάλισὴ

Το έντυπο τὴ Εταιρίὰ που σὺπληρώνετε και 

υπογράφετε τα ακριβή στοιχεία που ζητούνται, 

σύ̀φωνα ̀ε το οποίο αποδεχό̀αστε το αίτὴά 

σὰ για ασφάλιση και εκδίδοὺε το Σὺβόλαιό σὰ. 

Στην Πρόταση Ασφάλισὴ ̀πορεί να 

σὺπεριλὰβάνονται και άλλα έγγραφα, όπὼ 

καταστάσεὶ ή απαντήσεὶ σὰ σε όποια 

σὺπληρὼατική πληροφορία σὰ έχει ζητηθεί.  

Προϋπάρχουσὲ Παθήσεὶ

Προϋπάρχουσὲ καταστάσεὶ υγείὰ ή και  

επακόλουθα αυτών, θεωρούνται οι

καταστάσεὶ υγείὰ οι οποίὲ προϋπήρχαν 

τὴ έναρξὴ τὴ ασφάλισὴ. 
 

Σὺβαλλό̀ενὸ ή Λήπτὴ τὴ Ασφάλισὴ

Το φυσικό ή νὸικό πρόσωπο ̀ε το οποίο η 

Εταιρία συνάπτει την ασφάλιση. Εάν δεν ορίζεται 

διαφορετικά στο Σὺβόλαιο, Σὺβαλλό̀ενὸ και 

Ασφαλισ̀ένὸ είναι το ίδιο πρόσωπο.
 

Συσκευή Τηλὲατική̀ 

Ηλεκτρονική συσκευή η οποία ̀πορεί ̀έσω 

δορυφόρου να εντοπίσει την ακριβή θέση του 

αυτοκινήτου και να δώσει σή̀α στο συντονιστικό 

κέντρο σε περίπτωση ατυχή̀ατὸ ή βλάβὴ.
 

Τρέχουσα Ὲπορική Αξία

Το κόστὸ αντικατάστασὴ του αυτοκινήτου σὰ ̀ε 

άλλο αυτοκίνητο ίδιὰ ̀άρκὰ, ̀οντέλου, ηλικίὰ, 

χιλιὸέτρων και κατάστασὴ που ήταν πριν από 

το σὺβάν.
 

Τρὸοκρατικέ̀ Ενέργειὲ

Τρὸοκρατική ενέργεια νοείται οποιαδήποτε 

πράξη η οποία συνίσταται σε χρήση ισχύὸ ή βίὰ 

ή/και σε απειλή χρήσὴ ισχύὸ ή βίὰ εκ ̀έροὺ 

οποιουδήποτε προσώπου (ή ὸάδὰ προσώπων) 

που ενεργεί είτε αυτόνὸα, είτε για λογαριασ̀ό 

ή σε σύνδεση ̀ε οποιαδήποτε οργάνωση (-εὶ) 

και η οποία (ὲφανώ̀) διαπράττεται για πολιτικού̀, 

θρησκευτικού̀, ιδεολογικού̀ ή παρό̀οιὰ φύσὴ 

σκοπού̀, περιλὰβανὸένὴ και τὴ πρόθεσὴ του 

επηρεασ̀ού οποιασδήποτε κυβέρνησὴ ή/και τὴ 

πρόκλησὴ φόβου στοὺ πολίτὲ (που την 

υφίστανται ή την πληροφορούνται).
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Πίνακὰ Παροχών

Ο πίνακὰ που ακολουθεί παρουσιάψει τὶ παρεχό̀ενὲ 

καλύψεὶ των Προγρὰ̀άτων All For 1 ̀ε ̀ια ̀ατιά. 

Η ενότητα αυτή περιέχει τη γενική περιγραφή των 

Προγρὰ̀άτων All For 1:

•     Prestige

•     Complete

•     Financing

•     Plus

•     Basic

•     Economy

Το Πρόγρὰ̀α που επιλέξατε ὲφανίψεται 

στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ. 

Για να γίνουν πλήρὼ κατανοητοί οι όροι 

του Σὺβολαίου σὰ, παρακαλού̀ε διαβάστε 

προσεκτικά τον Οδηγό Ασφάλισὴ, σε συνδυασ̀ό 

̀ε το Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ. 

Σὰ προτείνοὺε, σε κάθε ετήσια ανανέωση του 

Σὺβολαίου σὰ ή όποτε εσεί̀ κρίνετε σκόπὶο, 

να ̀ὰ ενὴερώνετε για την τρέχουσα ὲπορική 

αξία του αυτοκινήτου σὰ.

Παρακαλού̀ε επικοινωνήστε ̀αψί ̀ὰ ή ̀ε 

τον Συνεργάτη ̀ὰ, για να σὰ 

διευκολύνοὺε στον υπολογισ̀ό τὴ αλλά και για 

οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση θέλετε.

  

Για φορτηγά και αγροτικά αυτοκίνητα, καθώ̀ 

επίσὴ και για αυτοκίνητα που ανήκουν σε Εταιρίὲ, 

προσφέρονται αντίστοιχα Προγρά̀̀ατα 

Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου, των οποίων οι καλύψεὶ 

αναγράφονται στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισή̀ σὰ. 

Για την αναλυτική περιγραφή τοὺ ανατρέξτε

στὶ αντίστοιχὲ καλύψεὶ του Οδηγού Ασφάλισὴ.

 

Αν για την κάλυψη του αυτοκινήτου σὰ επιλέξατε 

̀ὲονὼένὲ καλύψεὶ και στο Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισή̀ σὰ δεν αναγράφεται κάποιο από 

τα παραπάνω Προγρά̀̀ατα, τότε διαβάστε 

̀ε προσοχή τοὺ όροὺ των καλύψεων 

που έχετε επιλέξει στον Οδηγό Ασφάλισὴ.

¢
 

¢
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                                 Οι καλύψεὶ των Προγρὰ̀άτων All For 1 ̀ε ̀ια ̀ατιά

 Παρεχό̀ενὲ Καλύψεὶ Σὴαντικά Πλεονεκτή̀ατα Prestige Complete Financing Plus Basic 

Καλύπτοὺε την Αστική σὰ Ευθύνη πρὸ τρίτοὺ:

•  κατά την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σὰ

•  από ρὺουλκού̀ενο ̀ε το αυτοκίνητό σὰ όχὴα

•  κατά τη ̀εταφορά του αυτοκινήτου σὰ εντό̀ πορθ̀είου

•  από τη λειτουργία του αυτοκινήτου σὰ ὼ εργαλείο

•  από ̀ετάδοση πυρκαγιά̀ που ξεκίνησε από

   το αυτοκίνητό σὰ

Αποψὴιώνοὺε για τὶ ψὴιέ̀ του αυτοκινήτου σὰ

στην τρέχουσα ὲπορική του αξία 

Αποψὴιώνοὺε στην τρέχουσα ὲπορική αξία

Καλύπτοὺε την κλοπή των συστὴάτων ήχου και

εικόνὰ αλλά και συσκευών τηλεπικοινωνίὰ

Αποψὴιώνοὺε για τὶ ψὴιέ̀ του αυτοκινήτου σὰ

στην τρέχουσα ὲπορική του αξία

Ασφάλιση ψὴιών του αυτοκινήτου σὰ από ανασφάλιστο 

όχὴα

Αποψὴιώνοὺε για τὶ ψὴιέ̀ του αυτοκινήτου σὰ

στην τρέχουσα ὲπορική του αξία

Ά̀εση αποκατάσταση, ̀ε δυνατότητα επιλογή̀

κεφαλαίου κάλυψὴ

Ά̀εση αποκατάσταση, χωρί̀ να εκτὰιεύσετε χρή̀ατα 

από τὶ εταιρίὲ Carglass και Glassdrive

 

•  Αυτό̀ατη κλήση επείγουσὰ βοήθειὰ πρὸ την

   Allianz Assistance, σε περίπτωση τροχαίου ατυχή̀ατὸ

•  Ά̀εση ειδοποίηση τὴ Allianz Assistance, σε περίπτωση

   βλάβὴ του αυτοκινήτου σὰ, ̀ε τη χρήση του ειδικού

   πλήκτρου επικοινωνίὰ ̀έσω ανοικτή̀ ακρόασὴ

•  Αναψήτηση και εντοπισ̀ό̀ του αυτοκινήτου σὰ,

   σε περίπτωση κλοπή̀ του, ̀έσω δορυφόρου

 

Ά̀εση ̀εταφορά του αυτοκινήτου σὰ σε συνεργείο 

επιλογή̀ σὰ, ̀εταφορά των επιβαινόντων στον τόπο 

προορισ̀ού τοὺ και προσφορά αυτοκινήτου

αντικατάστασὴ για 24 ώρὲ στὶ επό̀ενὲ 15 ὴέρὲ

του ατυχή̀ατὸ

Με τη βοήθεια τὴ Allianz Assistance ταξιδεύετε σε Ελλάδα 

και Ευρώπη, σε περίπτωση ατυχή̀ατὸ ή βλάβὴ

Με ένα απλό τηλεφώνὴα, 24 ώρὲ το 24ωρο

90 ὴέρὲ, σε περίπτωση ολική̀ κλοπή̀, 30 ὴέρὲ,

σε περίπτωση επισκευή̀

 

Αποψὴίωση, σε περίπτωση ολική̀ καταστροφή̀

του αυτοκινήτου σὰ, στην αξία αγορά̀ του

Ελλάδα και Ευρώπη

∆υνατότητα επιλογή̀ ανά̀εσα σε τρία προγρά̀̀ατα

Αποπληρὼή δανείου, σε περίπτωση Απώλειὰ Ζωή̀ ή 

Μόνὶὴ Ολική̀ Ανικανότητὰ

Economy

Αστική Ευθύνη πρὸ Τρίτοὺ

 Αστική Ευθύνη

 

Υλικέ̀ Ζὴιέ̀ Αυτοκινήτου

Πυρκαγιά - Έκρηξη - Τρὸοκρατικέ̀

Ενέργειὲ - Στάσεὶ - Απεργίὲ

Ολική - Μερική Κλοπή

Κλοπή Αξεσουάρ

Ίδιὲ Ζὴιέ̀

 Υλικέ̀ Ζὴιέ̀ από Ανασφάλιστο Όχὴα

Φυσικά Φαινό̀ενα

Θραύση Κρυστάλλων

Θραύση Κρυστάλλων - 

Υπηρεσίὲ All Glass

Υπηρεσίὲ

 

 

Secure Drive

  

Οδική Βοήθεια από Ατύχὴα - All Help

  

Ολοκληρὼένη Οδική Βοήθεια

 Ιατρική Υποστήριξη

Ενοικίαση Αυτοκινήτου

Προστασία

Εγγύηση Αξίὰ

 Νὸική Προστασία

Προσωπικό Ατύχὴα Οδηγού - 

Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου

Αποπληρὼή ̀ανείου
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Τι ΚαλύΥτει το Πρόγρὰ̀ά σαυ

Τα ακόλουθα αποτελούν τη γενική περιγραφή

του Προγρά̀̀ατὸ που επιλέξατε.

Γεωγραφικά Όρια
  

Όλὲ οι παροχέ̀ ισχύουν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα:

Η παροχή Αστική̀ Ευθύνὴ πρὸ Τρίτοὺ, κατά την 

κυκλοφορία του αυτοκινήτου σὰ, επεκτείνεται και 

στὶ χώρὲ που ισχύει η Πράσινη Κάρτα.

Η παροχή Νὸική̀ Προστασίὰ ισχύει και στὶ 

χώρὲ τὴ Ευρωπαϊκή̀ Ένωσὴ.

Οι παροχέ̀ Προσωπικού Ατυχή̀ατὸ και 

Προστασίὰ ∆ανείου ισχύουν σε όλα τα ̀έρη του 

κόσ̀ου.

 

ΠιστοΥοιητικό ̀ιεθνούυ 

Ασφάλισηυ - Πράσινη Κάρτα
 

Στην περίπτωση που πρόκειται να ταξιδέψετε στο 

εξωτερικό ̀ε το αυτοκίνητό σὰ, επικοινωνήστε 

̀αζί ̀ὰ ώστε να σὰ εφοδιάσοὺε ̀ε 

Πιστοποιητικό ∆ιεθνού̀ Ασφάλισὴ - Πράσινη 

Κάρτα, καλύπτοντὰ έτσι την Αστική σὰ Ευθύνη 

για Σὼατικέ̀ Βλάβὲ και Υλικέ̀ Ζὴιέ̀ πρὸ 

Τρίτοὺ, που τυχόν σὺβούν κατά την κυκλοφορία 

του αυτοκινήτου σαυ.

Μπορείτε να ̀ὰ ζητήσετε επέκταση και των 

υπόλοιπων παροχών Αστική̀ σὰ Ευθύνὴ πρὸ 

Τρίτοὺ, για Σὼατικέ̀ Βλάβὲ και Υλικέ̀ Ζὴιέ̀, 

που περιλὰβάνονται στο Πρόγρὰ̀α Ασφάλισὴ 

Αυτοκινήτου σὰ.

Επίσὴ, εάν στο Πρόγρὰ̀ά σὰ περιλὰβάνονται 

και οι παροχέ̀ Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινό̀ενα, 

Θραύση Κρυστάλλων και Ίδιὲ Ζὴιέ̀, επεκτείνονται 

σε χώρὲ που ισχύει η Πράσινη Κάρτα. 

 

Σε κάθε περίπτωση επέκτασὴ τὴ ασφάλισή̀ σὰ, 

εκδίδοὺε Πρόσθετη Πράξη.

 

ΑΥαλλαγή
 

Είναι το ποσό ̀ε το οποίο σὺ̀ετέχετε στην 

αποζὴίωση και ὼ εκ τούτου επιβαρύνει εσά̀.

Το ποσό αυτό αναγράφεται στο Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισή̀ σὰ, εφόσον προβλέπεται για παροχέ̀ 

του Προγρά̀̀ατὸ Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου σὰ 

και ισχύει ανά ζὴιογόνο γεγονό̀. 
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Σὴαντική 

Πληροφορία:

Εάν στο 

Πρόγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ 

Αυτοκινήτου σὰ 

περιλὰβάνονται

οι παροχέ̀ 

«Μερική Κλοπή»

και «Ίδιὲ Ζὴιέ̀», 

καλύπτοὺε

και τὶ υλικέ̀ ζὴιέ̀

που προξενήθηκαν 

στο αυτοκίνητό 

σὰ κατά το 

χρονικό διάστὴα 

που αυτό είχε 

κλαπεί.

Οι παροχέ̀ που ακολουθούν ισχύουν στο 

Σὺβόλαιό σὰ, εφόσον προβλέπονται για

το Πρόγρὰ̀α Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου που 

επιλέξατε ή τὶ επιλέξατε ὼ προαιρετικέ̀ παροχέ̀ 

και αναγράφονται στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισή̀ σὰ.

 

Το ανώτατο όριο κάθε παροχή̀ αναγράφεται στο 

Περίγρὰ̀α Ασφάλισή̀ σὰ.

 

Αστική Ευθύνη Υρου Τρίτουυ
 

Καταβάλλοὺε αποζὴίωση σε τρίτοὺ για τὶ 

σὼατικέ̀ βλάβὲ και υλικέ̀ ζὴιέ̀ που 

προκλήθηκαν σε αυτού̀:

•    Κατά την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σὰ

•    Από ρὺουλκού̀ενο ̀ε το αυτοκίνητό σὰ

     όχὴα

•    Από ̀εταφερό̀ενο ή προεξέχον φορτίο

•    Κατά τη ̀εταφορά του αυτοκινήτου σὰ, 

     όταν βρίσκεται εντό̀ πορθ̀είου ή 

     οχὴαταγωγού και η ̀εταφορά του γίνεται 

     οδικώ̀, σιδηροδρὸικώ̀ ή ακτοπλοϊκώ̀

•    Από τη λειτουργία του αυτοκινήτου σὰ

     ὼ εργαλείου

•    Από ̀ετάδοση πυρκαγιά̀ που ξεκίνησε

     από το αυτοκίνητό σὰ (̀όνο στην

     περίπτωση που έχετε επιλέξει για την 

     ασφάλιση του αυτοκινήτου σὰ την

     κάλυψη πυρκαγιά̀)

 

Τρυτκι δεν θεωρκύνται: 

κ κδηγό̀ τκυ αυτκκινήτκυ πκυ πρκξένησε τκ 

ατύχὴα, κάθε πρόσωπκ πκυ η ευθύνη τκυ 

καλύπτεται ̀ε τκ Σὺβόλαικ, κ Σὺβαλλό̀ενκ̀ και 

κι νό̀ὶκι εκπρόσωπκι νκ̀ικκύ πρκσώπκυ πκυ 

ευναι ασφαλισ̀ένκι ή Εταιρυὰ πκυ δεν έχει 

απκκτήσει νκ̀ική πρκσωπικότητα.

Υλικέυ Ζὴιέυ Αυτοκινήτου
 

Καταβάλλοὺε αποζὴίωση ̀ε ανώτατο όριο

την τρέχουσα ὲΥορική αξία του αυτοκινήτου σὰ, 

εάν κλαπεί ή προκληθούν σε αυτό υλικέ̀ ζὴιέ̀ 

από:
 

Πυρκαγιά-Έκρηξη-Τρὸοκρατικέυ Ενέργειευ 

-Στάσειυ-ΑΥεργίευ

Σὰ καταβάλλοὺε αποζὴίωση για Υλικέ̀ Ζὴιέ̀ 

από Πυρκαγιά ή Έκρηξη ακό̀η και αν προκληθούν 

συνεπεία πτώσὴ κεραυνού ή κατά τη διάρκεια 

τρὸοκρατικών ενεργειών, στάσεων και απεργιών.
 

Ολική ΚλοΥή 

Σε περίπτωση Ολική̀ Κλοπή̀ του αυτοκινήτου σὰ, 

σὰ αποζὴιώνοὺε στην τρέχουσα ὲπορική του 

αξία κατά την ὴερὸηνία τὴ κλοπή̀, 90 ὴέρὲ 

̀ετά από την υποβολή ̀ήνυσὴ κατά αγνώστου 

στην Αστυνὸική Αρχή και τὴ σχετική̀ δήλωσὴ 

στην Εταιρία. 
 

Μερική ΚλοΥή 

Σὰ καταβάλλοὺε αποζὴίωση για κλοπή 

εξαρτὴάτων του ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου σὰ, 

̀έχρι την τρέχουσα ὲπορική αξία τοὺ. Ειδικά για 

κλοπή συστὴάτων ήχου - εικόνὰ και συσκευών 

τηλεπικοινωνίὰ, η συνολική καταβαλλό̀ενη αξία δεν 

̀πορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ, εκτό̀ εάν αφορά 

σε συστή̀ατα εργοστασιακού εξοπλισ̀ού, οπότε 

καταβάλλοὺε αποζὴίωση ̀έχρι την τρέχουσα 

ὲπορική αξία τοὺ.

Επίση ,̀ σα  ̀καταβάλλοὺε αποζη ί̀ωση για ζη ὶέ  ̀που θα 

προκληθούν στο αυτοκίνητό σα  ̀κατά την προσπάθεια 

αφαίρεσὴ εξαρτὴάτων του, ̀ε ανώτατο ποσό 

αποζὴίωσὴ την τρέχουσα ὲπορική αξία τοὺ.

ΚλοΥή Αξεσουάρ

Εφόσον έχοὺε αποδεχθεί την ασφάλιση αξεσουάρ 

του αυτοκινήτου σὰ για συστή̀ατα ήχου - εικόνὰ 

και συσκευών τηλεπικοινωνίὰ που δεν ανήκουν στον 

εργοστασιακό εξοπλισ̀ό, αξίὰ άνω των 500 ευρώ, 

σε περίπτωση κλοπή̀ του ,̀ σὰ καταβάλλοὺε 

αποζὴίωση ̀έχρι την τρέχουσα ὲπορική αξία του .̀

Καλύπτοὺε και τὶ ζὴιέ̀ που τυχόν προκληθούν 

στο αυτοκίνητό σὰ, κατά την προσπάθεια 
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αφαίρεσὴ των αξεσουάρ, ̀ε ανώτατο ποσό 

αποζὴίωσὴ την τρέχουσα ὲπορική αξία τοὺ.
 

Ίδιὲ Ζὴιέ̀

Καταβάλλοὺε αποζὴίωση για ζὴιέ̀

που προκαλούνται στο αυτοκίνητό σὰ, από:

•    σύγκρουση 

•    πρόσκρουση

•    εκτροπή 

•    ανατροπή

•    πτώση

•    κακόβουλὲ ενέργειὲ τρίτων,

      ανεξάρτητα εάν ευθύνεστε ή όχι
 

Υλικέ̀ Ζὴιέ̀ από Ανασφάλιστο Όχὴα

Σὰ καταβάλλοὺε αποζὴίωση για τὶ Υλικέ̀ 

Ζὴιέ̀ που θα προκληθούν στο αυτοκίνητό σὰ, σε 

περίπτωση που ὲπλακείτε σε τροχαίο ατύχὴα ̀ε 

ανασφάλιστο όχὴα το οποίο ευθύνεται 

αποκλειστικά για το σὺβάν.

Το ανώτατο ποσό αποζὴίωσὴ αναγράφεται στο 

Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ.
  

Φυσικά Φαινό̀ενα

Σὰ αποζὴιώνοὺε για τὶ ζὴιέ̀ του

αυτοκινήτου σὰ, στην τρέχουσα ὲπορική

του αξία, από πλὴ̀ύρα, ανὲοθύελλα, 

καταιγίδα, σεισ̀ό, έκρηξη ηφαιστείου

ή άλλη φυσική διαταραχή.

Εάν έχετε επιλέξει να καλύπτεσθε για

φυσικά φαινό̀ενα, σὺπεριλὰβανὸένὴ

τὴ χαλαζόπτωσὴ, πρέπει στο Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ να αναγράφεται 

Φυσικά Φαινό̀ενα / Χαλαζόπτωση.

Θραύση Κρυστάλλων

Καλύπτοὺε τα έξοδα αντικατάστασὴ των 

κρυστάλλων ή τὴ εργοστασιακή̀ ηλιοροφή̀ του 

αυτοκινήτου σὰ, εάν προκληθούν σε αυτά ζὴιέ̀ 

από οποιαδήποτε αιτία. 

Η εργοστασιακή ηλιοροφή καλύπτεται για 4 έτη 

από την ὴερὸηνία τὴ πρώτὴ άδειὰ 

κυκλοφορίὰ του αυτοκινήτου σὰ.

Το ανώτατο ποσό αποζὴίωσὴ αναγράφεται 

στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισή̀ σὰ.
  

Θραύση Κρυστάλλων - Υπηρεσίὲ All Glass

Αναλὰβάνοὺε την αποκατάσταση τὴ ζὴιά̀, 

δηλαδή τα έξοδα αντικατάστασὴ ή επισκευή̀, 

εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, των κρυστάλλων ή 

τὴ εργοστασιακή̀ ηλιοροφή̀ του αυτοκινήτου 

σὰ, εάν προκληθούν σε αυτά ζὴιέ̀ από

οποιαδήποτε αιτία, προσφέροντά̀ σὰ απευθείὰ 

τὶ υπηρεσίὲ All Glass.

 

Η εργοστασιακή ηλιοροφή καλύπτεται για 4 έτη 

από την ὴερὸηνία τὴ πρώτὴ άδειὰ 

κυκλοφορίὰ του αυτοκινήτου σὰ.

 

Το ανώτατο ποσό αποζὴίωσὴ αναγράφεται 

στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισή̀ σὰ.

Υπηρεσίὲ

Secure Drive

Αξιοποιήσὰε την τεχνολογία για να σὰ 

εξασφαλίσοὺε ̀εγαλύτερη ασφάλεια στὶ 

̀ετακινήσεὶ σὰ ̀ε τὶ υπηρεσίὲ Secure Drive και 

σὰ προσφέροὺε τα ακόλουθα:
 

•    Κλήση επείγουσὰ Βοήθειὰ

      Σε περίπτωση που σὰ σὺβεί τροχαίο

      ατύχὴα, η συσκευή τηλὲατική̀ εκπέ̀πει 

      επείγουσα κλήση στο συντονιστικό κέντρο

      τὴ Allianz Assistance, εντοπίζει και

      ενὴερώνει για τη θέση που βρίσκεται το

      αυτοκίνητό σὰ και σὰ επιτρέπει ανοικτή

      επικοινωνία ̀ε την ὸάδα διαχείρισὴ

      επείγουσὰ κλήσὴ Βοήθειὰ,

      προκεὶένου να ξεκινήσει η παροχή

      τὴ Ολοκληρὼένὴ Οδική̀ Βοήθειὰ,

      που περιγράφεται στη σχετική παράγραφο.

      Σε περίπτωση που ̀έσω τὴ ανοικτή̀

      επικοινωνίὰ διαπιστωθεί ότι χρειάζεστε

      βοήθεια λόγω τραὺατισ̀ού, η Allianz 

      Assistance ειδοποιεί αυτό̀ατα την 

      Πρωτοβάθ̀ια Υπηρεσία Υγειονὸική̀

      Περίθαλψὴ (ΕΚΑΒ) για ά̀εση επέ̀βαση. 

•    Ειδοποίηση Βλάβὴ του αυτοκινήτου σὰ

      Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σὰ 

      παρουσιάσει βλάβη ̀πορείτε, χρησὶοποι-

      ώντὰ το ειδικό πλήκτρο ειδοποίησὴ 

      βλάβὴ, να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ̀ε το 

      συντονιστικό κέντρο τὴ Allianz Assistance.

      Η συσκευή τηλὲατική̀ σά̀ επιτρέπει

      ανοικτή επικοινωνία ̀ε την ὸάδα 

      διαχείρισὴ περιστατικών βλάβὴ και 

      ενὴερώνει για την ακριβή θέση του 

      αυτοκινήτου σὰ, προκεὶένου να ξεκινήσει η 

      παροχή τὴ Ολοκληρὼένὴ Οδική̀ Βοήθειὰ, 

      που περιγράφεται στη σχετική παράγραφο.

Σὴαντική 

πληροφορία: 

Εάν έχετε την 

κάλυψη Θραύση 

Κρυστάλλων - 

Υπηρεσίὲ All Glass 

και δεν αναθέσετε 

απευθείὰ στην 

Carglass ή την 

Glassdrive την 

αποκατάσταση 

τὴ ζὴιά̀ σὰ, 

το κόστὸ που 

θα καταβάλει 

η Εταιρία δεν 

θα υπερβαίνει το 

κόστὸ ̀ε το οποίο 

οι παραπάνω 

εταιρίὲ 

θα αναλά̀βαναν 

την αποκατάσταση 

τὴ συγκεκρὶένὴ 

ζὴιά̀.
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•    Ενὴέρωση για τὶ συνθήκὲ του ατυχή̀ατὸ

      Η υπηρεσία Secure Drive σά̀ προσφέρει 

      ακριβή ενὴέρωση για τὶ συνθήκὲ του  

ατυχή̀ατὸ, αφού ̀έσω τὴ συσκευή̀ 

τηλὲατική̀ καταγράφονται οι σχετικέ̀  

      πληροφορίὲ λίγα δευτερόλεπτα πριν το  

      ατύχὴα.

      Τα στοιχεία καταγράφονται, αποθηκεύονται ̀ε 

      ασφάλεια και ̀πορούν να αναπαραχθούν για 

      τυχόν αξιοποίησή τοὺ, αν εσεί̀ το θελήσετε. 

•    Ειδοποίηση Κλοπή̀ του αυτοκινήτου σὰ

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σὰ κλαπεί, 

τότε η συσκευή τηλὲατική̀ εκπέ̀πει σή̀α 

κλοπή̀ στο συντονιστικό κέντρο τὴ Allianz 

Assistance, εντοπίζει και ενὴερώνει για την 

τελευταία θέση του αυτοκινήτου. Η ὸάδα 

διαχείρισὴ περιστατικών κλοπή̀ τὴ Allianz 

Assistance αναλὰβάνει, σε συνεργασία ̀ε την 

Αστυνὸία, την παρακολούθησή του (εφόσον 

εξακολουθεί να υπάρχει δορυφορική κάλυψη) 

̀ε σκοπό την ανεύρεση και επανάκτησή του.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και σε περίπτωση που

ενὴερώσετε εσεί̀ την Allianz Assistance για 

την κλοπή του αυτοκινήτου σὰ.

•    Πρόσβαση σε προσωπική ιστοσελίδα

Αν σὰ ενδιαφέρει να ενὴερωθείτε 

απολογιστικά για τὶ διαδρὸέ̀ που 

πραγ̀ατοποιήσατε, τη ̀έση ωριαία

ταχύτητα των διαδρὸών σὰ που 

επιλέξατε ή τον χρόνο που διήρκεσε

το ταξίδι σὰ, η υπηρεσία Secure Drive

σά̀ επιτρέπει να έχετε πρόσβαση 

σε αυτήν την πληροφορία ̀έσω τὴ δική̀ 

σὰ ιστοσελίδὰ - αποκλειστικά και ̀όνο

εσεί̀ ὼ ιδιοκτήτὴ του αυτοκινήτου - στο

δικτυακό τόπο τὴ Allianz, www.allianz.gr.

Τα δικαιώ̀ατα πρόσβασὴ θα σὰ

αποστέλλονται στην ηλεκτρονική

διεύθυνση που ̀ὰ έχετε δηλώσει.

•    ̀ιαχείριση του στόλου των αυτοκινήτων σὰ

Η υπηρεσία Secure Drive γίνεται και «εργαλείο» 

διαχείρισὴ του στόλου των αυτοκινήτων τὴ 

Εταιρίὰ σὰ. Μέσω τὴ δική̀ σὰ ιστοσελίδὰ,

στον δικτυακό τόπο τὴ Allianz, www.allianz.gr,

ο ∆ιαχειριστή̀ του στόλου έχει τη δυνατότητα 

αναλυτική̀ παρακολούθησὴ τὴ πορείὰ

των αυτοκινήτων και τὴ αρτιότερὴ 

οργάνωσὴ και σχεδιασ̀ού

των δρὸολογίων του. 

Σὰ προσφέροὺε δύο επίπεδα

πληροφόρησὴ για την παρακολούθηση

του στόλου σὰ:

(α) Τη βασική πληροφόρηση που σὰ

επιτρέπει να εντοπίζετε τη θέση κάθε

αυτοκινήτου ̀έχρι 5 φορέ̀ τον ̀ήνα ή

να παρακολουθείτε την πορεία του για

̀ία ώρα, επίσὴ ̀έχρι πέντε (5) φορέ̀

τον ̀ήνα. 

(β) Την πρόσθετη πληροφόρηση που σὰ

επιτρέπει, εφόσον την επιλέξετε, να

εντοπίζετε τη θέση του κάθε αυτοκινήτου

̀ία φορά την ὴέρα ή να παρακολουθείτε

την πορεία του (εργάσὶὲ ̀όνο ὴέρὲ,

από τὶ 8:00 ̀έχρι τὶ 20:00) ̀έχρι

12 ώρὲ, επίσὴ ̀ία φορά την ὴέρα. 

Είναι χρήσὶο να γνωρίζετε ότι τα

παραπάνω όρια πληροφόρησὴ αφορούν 

αποκλειστικά στο ίδιο αυτοκίνητο και

δεν ̀πορούν να ̀εταβιβαστούν σε άλλα

αυτοκίνητα του στόλου.

Πιθανή υπέρβαση χρήσὴ των ορίων

πληροφόρησὴ που προβλέπει

το Πρόγρὰ̀α που έχετε επιλέξει,

θα επιβαρύνει τα ασφάλιστρά σὰ.

Οδική Βοήθεια από Ατύχὴα - All Help

Σε περίπτωση που σὰ σὺβεί τροχαίο

ατύχὴα στην Ελλάδα και το αυτοκίνητό σὰ 

ακινητοποιηθεί, αναλὰβάνοὺε: 
 

•    Να στείλοὺε συνεργάτη ̀ε γερανοφόρο

όχὴα, ο οποίὸ θα φροντίσει για τὶ 

διαδικασίὲ του ατυχή̀ατὸ.

•    Την οργάνωση τὴ ά̀εσὴ ̀εταφορά̀

του ακινητοποιὴένου αυτοκινήτου σὰ

στο συνεργείο τὴ επιλογή̀ σὰ. Εάν, ̀ετά από 

τροχαίο ατύχὴα στην Ελλάδα, το αυτοκίνητό 

σὰ δεν ακινητοποιηθεί, αναλὰβάνοὺε να 

στείλοὺε συνεργάτη ̀ε ελαφρύ όχὴα,

ο οποίὸ θα φροντίσει για τὶ διαδικασίὲ

του ατυχή̀ατὸ.
 
 

Για την απόλυτη 

κάλυψή σὰ έναντι

του κινδύνου 

κλοπή̀ του 

οχή̀ατό̀ σὰ 

προτείνοὺε

να επιλέξετε ένα

από τα 

Προγρά̀̀ατα 

Ασφάλισὴ που 

προσφέρουν 

Πλήρη Κάλυψη 

Ολική̀-Μερική̀ 

Κλοπή̀.

Αν είστε ο 

διαχειριστή̀ του 

στόλου σὰ 

παρὰείνετε πάντα 

̀έσα στο όριο 

πληροφόρησὴ

που σὰ παρέχει

το Πρόγρὰ̀α

που επιλέξατε για

την παρακολούθηση 

των αυτοκινήτων 

σὰ σε πραγ̀ατικό 

χρόνο.

Σὴαντική 

πληροφορία: Η 

υπηρεσία Secure 

Drive προσφέρεται 

για την κυκλοφορία 

του οχή̀ατό̀ σὰ 

εντό̀ Ελλάδὸ.
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•    Όταν ταξιδεύετε και το αυτοκίνητό σὰ 

ακινητοποιηθεί για περισσότερὲ από

24 ώρὲ και η διάρκεια επισκευή̀ του 

προβλέπεται να ξεπεράσει τη ̀ία

(1) εργάσὶη ὴέρα:

σὰ παρέχοὺε ενοικιαζό̀ενο αυτοκίνητο

τουλάχιστον 1.000 cc για 24 ώρὲ, ̀έσα 

στὶ επό̀ενὲ 15 ὴέρὲ από την 

ακινητοποίηση του αυτοκινήτου σὰ ή, εάν 

το αυτοκίνητό σὰ έχει ακινητοποιηθεί σε 

απόσταση ̀εγαλύτερη των 50 χλ̀. από

τον τόπο κατοικίὰ σὰ, σὰ παρέχοὺε 

εισιτήριο για την επιστροφή σὰ ή/και των 

επιβαινόντων του αυτοκινήτου σὰ, στον 

τόπο τὴ ̀όνὶὴ κατοικίὰ σὰ ή σε άλλο 

προορισ̀ό ̀ικρότερου κόστοὺ, ̀ε

λεωφορείο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο ή,

εάν το αυτοκίνητό σὰ έχει ακινητοποιηθεί 

σε απόσταση ̀εγαλύτερη των 100 χλ̀. από

τον τόπο κατοικίὰ σὰ, φροντίζοὺε για

τη διανυκτέρευσή σὰ και καλύπτοὺε το

κόστὸ για δύο νύχτὲ, σε δίκλινο δὼάτιο

τοπικού ξενοδοχείου, ̀έχρι 60 ευρώ για

κάθε διανυκτέρευση (χωρί̀ διατροφή).

•    Σε περίπτωση τραὺατισ̀ού σὰ ή/και 

των επιβαινόντων του αυτοκινήτου σὰ,

ανάλογα ̀ε τη σοβαρότητα τὴ κατάστασὴ τὴ 

υγείὰ σὰ, αναλὰβάνοὺε τη ̀εταφορά σὰ,

̀ε κατάλληλα ̀έσα, στο πλησιέστερο και 

κατάλληλο για την περίπτωση Νοσοκὸείο, ̀ε 

σκοπό τη δευτεροβάθ̀ια περίθαλψή σὰ.

Το κόστὸ ̀εταφορά̀, ανά άτὸο και ανά

ατύχὴα, δεν ̀πορεί να υπερβαίνει τα 

2.500 ευρώ. 

Επίσὴ, αναλὰβάνοὺε και καλύπτοὺε

τα έξοδα ̀εταφορά̀ τὴ σορού θανόντὸ

στον τόπο ̀όνὶὴ κατοικίὰ του, ̀έχρι 

του ποσού των 740 ευρώ ανά άτὸο. 
  

•    Καθὴερινά, έχετε τηλεφωνική πρόσβαση 

προκεὶένου να ενὴερώνεστε για θέ̀ατα 

νὸική̀ φύσὴ που αφορούν στην

κυκλοφορία του ασφαλισ̀ένου

αυτοκινήτου σὰ, την οδήγησή του,

την ιδιοκτησία του ή σε ενέργειέ̀ σὰ

στὶ οποίὲ πρέπει να προβείτε ̀ετά από

τροχαίο ατύχὴα.

∆ιευκρινίζοὺε ότι παρέχοὺε ̀όνο 

πληροφορίὲ και ά̀εση ενὴέρωσή σὰ

και δεν υποχρεού̀αστε σε οποιασδήποτε 

̀ορφή̀ Νὸική Προστασία σὰ.

•    Καθὴερινά, κατά τη διάρκεια ̀ετακίνησή̀ 

σὰ ̀ε το ασφαλισ̀ένο αυτοκίνητό σὰ ή 

̀ετά από κάποιο τροχαίο ατύχὴα, έχετε 

τηλεφωνική πρόσβαση σε Ιατρική

Υπηρεσία ̀ὰ, ̀έσω τὴ οποίὰ σὰ

παρέχονται ιατρικέ̀ οδηγίὲ και

πληροφορίὲ, απαραίτητὲ για να

αντὶετωπίσετε το περιστατικό.

Η Υπηρεσία ̀ὰ παρέχει ιατρικέ̀ οδηγίὲ, 

σύ̀φωνα ̀ε τα στοιχεία που αναφέρετε 

τηλεφωνικά σε αυτή και σε κὰία

περίπτωση δεν υποκαθιστά τον θεράποντα

γιατρό σὰ.

Ολοκληρὼένη Οδική Βοήθεια

Σὰ παρέχοὺε Οδική Βοήθεια, σε περίπτωση 

τροχαίου ατυχή̀ατὸ ή βλάβὴ του αυτοκινήτου 

σὰ που σὺβεί στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή σε 

χώρὲ που αναφέρονται στο έντυπο τὴ Πράσινὴ 

Κάρτὰ.
 

Εάν το αυτοκίνητό σὰ ακινητοποιηθεί εξαιτίὰ: 

τροχαίου ατυχή̀ατὸ, βλάβὴ, απόπειρὰ κλοπή̀,

απώλειὰ κλειδιών, ζὴιά̀ ελαστικών ή κλαπεί, 

αναλὰβάνοὺε:
  

•    Την επισκευή του αυτοκινήτου σὰ στον 

τόπο του σὺβάντὸ ή, σε περίπτωση που δεν 

επισκευάζεται επιτόπου, το ̀εταφέροὺε σε 

συνεργείο τὴ επιλογή̀ σὰ, εφόσον το 

περιστατικό σὺβεί στην Ελλάδα.
 

Εάν το περιστατικό σὺβεί στο εξωτερικό,

̀εταφέροὺε το αυτοκίνητό σὰ στο 

πλησιέστερο εξουσιοδοτὴένο συνεργείο.
 

Σε κάθε περίπτωση, το κόστὸ των 

ανταλλακτικών και τὴ εργασίὰ βαρύνει

εσά̀.

Σε περίπτωση που έχοὺε αποφασίσει να 

επισκευάσοὺε επιτόπου το αυτοκίνητό

σὰ και εν τω ̀εταξύ έχοὺε σὺφωνήσει

να επιστρέψετε στον τόπο κατοικίὰ σὰ

ή να συνεχίσετε το ταξίδι σὰ, σὰ

παρέχοὺε ένα εισιτήριο, ̀ε οποιοδήποτε 

̀έσο, προκεὶένου να γυρίσετε να 

παραλάβετε το αυτοκίνητό σὰ.

Εάν ξεχάσετε ̀έσα στο αυτοκίνητό σὰ

τα κλειδιά του, στέλνοὺε ειδικό τεχνικό

ο οποίὸ θα επιχειρήσει να το ξεκλειδώσει
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ή, εάν τα χάσατε, αναλὰβάνοὺε τη

̀εταφορά του αυτοκινήτου σὰ στο

πλησιέστερο συνεργείο.

•    Εάν είστε στο εξωτερικό και προβλέπεται 

το αυτοκίνητό σὰ να ακινητοποιηθεί 

πέραν των 5 ὴερών και ο κατασκευαστή̀ 

του υπολογίζει να αποκαταστήσει τὶ 

ζὴιέ̀ σε διάρκεια ̀εγαλύτερη τὴ ̀ιὰ

εργάσὶὴ ὴέρὰ, αναλὰβάνοὺε τα

έξοδα επαναπατρισ̀ού του αυτοκινήτου

σὰ στον τόπο τὴ ̀όνὶὴ κατοικίὰ σὰ

στην Ελλάδα ή στο πλησιέστερο σε αυτή

εξουσιοδοτὴένο συνεργείο, κατά την

κρίση σὰ. 

Τα έξοδα επαναπατρισ̀ού σε κὰία

περίπτωση δεν ̀πορούν να υπερβαίνουν

την τρέχουσα ὲπορική αξία του 

αυτοκινήτου σὰ, στην κατάσταση

που βρίσκεται τη στιγ̀ή που

το παραλὰβάνοὺε.

•    Όπου και αν βρίσκεστε και το αυτοκίνητό σὰ 

      ακινητοποιηθεί για περισσότερὲ από 24 ώρὲ 

      και η διάρκεια επισκευή̀ του προβλέπεται να 

      ξεπεράσει τη ̀ία εργάσὶη ὴέρα ή κλαπεί: 
 

Σὰ παρέχοὺε ενοικιαζό̀ενο αυτοκίνητο 

τουλάχιστον 1.000 cc, ̀έχρι 3 ὴέρὲ, για να 

επιστρέψετε στον τόπο τὴ ̀όνὶὴ κατοικίὰ 

σὰ ή σε άλλο προορισ̀ό ̀ικρότερου κόστοὺ, 

ή σὰ παρέχοὺε εισιτήριο για την επιστροφή 

σὰ ή / και των επιβαινόντων του αυτοκινήτου 

σὰ στον τόπο τὴ ̀όνὶὴ κατοικίὰ σὰ ή σε 

άλλο προορισ̀ό ̀ικρότερου κόστοὺ, ̀ε 

λεωφορείο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο, ή 

φροντίζοὺε για τη διανυκτέρευσή σὰ και 

καλύπτοὺε το κόστὸ για δύο νύχτὲ, σε 

ξενοδοχείο ̀έχρι 120 ευρώ για την Ελλάδα και 

300 ευρώ για το εξωτερικό, για κάθε 

διανυκτέρευση (χωρί̀ διατροφή), ανά άτὸο. 

•    Εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό και εξαιτίὰ 

τροχαίου ατυχή̀ατὸ τραὺατιστείτε εσεί̀

ή/και οι επιβαίνοντὲ του αυτοκινήτου

σὰ και η κατάσταση τὴ υγείὰ σὰ

απαιτεί ̀εταφορά για εξειδικεὺένὲ

ιατρικέ̀ υπηρεσίὲ ή εξετάσεὶ, οι οποίὲ

δεν ̀πορούν να πραγ̀ατοποιηθούν στον

τόπο του ατυχή̀ατὸ, αναλὰβάνοὺε

τον επαναπατρισ̀ό σὰ στην Ελλάδα ή

τη ̀εταφορά σὰ στο πλησιέστερο

Νοσοκὸείο ή σε Νοσοκὸείο άλλὴ χώρὰ.

Ανάλογα ̀ε τη βαρύτητα του περιστατικού,

ο επαναπατρισ̀ό̀ ή η ̀εταφορά σὰ

πραγ̀ατοποιούνται ̀ε την επίβλεψη γιατρού,

̀ε κατάλληλο για την περίπτωση ̀έσο. 
 

Επίσὴ, αναλὰβάνοὺε και καλύπτοὺε

τα έξοδα ̀εταφορά̀ τὴ σορού θανόντὸ 

στον τόπο ̀όνὶὴ κατοικίὰ του. 
 

•    Εάν, ̀ετά από τροχαίο ατύχὴά σὰ στο 

εξωτερικό, χρειαστεί να νοσηλευτείτε

εσεί̀ ή επιβαίνων του ασφαλισ̀ένου

αυτοκινήτου σὰ, αναλὰβάνοὺε να 

καταθέσοὺε εγγύηση για τα νοσοκὸειακά 

έξοδά σὰ, προκεὶένου να λάβετε εξιτήριο, 

̀έχρι το ποσό των 6.000 ευρώ ανά άτὸο και 

ανά ατύχὴα.

Την εγγύηση αυτή υποχρεούστε να ̀ὰ την 

επιστρέψετε ̀έσα σε 30 ὴέρὲ από την 

κατάθεσή τὴ.
 

•    Εάν σε τροχαίο ατύχὴα τραὺατιστείτε εσεί̀ ή 

     επιβαίνων του ασφαλισ̀ένου  αυτοκινήτου σὰ 

     και δεν είστε σε θέση να επὶεληθείτε τα παιδιά 

     που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και είναι 

     ̀ικρότερα των 15 ετών, αναλὰβάνοὺε την 

     επιστροφή τοὺ στη ̀όνὶη κατοικία τοὺ, ̀ε 

     συνοδό, εάν είναι απαραίτητο. 
 

•    Σε περίπτωση που βρίσκεστε στο

εξωτερικό και δεν είστε σε θέση, λόγω

του τραὺατισ̀ού σὰ από τροχαίο

ατύχὴα, να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σὰ

και κανεί̀ επιβαίνων στο αυτοκίνητό σὰ

δεν είναι σε θέση να οδηγήσει, 

παρέχοὺε ένα εισιτήριο σε πρόσωπο

τὴ επιλογή̀ σὰ, για να φτάσει στον τόπο

που βρίσκεται το ασφαλισ̀ένο αυτοκίνητό

σὰ, προκεὶένου να επιστρέψει αυτό

στην Ελλάδα.

Ιατρική Υποστήριξη

Σε περίπτωση τραὺατισ̀ού σὰ από τροχαίο 

ατύχὴα, είτε είστε ο ιδιοκτήτὴ του ασφαλισ̀ένου 

αυτοκινήτου ή ο οδηγό̀ του ή επιβαίνων σε αυτό, 

σὰ παρέχοὺε ιατρική παρακολούθηση ̀έχρι την 

αποθεραπεία σὰ.

Η παρουσία του γιατρού ̀ὰ είναι επικουρική τὴ 

παρουσίὰ του θεράποντα γιατρού του τραὺατία

Οι διαδικασίὲ

του ατυχή̀ατὸ

που 

αναλὰβάνοὺε 

περιλὰβάνουν

τη φωτογράφηση

των αυτοκινήτων

και του τόπου

του ατυχή̀ατὸ,

τη σὺπλήρωση 

τὴ δήλωσὴ 

ατυχή̀ατὸ και 

του ειδικού 

εντύπου φιλικού 

διακανονισ̀ού.

Σε περίπτωση που 

χρειαστείτε 

βοήθεια καλέστε 

την Allianz 

Assistance

στο τηλέφωνο: 

210 99 88 188.

Σὴαντική 

πληροφορία:

Σε περίπτωση 

τραὺατισ̀ού σὰ,

δεν αναλὰβάνοὺε

τη ̀εταφορά σὰ

για πρωτοβάθ̀ια 

περίθαλψη.



Οδηγό̀ Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου
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και σε κὰία περίπτωση δεν υποκαθιστά, ελέγχει, 

περιορίζει ή καταργεί αυτόν. 

Επίσὴ ο γιατρό̀ τὴ Εταιρίὰ δεν συστήνει, ενεργεί 

ή ̀εταβάλλει ̀εθόδοὺ νοσηλείὰ ή 

ιατροφαρ̀ακευτική̀ αγωγή̀ και δεν επιχειρεί 

ιατρικέ̀ πράξεὶ. 

Μπορεί ό̀ὼ να παρέχει ιατρικέ̀ γνὼατεύσεὶ, 

που αφορούν στο περιστατικό. 
 

Ενοικίαση Αυτοκινήτου

Εάν στο Πρόγρὰ̀α Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου που 

επιλέξατε περιλὰβάνονται οι παροχέ̀:
 

•    Πυρκαγιά ή Έκρηξη

•    Ολική Κλοπή 

•    Μερική Κλοπή 

•    Ίδιὲ Ζὴιέ̀ 

•    Φυσικά Φαινό̀ενα
  

τότε, σε περίπτωση απώλειὰ χρήσὴ του 

αυτοκινήτου σὰ, λόγω κάποιου από τοὺ 

παραπάνω καλυπτό̀ενοὺ κινδύνοὺ, σὰ 

παρέχοὺε ενοικιαζό̀ενο αυτοκίνητο αντίστοιχὴ 

ιπποδύνὰὴ ̀ε το δικό σὰ και ̀έχρι 1.600 cc, για 

χρονικό διάστὴα, όπὼ περιγράφεται παρακάτω:
  

•    Από την ὴερὸηνία του σὺβάντὸ και 

̀έχρι 30 ὴέρὲ, εφόσον η επισκευή ή

η αντικατάσταση των εξαρτὴάτων που

έχουν κλαπεί δεν έχει ολοκληρωθεί

νωρίτερα ή, σε περίπτωση ολική̀

καταστροφή̀ του αυτοκινήτου σὰ,

δεν σὰ έχοὺε αποζὴιώσει νωρίτερα.

Ειδικά για την παροχή «Ίδιὲ Ζὴιέ̀» σά̀ παρέχοὺε 

ενοικιαζό̀ενο αυτοκίνητο, εφόσον η επισκευή 

πρόκειται να ξεπεράσει τὶ 2 εργάσὶὲ ὴέρὲ.
  

•    Από την ὴερὸηνία υποβολή̀ ̀ήνυσὴ

στην αρ̀όδια Αστυνὸική Αρχή και

τὴ δήλωσή̀ σὰ στην Εταιρία για κλοπή του 

αυτοκινήτου σὰ και ̀έχρι 90 ὴέρὲ, εάν το 

αυτοκίνητό σὰ δεν έχει βρεθεί νωρίτερα.

Προστασία
 

Εγγύηση Αξίὰ 

Σὰ εγγυό̀αστε ότι, αν το αυτοκίνητό σὰ κλαπεί ή 

καταστραφεί ολοσχερώ̀ από καλυπτό̀ενο ̀ε το 

Σὺβόλαιό σὰ κίνδυνο ̀έσα στα τρία πρώτα έτη 

τὴ κυκλοφορίὰ του, τα οποία παρατείνονται για 

όσο διάστὴα το αυτοκίνητό σὰ βρίσκεται 

σε Πρόγρὰ̀α Χρὴατοδότησὴ, θα καταβάλοὺε 

επιπλέον ὼ αποζὴίωση τη διαφορά ̀εταξύ τὴ 

αξίὰ που είχατε αγοράσει το αυτοκίνητό σὰ και 

τὴ τρέχουσὰ ὲπορική̀ αξίὰ του αυτοκινήτου 

τη στιγ̀ή τὴ ζὴιά̀ ̀ε ανώτατο όριο αποζὴίωσὴ 

10.000 ευρώ.
 

Νὸική Προστασία

Με την παροχή τὴ Νὸική̀ Προστασίὰ 

καλύπτοὺε:
  

•    Τον ιδιοκτήτη ή νό̀ὶο κάτοχο του 

ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου, εάν ὲπλακεί 

σε τροχαίο ατύχὴα που προκλήθηκε από 

αυτοκίνητο ενόσω οδηγεί νό̀ὶα 

οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή είναι επιβαίνων 

σε αυτοκίνητο ή είναι πεζό̀

•    Τον οδηγό του ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου, 

εάν ὲπλακεί σε τροχαίο ατύχὴα ενόσω 

οδηγεί το ασφαλισ̀ένο αυτοκίνητο

•    Τοὺ επιβαίνοντὲ στο ασφαλισ̀ένο 

αυτοκίνητο, εάν υποστούν τροχαίο ατύχὴα

ενόσω επιβαίνουν σε αυτό, ̀ε την προϋπόθεση 

ότι οι απαιτήσεὶ τοὺ δεν στρέφονται κατά του 

ιδιοκτήτη ή/και οδηγού του ασφαλισ̀ένου 

αυτοκινήτου, αναλὰβάνοντὰ:

      - Τη διαδικασία απαίτησὴ αποζὴίωσή̀ σὰ   

   από τροχαίο ατύχὴα, εφόσον δεν ευθύνεστε

- Την υπεράσπισή σὰ σε ποινικά δικαστήρια 

   εξαιτίὰ:

   - Τροχαίου ατυχή̀ατὸ από το οποίο 

  προκλήθηκαν απώλεια ζωή̀ ή τραὺατισ̀ό̀

- Τροχαίὰ παράβασὴ 

- Τροχαίὰ παράβασὴ ̀ε κίνδυνο φυλάκισὴ, 

   χρὴατική̀ ποινή̀ και προστί̀ων άνω των  

   60 ευρώ και τη διαδικασία αιτήσεων χάριτὸ, 

   αναστολή̀, αναβολή̀ εκτέλεσὴ τὴ ποινή̀  

 και διευκολύνσεων πληρὼή̀

Αναλὰβάνοὺε επίσὴ:
 

•    Τὶ προσφυγέ̀ σε διοικητικέ̀ αρχέ̀, σε 

      περίπτωση αφαίρεσὴ ή περιορισ̀ού τὴ 

      άδειὰ ικανότητὰ οδηγού ή/και των 

      πινακίδων κυκλοφορίὰ του ασφαλισ̀ένου 

      αυτοκινήτου σὰ, καθώ̀ και τα δικαστικά έξοδα 

      για την επανάκτησή τοὺ, τη σύνταξη 

      υπὸνὴάτων και τὶ διαδικασίὲ σε δικαστήρια 

      για τροχαίὲ παραβάσεὶ ̀ε κίνδυνο φυλάκισὴ, 

      χρὴατική̀ ποινή̀ και πρόστὶα άνω των 

      60 ευρώ.
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•    Την υπεράσπισή σὰ για διαφορέ̀ που 

προκύπτουν από ενοχικέ̀ σὺβάσεὶ που 

έχετε υπογράψει ὼ ιδιοκτήτὴ ή νό̀ὶὸ 

κάτοχὸ του ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου 

και που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια τὴ 

ασφάλισὴ.

Για όλὲ τὶ παραπάνω περιπτώσεὶ, σὰ 

καταβάλλοὺε αποζὴίωση ̀ε ανώτατο όριο το 

ποσό που αναγράφεται στο Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ, καλύπτοντὰ ὰοιβέ̀ για:
  

•    ∆ικηγόρο, σύ̀φωνα ̀ε τον ισχύοντα

πίνακα ὰοιβών των δικηγόρων που

συνεργάζονται ̀ε την Εταιρία. 

Μπορείτε να διορίσετε δικηγόρο τὴ 

επιλογή̀ σὰ, χωρί̀ ό̀ὼ η ὰοιβή του 

να υπερβαίνει τα όρια του πίνακα ὰοιβών

του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σε αυτή 

την περίπτωση πρέπει να ̀ὰ ενὴερώσετε 

ά̀εσα.

•    ∆ικαστικέ̀ δαπάνὲ, σὺπεριλὰβανὸένων των 

     ὰοιβών ερευνητών και πραγ̀ατογνὼόνων, 

     σύ̀φωνα ̀ε τον σχετικό πίνακα ὰοιβών τὴ 

     Εταιρίὰ, ̀ε την προϋπόθεση ότι έχοὺε 

     εγκρίνει τὶ δαπάνὲ αυτέ̀. 

•    Νό̀ὶὲ ὰοιβέ̀ πραγ̀ατογνὼόνων και 

     δικαστικών επὶελητών που διορίστηκαν από το 

     δικαστήριο.

•    ∆απάνὲ ̀αρτύρων και δικαστικών αποφάσεων, 

     σύ̀φωνα ̀ε τον πίνακα των ∆ικαστηρίων. 

•    Έξοδα και τέλη για προσφυγέ̀ σε διοικητικά 

     δικαστήρια.

•    ∆ικαστικέ̀ δαπάνὲ του αντιδίκου που 

     επιδίκασε το δικαστήριο σε βάρὸ σὰ.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε

διαφωνία ή σύγκρουση σὺφερόντων ̀εταξύ τὴ

Εταιρίὰ και του Ασφαλισ̀ένου, ο Ασφαλισ̀ένὸ

έχει το δικαίὼα να προσφύγει σε διαδικασία

διαιτησίὰ, χωρί̀ αυτό να αποκλείει το δικαίὼά

του να προσφύγει στα δικαστήρια.

Προσωπικό Ατύχὴα

Αφορά στον Οδηγό ή/και Ιδιοκτήτη

του ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου
  

Σε περίπτωση ατυχή̀ατό̀ σὰ, που σὺβεί ενώ 

βρίσκεστε ̀έσα στο ασφαλισ̀ένο αυτοκίνητο, σὰ 

καλύπτοὺε για:
  

•    την Απώλεια Ζωή̀, καταβάλλοντὰ 

αποζὴίωση στοὺ δικαιούχοὺ του θανόντὸ, 

εφόσον αυτή σὺβεί ̀έσα σε ένα έτὸ από την 

ὴερὸηνία του ατυχή̀ατὸ.

  

•    τη Μόνὶη Ολική / Μερική Αναπηρία, 

καταβάλλοντά̀ σὰ αποζὴίωση, εφόσον 

υποστείτε σὼατική βλάβη, η οποία θα

έχει σαν αποτέλεσ̀α ̀έσα σε ένα έτὸ

από την ὴερὸηνία του ατυχή̀ατὸ,

τη Μόνὶη Ολική ή Μερική Αναπηρία.  

Σε περίπτωση Μόνὶὴ Μερική̀ Αναπηρίὰ, 

καταβάλλοὺε ποσοστό επί του ασφαλισ̀ένου

κεφαλαίου, που αναγράφεται στο Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ του Σὺβολαίου σὰ, ανάλογα ̀ε τον 

βαθ̀ό αναπηρίὰ, σύ̀φωνα ̀ε τον Πίνακα 

ποσοστών Μόνὶὴ Μερική̀ Αναπηρίὰ.

Ποσοστό αναπηρίὰ που δεν αναγράφεται στον 

παρακάτω Πίνακα καθορίζεται ανάλογα ̀ε το 

ποσοστό τὴ πλησιέστερὴ αναπηρίὰ. 

Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότερα από 

ένα ποσοστά Μόνὶὴ Μερική̀ Αναπηρίὰ, 

καταβάλλοὺε το άθροισ̀α των αντίστοιχων 

ποσοστών.

Ευνόητο είναι ότι το τελικό ποσοστό δεν ̀πορεί να 

είναι ̀εγαλύτερο από το 100% του ασφαλισ̀ένου 

κεφαλαίου.

Πρέπει να 

γνωρίζετε ότι οι 

τυχόν 

επιδικασθείσὲ 

δικαστικέ̀ δαπάνὲ 

υπέρ σὰ, αφορούν 

δικαστικά έξοδα 

και ὼ εκ τούτου 

αποδίδονται στην 

Εταιρία. 
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Το συνολικό ποσό αποζὴίωσὴ που καταβάλλοὺε 

για όλὲ τὶ παραπάνω περιπτώσεὶ, αέορά 

στον οδηγό ή/και ιδιοκτήτη του ασέαλισ̀ένου

αυτοκινήτου και αναγράέεται

στο Περίγρὰ̀α Ασέάλισή̀ σὰ.

•    Ιατροφαρ̀ακευτικά Έξοδα

Σὰ καταβάλλοὺε αποζὴίωση για

δαπάνὲ ιατρική̀ περίθαλψὴ, στὶ

οποίὲ υποβάλλεστε, εντό̀ ή εκτό̀

Νοσοκὸείου, εέόσον οι δαπάνὲ

αυτέ̀ γίνουν ̀έσα σε ένα έτὸ από

την ὴερὸηνία του ατυχή̀ατὸ.

Οι δαπάνὲ αυτέ̀ αέορούν σε:

•    νοσηλεία (δὼάτιο και τροέή) 

•    ὰοιβή θεράποντὸ γιατρού 

•    ὰοιβή χειρουργού / αναισθησιολόγου 

•    έξοδα χειρουργείου

•    θεραπείὲ, έάρ̀ακα, εξετάσεὶ

 

Το συνολικό ποσό αποζὴίωσὴ που καταβάλλοὺε 

για όλὲ τὶ παραπάνω περιπτώσεὶ, αέορά στον 

οδηγό ή/και ιδιοκτήτη του ασέαλισ̀ένου 

αυτοκίνητου και αναγράέεται στο Περίγρὰ̀α 

Ασέάλισή̀ σὰ.

 

•    Ὴερήσιο Επίδὸα Νοσηλείὰ

Σε περίπτωση νοσηλείὰ σὰ λόγω του 

ατυχή̀ατὸ, καταβάλλοὺε το ποσό που 

αναγράέεται στο Περίγρὰ̀α Ασέάλισή̀ σὰ 

για κάθε ὴέρα νοσηλείὰ, ̀ε ανώτατο χρονικό 

όριο καταβολή̀ του επιδό̀ατὸ 30 ὴέρὲ 

ετησίὼ.

Αποπληρὼή ̀ανείου

Αφορά στον Ιδιοκτήτη του ασφαλισ̀ένου 

αυτοκινήτου 

  

Εάν αγοράσατε το αυτοκίνητό σὰ ̀ε δάνειο, 

αναλὰβάνοὺε να καταβάλοὺε στην εταιρία που 

σὰ χορήγησε το δάνειο, το εναπὸείναν ποσό 

δανείου, σε περίπτωση:

 

•    Απώλειὰ Ζωή̀ εξαιτίὰ οποιουδήποτε

     ατυχή̀ατὸ που θα σὺβεί ̀έσα σε ένα 

     έτὸ από την ὴερὸηνία του ατυχή̀ατὸ.

•    Μόνὶὴ Ολική̀ Αναπηρίὰ εξαιτίὰ 

     οποιουδήποτε ατυχή̀ατὸ, η οποία 

     διαπιστώνεται ̀έσα σε ένα έτὸ

     από την ὴερὸηνία του ατυχή̀ατὸ.

 

Το συνολικό ποσό αποζὴίωσὴ που

καταβάλλοὺε και για τὶ δύο παραπάνω

περιπτώσεὶ αναγράέεται στο

Περίγρὰ̀α Ασέάλισή̀ σὰ.

Άνω άκρα

Ολική απώλεια βραχίονα ή χεριού

Ολική απώλεια κίνησὴ του ώ̀ου

Ολική απώλεια κίνησὴ του αγκώνα

Ολική απώλεια κίνησὴ του καρπού

Ολική απώλεια κίνησὴ του αντίχειρα και του 

δείκτη

Ολική απώλεια τριών δακτύλων

(εκτό̀ του αντίχειρα και του δείκτη)

Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενό̀ δακτύλου

(όχι του δείκτη)

60%

25%

20%

20%

30%

25%

25%

30%

50%

25%

20%

15%

25%

15%

40%

Κάτω άκρα

Μερικό̀ ακρωτηριασ̀ό̀ ποδιού ̀ε όλα τα 

δάκτυλα

Ολική απώλεια κνή̀ὴ ή ποδιού

Κάταγ̀α κνή̀ὴ ή ποδιού (χωρί̀ να πωρωθεί)

Κάταγ̀α τὴ επιγονατίδὰ (χωρί̀ να πωρωθεί)

Κάταγ̀α ταρσού (χωρί̀ να πωρωθεί)

Υπόλοιπα ̀έλη

Πλήρὴ απώλεια όρασὴ ενό̀ ̀ατιού ή 

ελάττωση τὴ όρασὴ δύο ̀ατιών

Ολική και ανίατη κώέωση ενό̀ αυτιού

Ολική και ανίατη κώέωση και των δύο αυτιών

Ολική απώλεια του δείκτη και ενό̀ δακτύλου

(όχι του αντίχειρα)

Ολική απώλεια του αντίχειρα

Ολική απώλεια του δείκτη

Ολική απώλεια του ̀έσου ή του παρά̀εσου

ή του ̀ικρού δακτύλου

Ολική απώλεια των δύο παραπάνω δακτύλων

Ολική απώλεια κίνησὴ ισχίου ή γονάτου

Ολική απώλεια του ̀εγάλου δακτύλου του ποδιού

Ολική απώλεια δακτύλου του ποδιού

Βράχυνση 5 τουλάχιστον εκ. κάτω ̀έλοὺ του σώ̀ατὸ

Κάταγ̀α κάτω σιαγόνὰ (χωρί̀ να πωρωθεί)

Αγκύλωση τ̀ή̀ατὸ τὴ σπονδυλική̀ στήλὴ ̀ε 

παρὰόρέωση

Κάταγ̀α πλευρών ̀ε παρὰορέώσεὶ θώρακὸ & 

οργανικέ̀ ανὼαλίὲ 

Πίνακὰ ποσοστών Μόνὶὴ Μερική̀ Αναπηρίὰ

20%

20%

15%

10%

 

15%

20%

5%

3%

15%

25%

40%

20%
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Τι δεν Καλύπτει το Πρόγρὰ̀ά σὰ 

Ζὴιέ̀ ή ατυχή̀ατα που προκαλούνται από οδηγό 

ο οποίὸ στερείται νό̀ὶὴ άδειὰ οδήγησὴ για 

την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί.
  

Ζὴιέ̀ ή ατυχή̀ατα που προκαλούνται από οδηγό 

ο οποίὸ, κατά τον χρόνο του ατυχή̀ατὸ, 

βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύ̀ατὸ ή 

τοξικών ουσιών. 
 

Ζὴιέ̀ σε αντικεί̀ενα που ανήκουν σε εσά̀ ή την 

οικογένειά σὰ.
 

Ζὴιέ̀ στα ̀εταφερό̀ενα ̀ε το αυτοκίνητό σὰ 

αντικεί̀ενα.
 

Zὴιέ̀ ή έθορέ̀ του ασέαλισ̀ένου αυτοκινήτου, 

λόγω κακή̀ χρήσὴ ή συντήρησή̀ του.
 

Ζὴιέ̀ στα ̀ηχανικά ̀έρη του αυτοκινήτου σὰ 

από παγετό.
 

Ζὴιέ̀ στα ελαστικά, εέόσον δεν έχουν προκληθεί 

ζὴιέ̀ σε άλλα ̀έρη του αυτοκινήτου σὰ. 
 

Ζὴιέ̀ ή ατυχή̀ατα που προήλθαν από πρόθεση 

των Ασφαλισ̀ένων Προσώπων.
 

Όταν το ασέαλισ̀ένο αυτοκίνητο χρησὶοποιείται 

για διαφορετική χρήση από αυτή που 

αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίὰ του και 

στο Σὺβόλαιό σὰ.

Όταν το ασέαλισ̀ένο αυτοκίνητο λειτουργεί ὼ 

εργαλείο, ζὴιέ̀ ή ατυχή̀ατα που προκαλούνται 

σε σωληνώσεὶ ή καλώδια, σε γέέυρὲ, οδού̀ ή 

κάτω από αυτέ̀, από κραδασ̀ό ή λόγω του 

βάροὺ του ασέαλισ̀ένου αυτοκινήτου ή και

του ̀εταέερό̀ενου έορτίου του.

Όταν το ασέαλισ̀ένο αυτοκίνητο λειτουργεί ὼ 

εργαλείο, οποιεσδήποτε σὼατικέ̀ βλάβὲ και 

υλικέ̀ ζὴιέ̀ προκληθούν από τη θραύση 

καλωδίων καθώ̀ επίσὴ και σὼατικέ̀ βλάβὲ και 

υλικέ̀ ζὴιέ̀ που θα προκληθούν από τη χρήση 

του ̀ηχανή̀ατὸ για την εκτέλεση έργου που 

υπερβαίνει τὶ ικανότητὲ αντοχή̀ του, όπὼ 

καθορίστηκαν από τον κατασκευαστή του.
 

Όταν το ασέαλισ̀ένο αυτοκίνητο κυκλοέορεί 

σε δρό̀οὺ που δεν προορίζονται για την 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων ή η κυκλοφορία 

απαγορεύεται από τὶ Αρχέ̀.
 

Όταν το ασέαλισ̀ένο αυτοκίνητο κυκλοφορεί 

παράνὸα, χωρί̀ νό̀ὶη άδεια κυκλοέορίὰ και 

κρατικέ̀ πινακίδὲ.
 

Ζὴιέ̀ που οέείλονται σε ̀είωση απόδοσὴ ή 

̀είωση τὴ ὲπορική̀ αξίὰ του ασέαλισ̀ένου 

αυτοκινήτου. 
 

Ζὴιέ̀ του ασέαλισ̀ένου αυτοκινήτου που είναι 

αποτέλεσ̀α σὺ̀ετοχή̀ των Ασφαλισ̀ένων 

Προσώπων σε εγκλὴατική πράξη, εκτό̀ εάν 

αποδεδειγ̀ένα βρίσκονται σε κατάσταση ά̀υνὰ 

ή ανάγκὴ, σύ̀έωνα ̀ε τον ποινικό κώδικα.

Ζὴιέ̀ από οποιαδήποτε αιτία των ψυκτικών ή 

θερ̀αντικών ̀ηχανὴάτων και εγκαταστάσεων 

γενικά, των οχὴάτων - ψυγείων ή των οχὴάτων - 

θερ̀οθαλά̀ων, εκτό̀ αν υπάρχει ειδικό̀ όρὸ 

κάλυψὴ στο Περίγρὰ̀α Ασέάλισή̀ σὰ.
 

Ζὴιέ̀ που προκαλούνται στο ασφαλισ̀ένο 

όχὴα εξαιτίὰ δολιοέθορά̀, η οποία διενεργείται 

από πρόσωπα τα οποία ενεργούν κατόπιν επιταγή̀ 

ή έ̀πνευσὴ οποιασδήποτε πολιτική̀ οργάνωσὴ.

Σὺ̀ετοχή του ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου ή 

δική σὰ σὺ̀ετοχή σε επιδείξεὶ, εορταστικέ̀ 

παρελάσεὶ, αγώνὲ, δοκὶαστικέ̀ διαδρὸέ̀, 

επικίνδυνα αθλή̀ατα ή αποδεδειγ̀ένα επικίνδυνη 

οδήγηση.
 

Ζὴιέ̀ του ασέαλισ̀ένου αυτοκινήτου που 

προκαλούνται κατά τη διάρκεια ανάσυρσὴ, 

ρὺούλκησὴ, πρόσδεσὴ ή ̀εταφορά̀ του. 
 

Καλύπτοὺε τοὺ περισσότεροὺ κινδύνοὺ.

Ό̀ὼ δεν καλύπτονται ζὴιέ̀, απώλειὲ ή ατυχή̀ατα,

που έχουν προέλθει ά̀εσα ή έ̀̀εσα από τα παρακάτω

γεγονότα ή περιπτώσεὶ ή αποτελούν συνέχεια αυτών:
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Ζὴιέ̀ επαγγελ̀ατική̀ ή ὲπορική̀ φύσὴ που 

υπέστη ο Ασέαλισ̀έίὸ ή τρίτὸ, ̀ετά τηί 

επέ̀βαση τὴ Εταιρίὰ για παροχή προβλεπό̀είὴ 

Οδική̀ Βοήθειὰ. 
 

Ακινητοποίηση του ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου 

από ζὴιά ελαστικού, εκτό̀ εάί έχετε επιλέξει 

τηί «Ολοκληρὼέίη Οδική Βοήθεια» για το 

Πρόγρὰ̀α Ασέάλισὴ Αυτοκιίήτου σὰ και 

αίαγράέεται στο Περίγρὰ̀α Ασέάλισή̀ σὰ.
 

Κλοπή εξαρτὴάτων ή προσωπικών αντικεὶένων 

από το ασέαλισ̀έίο αυτοκίίητό σὰ, κατά το 

διάστὴα αίὰοίή̀ βοήθειὰ ή κατά τη διάρκεια 

̀εταέορά̀ του αυτοκιίήτου σὰ.

Παροχή Οδική̀ Βοήθειὰ σε συνθήκὲ που δε ̀ὰ 

επιτρέπουν ία εκτελέσοὺε ̀ε ασέάλεια το έργο 

τὴ βοήθειά̀ σὰ (εξαιρετικά δυσ̀είεί̀ καιρικέ̀ 

συίθήκὲ, αποκλεισ̀έίοι δρό̀οι, σεισ̀οί κ.λπ.). 

Σε αυτή τηί περίπτωση αίαστέλλεται η ισχύ̀ τωί 

παροχώί «Οδική Βοήθεια από Ατύχὴα - All Help» 

και «Ολοκληρὼέίη Οδική Βοήθεια».
 

O επαναπατρισ̀ό̀ του ασφαλισ̀ένου 

αυτοκινήτου, εάί ̀έσα σε αυτό υπάρχουί 

αίτικεί̀εία ή ουσίὲ τωί οποίωί η διακίίηση 

απαγορεύεται ή επιτρέπεται ̀ε προϋποθέσεὶ. 
 

Οποιεσδήποτε απαιτήσεὶ σὰ για δαπάίὲ 

που καταβάλατε ή οέείλετε σε τρίτο για 

προσφερό̀ενὲ σε εσά̀ υπηρεσίὲ βοηθείὰ.

Παροχή Οδική̀ Βοήθειὰ σε οχή̀ατα ̀ικτού 

βάροὺ άίω τωί 3.500 kg ή / και άίω τωί 4 τροχώί, 

είοικιαζό̀εία οχή̀ατα, ̀ηχαίή̀ατα έργωί, 

γεωργικού̀ ελκυστήρὲ, ρὺουλκά, γεραίοέόρα 

έορτηγά.
 

̀απάνὲ πρώτων βοηθειών, για ̀εταέορά σὰ 

λόγω πρωτοβάθ̀ιὰ υγειοίὸική̀ περίθαλψὴ.
 

Ακιίητοποίηση του αυτοκιίήτου σὰ από έλλειψη 

καυσί̀ων. 
 

Έξοδα εέοδιασ̀ού, διοδίωί, επισκευώί, καυσί̀ωί 

του αυτοκιίήτου σὰ ή τὴ διατροέή̀ σὰ.
 

Έξοδα που καταβάλατε για ̀εταφορά του 

ασέαλισ̀έίου αυτοκιίήτου.

Παροχή Οδική̀ Βοήθειὰ για ρὺουλκού̀ενα 

̀ε το αυτοκίνητό σὰ οχή̀ατα, εκτό̀ αί ̀ὰ 

δηλωθούί και αποδεχθού̀ε τηί ασέάλισή τοὺ.

Στηί περίπτωση αυτή θα ορίζεται ̀ε Πρόσθετο 

Ειδικό Όρο στο Περίγρὰ̀α Ασέάλισή̀ σὰ.
 

Νὸική προστασία όταί το αυτοκίίητό σὰ 

έχει αφαιρεθεί ̀ε παράνὸο τρόπο, χωρί̀ 

τη θέλησή σὰ. 
 

Νὸική προστασία εάί οι ζὴιέ̀ προκλήθηκαί 

στο αυτοκίίητό σὰ, ά̀εσα ή έ̀̀εσα, από 

οποιαδήποτε φυσικά φαινό̀ενα.
 

Νὸική προστασία εάί οι ζὴιέ̀ προκλήθηκαί 

στο αυτοκίίητο σὰ από ̀η σύγκρουση ̀ε 

αυτοκίνητο (π.χ ζώα, πτώση αίτικεὶέίωί, οδική 

κακοτεχίία) 

Νὸική προστασία σε περίπτωση απαιτήσεων 

̀εταξύ των Ασφαλισ̀ένων από το ίδιο 

Σὺβόλαιο (ιδιοκτήτὴ, ίό̀ὶὸ κάτοχὸ, οδηγό̀, 

επιβαίίοίτὲ).

Νὸική προστασία σε περίπτωση απαιτήσεωί για 

ποσά ̀ικρότερα των 150 ευρώ. 

Νὸική προστασία σε περίπτωση απαιτήσεωί ή 

είδίκωί ̀έσωί κατά αποέάσεωί όταί δεί 

υπάρχουί επαρκεί̀ πιθανότητὲ επιτυχίὰ.

Ζὴιέ̀ ή απώλειὲ από τη στέρηση ή αδυνὰία 

χρήσὴ του ασέαλισ̀έίου αυτοκίίητου.

Χρὴατική σὰ ικαίοποίηση για ηθική βλάβη ή 

ψυχική οδύνη, λόγω επέλευσὴ καλυπτό̀είου 

(ασέαλισ̀έίου) κιίδύίου. 
 

Προϋπάρχουσὲ του ατυχή̀ατὸ ζὴιέ̀.
 

Προϋπάρχουσὲ του ατυχή̀ατὸ παθήσεὶ.
 

Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίὰ ή κάθε 

βλάβη τὴ υγείὰ του Ασέαλισ̀έίου, τηί οποία 

προκαλεί ο ίδιὸ, αίεξάρτητα από τη διαίοητική 

του κατάσταση.
 

̀ιανοητικέ̀ ή νευροφυτικέ̀ διαταραχέ̀, 

ψυχολογικέ̀ ή ψυχιατρικέ̀ παθήσεὶ.
 

Πόλὲὸ (κηρυγ̀έίὸ ή όχι), επαίάσταση, στάση, 

εισβολή και πολὲικέ̀ επιχειρήσεὶ οποιασδήποτε 

̀ορέή̀.
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Οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία ή επίταξη από 

αστυνὸικέ̀ ή στρατιωτικέ̀ αρχέ̀.

Ατὸική ή πυρηνική ενέργεια.
 

Ατυχή̀ατα κατά τη διάρκεια πτήσεων κάθε 

̀ορφή̀, εκτό̀ εκείίωί όπου ο Ασέαλισ̀έίὸ 

είίαι επιβάτὴ επί πληρὼή καίοίικού εισιτηρίου 

τακτικώί ή έκτακτωί πτήσεωί αεροπορικώί 

εταιριώί.
 

Ατυχή̀ατα όταν ο Ασφαλισ̀ένὸ ̀εταφέρεται 

ὼ ασθενή̀ ή τραὺατίὰ ή συνοδό̀ ̀ε 

ασθείοέόρο, σωστικό αεροπλάίο ή ελικόπτερο.
 

Ατυχή̀ατα κατά τη διάρκεια σὺ̀ετοχή̀ του 

Ασφαλισ̀ένου σε εγκλὴατικέ̀ είέργειὲ για τὶ 

οποίὲ έχει καταδικαστεί τελεσίδικα.

Αποπληρὼή δανείου λόγω ατυχή̀ατὸ του 

ιδιοκτήτη, ο οποίὸ κατά τοί χρόίο του 

ατυχή̀ατὸ βρίσκεται υπό την επίδραση 

οινοπνεύ̀ατὸ ή τοξικών ουσιών.
 

Αποπληρὼή δανείου λόγω ατυχή̀ατὸ του 

ιδιοκτήτη, που σὺβεί κατά τη διάρκεια 

διατεταγ̀έίὴ υπηρεσίὰ του στὶ ένοπλὲ 

δυνά̀εὶ ή στα σώ̀ατα ασφαλείὰ ή όταί 

υπηρετεί τη θητεία του σε αυτά.
 

Αποπληρὼή δανείου λόγω ατυχή̀ατὸ του 

ιδιοκτήτη, εάν έχει σὺπληρώσει το 80ό έτὸ τὴ 

ηλικίὰ του για τηί περίπτωση «Απώλειὰ Ζωή̀» 

και το 70ό έτὸ για τηί περίπτωση «Μόίὶὴ 

Ολική̀ Αίαπηρίὰ».
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Καταβολή Ασφαλίστρων και 

Γενικέ̀ Πληροφορίὲ
Η ενότητα που ακολουθεί περιλὰβάνει

πληροφορίὲ για την καταβολή των ασφαλίστρων

και γενικέ̀ πληροφορίὲ για την ασφάλισή σὰ.

Καταβολή Ασφαλίστρων
  

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και καταβάλλεται 

στην έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισὴ. Μπορείτε 

να επιλέξετε την πληρὼή του ασφαλίστρου σε 

δόσεὶ. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζοὺε 

ποσοστιαία επιβάρυνση. 

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την έναρξη 

ισχύὸ των καλύψεων είναι να καταβάλετε τα 

οφειλό̀ενα ασφάλιστρα κατά την προβλεπό̀ενη 

ὴερὸηνία οφειλή̀, η οποία είναι η εκάστοτε 

ὴερὸηνία έναρξὴ τὴ ασφαλιστική̀ κάλυψὴ.  
 

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είστε σε θέση να 

καταβάλετε το ασφάλιστρο, παρακαλού̀ε να 

επικοινωνήσετε ̀αζί ̀ὰ.
 

Μπορείτε, εάν επιθὺείτε, να ζητήσετε 

οποιαδήποτε στιγ̀ή να αλλάξετε τον τρόπο και το 

̀έσο πληρὼή̀ ̀ε ισχύ από την επό̀ενη ετήσια 

επέτειο του Σὺβολαίου σὰ ή την επό̀ενη δόση 

ασφαλίστρου, ̀ε την προϋπόθεση ότι η αλλαγή 

αυτή δεν επηρεάζει την ὴερὸηνία τὴ ετήσιὰ 

επετείου.  

Για τέτοιου είδοὺ αλλαγέ̀ θα πρέπει να έχοὺε 

λάβει γραπτό σὰ αίτὴα τριάντα (30) ὴέρὲ πριν 

τη λήξη τὴ περιόδου ασφαλιστική̀ κάλυψὴ.

Τα ασφάλιστρα κάθε περιόδου ασφάλισὴ ή κάθε 

δόσὴ, εφόσον έχει σὺφωνηθεί να πληρώνετε ̀ε 

δόσεὶ, αναπροσαρ̀όζονται, ̀ε την προϋπόθεση 

ότι η αναπροσαρ̀ογή θα αφορά στο σύνολο των 

ασφαλισ̀ένων.

Η αναπροσαρ̀ογή αυτή είναι ανεξάρτητη από 

τυχόν επιβάρυνση των ασφαλίστρων σὰ, ̀έσω τὴ 

διαδικασίὰ Bonus / Malus, που αντιστοιχεί σε 

ατυχή̀ατα που ̀ὰ δηλώσατε και για τα οποία 

καταβάλὰε ή υποχρεού̀αστε να καταβάλοὺε 

αποζὴίωση. 
  

Επιβαρύνσεὶ ασφαλίστρων 

Τα ασφάλιστρά σὰ επιβαρύνονται ̀ε τοὺ 

νό̀ὶοὺ φόροὺ και τέλη υπέρ του ∆ὴοσίου, 

τυχόν νὸοθετικά προβλεπό̀ενὲ εισφορέ̀ υπέρ 

τρίτων και το ∆ικαίὼα Σὺβολαίου. 
 

Άλλὲ επιβαρύνσεὶ

Όταν η Εταιρία καταβάλλει αποζὴίωση, οι φόροι 

και τα τέλη υπέρ του ∆ὴοσίου βαρύνουν τον 

δικαιούχο τὴ αποζὴίωσὴ. 

Φόροι, τέλη ή έξοδα που αφορούν σε εκχωρήσεὶ 

δικαιὼάτων, τυχόν κατασχέσεων στα χέρια τὴ 

Εταιρίὰ ὼ τρίτὴ, βαρύνουν τον Σὺβαλλό̀ενο.

Έναρξη ισχύὸ τὴ ασφάλισὴ

Η ὴερὸηνία έναρξὴ ισχύὸ τὴ ασφαλιστική̀ 

σὰ κάλυψὴ αναφέρεται στο Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ, ̀ε την προϋπόθεση ότι έχετε 

καταβάλει τα οφειλό̀ενα ασφάλιστρα.

Λήξη ισχύὸ τὴ ασφαλιστική̀ κάλυψὴ

Η ὴερὸηνία λήξὴ ισχύὸ τὴ ασφαλιστική̀ σὰ 

κάλυψὴ αναφέρεται στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ.

̀ιακοπή τὴ ασφάλισὴ

Παρακαλού̀ε σὴειώστε ότι η ασφάλισή σὰ 

διακόπτεται στὶ εξή̀ περιπτώσεὶ:

•    Μη πληρὼή̀ των ασφαλίστρων 

•    ∆όλιὰ, ανακριβού̀ δήλωσὴ ή απόκρυψὴ

     στοιχείων εκ ̀έροὺ σὰ

•    Παράβασὴ, εκ ̀έροὺ σὰ, όρων 

     του Σὺβολαίου σὰ
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Ακύρωση και δόλὸ
 

I. Κάθε δήλωση σε σχέση ̀ε το Σὺβόλαιό 

σὰ πρέπει να είναι πλήρὴ και ακριβή̀. 

Ανακριβεί̀ δηλώσεὶ δεν θα θεωρούνται από την 

Εταιρία ὼ αιτίὲ ακυρότητὰ, εκτό̀ αν αποδειχθεί, 

ότι έγιναν ̀ε δόλο.
 

Σε περίπτωση δόλιὰ, ανακριβού̀ δήλωσὴ 

ή απόκρυψὴ στοιχείων τα οποία θα επηρεάσουν 

την απόφασή ̀ὰ για την ασφάλιση 

του αυτοκινήτου σὰ, θα έχουν ὼ συνέπεια 

την καταγγελία του Σὺβολαίου σὰ ̀έσα σε 

προθεσ̀ία ενό̀ (1) ̀ηνό̀ από τότε που λάβὰε 

γνώση.
 

Εάν σὺβεί ασφαλιστικό̀ κίνδυνὸ εντό̀ 

τὴ παραπάνω προθεσ̀ίὰ, η Εταιρία δεν 

θα καταβάλει αποζὴίωση και υποχρεούστε 

να αποκαταστήσετε τυχόν ζὴιά τὴ.
 

Επίσὴ, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολή̀ 

̀η δεδουλεὺένων ασφαλίστρων.

Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουρὸ για το αν 

πρέπει να δηλώσετε κάποια στοιχεία που αφορούν 

στο αυτοκίνητό σὰ, κατά τη σὺπλήρωση τὴ 

Πρότασὴ Ασφάλισὴ ή ̀εταγενέστερὴ Αίτησὴ 

Μετατροπή̀, πρέπει να ̀ὰ τα γνωρίσετε.

Οφείλετε να κοινοποιείτε γραπτώ̀ στην Εταιρία 

οποιαδήποτε ̀εταβολή που αφορά στὶ δηλώσεὶ 

που έγιναν στην Πρόταση Ασφάλισὴ κατά τη

σύναψη του Σὺβολαίου.
 

II. Σε περίπτωση ̀η πληρὼή̀ των ασφαλίστρων 

κατά τὶ προβλεπό̀ενὲ ὴερὸηνίὲ, εί̀αστε 

υποχρεὼένοι να ακυρώσοὺε ὰέσὼ το 

ασφαλιστήριό σὰ ή να ̀ην ανανεώσοὺε την 

ασφαλιστική σὰ κάλυψη.

Στην περίπτωση αυτή, εάν υποχρεωθού̀ε 

να καταβάλοὺε αποζὴίωση σε τρίτοὺ, έχοὺε 

το δικαίὼα αναγωγή̀ κατά του Ασφαλιζό̀ενου 

ή / και Σὺβαλλό̀ενου και του οδηγού του 

αυτοκινήτου σὰ.
 

Μεταβολή ή Επίταση του ασφαλιστικού κινδύνου

Έχετε υποχρέωση να ̀ὰ κοινοποιείτε γραπτώ̀, 

̀έσα σε 14 ὴέρὲ, οποιαδήποτε ̀εταβολή που 

αφορά στα στοιχεία του αυτοκινήτου σὰ, καθώ̀ 

και κάθε στοιχείο που ̀πορεί να επιφέρει επίταση 

του κινδύνου σε βαθ̀ό που, εάν η Εταιρία

το γνώριζε, δεν θα είχε προχωρήσει στην ασφάλιση 

̀ε τοὺ ίδιοὺ όροὺ. 

Η Εταιρία έχει δικαίὼα να ακυρώσει το Σὺβόλαιο 

ή να προτείνει ά̀εσα την τροποποίησή του.

Επιπλέον, έχετε την υποχρέωση να ̀ὰ 

ενὴερώνετε ὰέσὼ σε περίπτωση αλλαγή̀ τὴ 

διεύθυνσὴ ̀όνὶὴ κατοικίὰ σὰ ή τὴ έδρὰ τὴ 

επιχείρησή̀ σὰ. 
  

Πρέπει βα ̀ὰ εβὴερώβετε σε κάθε περίπτωση 

̀εταβολή̀ ή επίτασὴ του ασφαλιστικού κιβδύβου, 

προκεὶέβου βα εξετάσοὺε τὶ δυβατότητὲ 

συβέχισὴ τὴ ασφάλισή̀ σὰ.

Αντικατάσταση Αυτοκινήτου 

Εάν αντικαταστήσετε το ασφαλισ̀ένο αυτοκίνητό 

σὰ, παρακαλού̀ε επικοινωνήστε ̀ε το Κέντρο 

Επικοινωνίὰ τὴ Εταιρίὰ ̀ὰ ή τον Συνεργάτη ̀ὰ, 

προκεὶένου να παραλάβετε το Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ για το νέο σὰ αυτοκίνητο.

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου 

Σε περίπτωση που ̀εταβιβάσετε την κυριότητα ή 

κατοχή του αυτοκινήτου σὰ, πρέπει 

να προσκὸίσετε το Σὺβόλαιό σὰ, καθώ̀ και τη 

συσκευή τηλὲατική̀, χωρί̀ καθυστέρηση και σε 

άριστη κατάσταση.

Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρία 

θα σὰ καταβάλει τα ̀η δεδουλεὺένα ασφάλιστρα.

Σε περίπτωση ̀εταβίβασὴ του αυτοκινήτου σὰ 

λόγω απώλειὰ ζωή̀, τα δικαιώ̀ατα και οι 

υποχρεώσεὶ σὰ ̀εταβιβάζονται στοὺ 

κληρονό̀οὺ σὰ, εκτό̀ εάν ̀ὰ ειδοποιήσουν 

γραπτώ̀ για τη ̀η αποδοχή τοὺ, ̀έσα σε τριάντα 

ὴέρὲ από την ενὴέρωσή τοὺ, για την 

κληρονὸιά.
  

Οδηγοί που συνήθὼ οδηγούν

το αυτοκίνητό σὰ

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι οδηγοί του 

αυτοκινήτου σὰ, παρακαλού̀ε ενὴερώστε ̀ὰ, 

καλώντὰ το Κέντρο Επικοινωνίὰ τὴ Εταιρίὰ ̀ὰ 

ή τον Συνεργάτη ̀ὰ.
  

Είστε υποχρεὼένὸ, κατά την έναρξη ή κατά την 

περίοδο τὴ ασφαλιστική̀ σὰ κάλυψὴ, να 

δηλώσετε τοὺ βασικού̀ οδηγού̀ του 

ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου σὰ. Ειδικότερα, είστε 

υποχρεὼένὸ να δηλώσετε τον νέο οδηγό. Νέὸ 

οδηγό̀ θεωρείται εκείνὸ που είναι ηλικίὰ κάτω 

των 23 ετών ή εκείνὸ που απέκτησε άδεια 

οδήγησὴ τα τελευταία (5) χρόνια. 

Σὴαντική 

πληροφορία:

Όταν πρόκειται να 

αντικαταστήσετε 

το αυτοκίνητό σὰ

ή να το 

̀εταβιβάσετε,

πρέπει να ̀ὰ 

ενὴερώσετε 

ά̀εσα.
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Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα εισπράξει το 

ασφάλιστρο που αφορά στὶ παροχέ̀ Αστική̀ 

Ευθύνὴ έναντι Τρίτων, Ιδίων Ζὴιών του 

ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου και τὴ ασφάλισὴ 

Προσωπικού Ατυχή̀ατὸ.
  

Αν δεν δηλώσετε τον νέο οδηγό και αυτό̀ 

προκαλέσει ατύχὴα, τότε πρέπει να καταβάλετε:

α) Τη διαφορά ασφαλίστρου που προκύπτει και 

αφορά στην τρέχουσα περίοδο ασφαλιστική̀ 

κάλυψὴ

β) Πρόσθετο ασφάλιστρο 60% επί των ετησίων 

ασφαλίστρων τὴ συγκεκρὶένὴ κάλυψὴ 
  

Εφόσον επιλέξετε να ̀ην καταβάλετε τα 

παραπάνω ασφάλιστρα και ο νέὸ οδηγό̀ που δεν 

δηλώθηκε στην Εταιρία προκαλέσει ζὴιέ̀ στο 

ασφαλισ̀ένο αυτοκίνητο, τότε η αποζὴίωση που 

θα καταβάλει η Εταιρία θα περιορίζεται στο 50%.
 

Όροι Χρήσὴ τὴ Συσκευή̀ Τηλὲατική̀

Η συσκευή τηλὲατική̀ ανήκει κατά απόλυτη 

κυριότητα στην Allianz Ελλάδὸ και παρὰένει 

στην κατοχή σὰ για όσο διαρκεί η ασφάλιση 

του αυτοκινήτου σὰ. Έχετε ό̀ὼ την υποχρέωση 

να τη ̀εταχειριστείτε ̀ε κάθε επὶέλεια, γιατί θα 

ευθύνεστε για οποιαδήποτε τυχόν ζὴιά σὺβεί 

σε αυτή.
 

∆εν επιτρέπεται να αφαιρεθεί η συσκευή 

τηλὲατική̀ από το αυτοκίνητό σὰ ή 

να τοποθετηθεί σε άλλο, χωρί̀ τη γραπτή 

συναίνεση τὴ Allianz Ελλάδὸ.

Αν η ασφάλιση του αυτοκινήτου σὰ διακοπεί 

για τον οποιονδήποτε λόγο ή αποφασίσετε 

τη διακοπή τὴ κάλυψὴ Secure Drive για 

οποιονδήποτε λόγο, έχετε την υποχρέωση να 

αφαιρέσετε τη συσκευή τηλὲατική̀ και να την 

παραδώσετε χωρί̀ καθυστέρηση και σε άριστη 

κατάσταση στην Allianz Ελλάδὸ. Σε αυτή την 

περίπτωση επιβαρύνεστε ̀ε το κόστὸ 

απεγκατάστασὴ, σύ̀φωνα ̀ε το τὶολόγιο 

εργασιών του συνεργαζό̀ενου εγκαταστάτη, 

καθώ̀ και ̀ε τα τυχόν έξοδα αποστολή̀ τὴ.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να ̀ην αφαιρέσετε τη 

συσκευή από το αυτοκίνητό σὰ, έχετε την 

υποχρέωση να καταβάλετε στην Allianz Ελλάδὸ 

το υπολειπό̀ενο τὴ αξίὰ τὴ ανάλογα ̀ε τον 

χρόνο παρὰονή̀ σὰ στην Εταιρία ̀ὰ.

Έχετε την υποχρέωση να κάνετε συνετή και σε 

κὰία περίπτωση άσκοπη χρήση τὴ υπηρεσίὰ 

Secure Drive (για παράδειγ̀α κλήση επείγουσὰ 

βοήθειὰ, χωρί̀ να συντρέχει επείγουσα 

περίσταση). Τυχόν άσκοπη χρήση θα επιβαρύνει το 

ασφάλιστρό σὰ. 
 

Με τη σύναψη τὴ ασφάλισὴ παρέχετε ρητά και 

ανεπιφύλακτα τη συναίνεσή σὰ στην Allianz 

Ελλάδὸ ώστε:

α) Να εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό σὰ τη 

συσκευή τηλὲατική̀, προκεὶένου να σὰ 

προσφέρει τὶ υπηρεσίὲ Secure Drive

β) Να διατηρεί για όλη τη διάρκεια τὴ ασφάλισή̀ 

σὰ σχετικό αρχείο προσωπικών δεδὸένων ̀ε τὶ 

πληροφορίὲ που συλλέγει ̀έσω τὴ συσκευή̀ 

τηλὲατική̀, όπὼ και οποιεσδήποτε άλλὲ 

πληροφορίὲ τυχόν έχετε δώσει στα πλαίσια τὴ 

συναλλακτική̀ σὰ σχέσὴ και ενδεχὸένὼ 

περιλὰβάνουν προσωπικά δεδὸένα και 

γ) Να διαβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα τα παραπάνω 

δεδὸένα, όταν κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τὶ 

ανάγκὲ τὴ παρακολούθησὴ και εκτέλεσὴ τὴ 

ασφαλιστική̀ σύ̀βασὴ

Έχετε επίσὴ την υποχρέωση να γνωστοποιήσετε 

την ύπαρξη και λειτουργία τὴ συσκευή̀ 

τηλὲατική̀ στο αυτοκίνητό σὰ σε οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο χρησὶοποιεί το αυτοκίνητό σὰ, 

είτε σαν συνεπιβάτὴ, είτε σαν οδηγό̀ του και 

ανεξάρτητα από τη σχέση που έχετε ̀αζί του.
 

Στην περίπτωση που το αυτοκίνητο ανήκει σε 

Νὸικό Πρόσωπο και οδηγείται από τρίτοὺ, 

οφείλετε να γνωστοποιήσετε εγγράφὼ στα 

πρόσωπα αυτά την ύπαρξη και λειτουργία τὴ 

συσκευή̀ τηλὲατική̀.
 

Σε περίπτωση που η Allianz Ελλάδὸ υποχρεωθεί 

να δώσει στοιχεία σε ∆ικαστική, Εισαγγελική, 

Αστυνὸική ή άλλη Αρχή, δεν έχει κὰία ευθύνη 

απέναντί σὰ για αυτό και δεν ̀πορεί να εγερθεί 

οποιαδήποτε αξίωση εναντίον τὴ. 

Σε περίπτωση διακοπή̀ ή δυσλειτουργίὰ του 

δορυφορικού συστή̀ατὸ παρακολούθησὴ ή των 

ηλεκτρονικών συστὴάτων, η δυνατότητα παροχή̀ 

των υπηρεσιών Secure Drive ενδέχεται να διακοπεί 

προσωρινά.

 

Αν ̀εταβιβάσετε 

το αυτοκίνητό σὰ 

πρέπει να 

αφαιρέσετε τη 

συσκευή 

τηλὲατική̀ και να 

την παραδώσετε 

στην Allianz 

Ελλάδὸ.

Η συσκευή 

τηλὲατική̀ που 

τοποθετήσατε στο 

αυτοκίνητό σὰ 

ανήκει στην Allianz 

Ελλάδὸ και 

πρέπει να τη 

χρησὶοποιείτε ̀ε 

κάθε επὶέλεια.
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Σε ̀ία τέτοια περίπτωση, η Allianz Ελλάδὸ δεν 

ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζὴία 

σὰ, παρά ̀όνο αν ̀ία τέτοια διακοπή ή 

δυσλειτουργία οφείλεται σε αποδεδειγ̀ένο δόλο ή 

βαριά ὰέλεια υπαλλήλου τὴ.

 

Η Allianz Ελλάδὸ έχει την υποχρέωση, ̀ετά τη ̀ε 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη τὴ ασφάλισὴ, να 

απενεργοποιήσει πλήρὼ τη λειτουργία τὴ συσκευή̀ 

τηλὲατική̀.
 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δεδὸένα 

χαρτογράφησὴ, δηλαδή η απεικόνιση τὴ 

γεωγραφική̀ πληροφορίὰ στην ιστοσελίδα που 

έχετε πρόσβαση, διαβιβάζονται από τον/τοὺ 

πρὸηθευτή/τέ̀ στην Allianz Ελλάδὸ, η οποία τα 

χρησὶοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών σε εσά̀.

H πληροφορία αυτή προστατεύεται ̀ε δικαιώ̀ατα 

πνεὺατική̀, καθώ̀ και άλλα δικαιώ̀ατα ιδιοκτησίὰ 

και θα χρησὶοποιείται ̀όνο από εσά̀ για τοὺ 

σκοπού̀ που αναφέρονται στον Οδηγό Ασφάλισὴ.

Η πληροφορία αυτή αποστέλλεται σε ὲά̀ από τοὺ 

πρὸηθευτέ̀ ̀ὰ «ὼ έχει».

Αυτό σὴαίνει ότι ̀πορεί να περιέχει ανακριβεί̀ ή 

ελλιπεί̀ πληροφορίὲ, εξαιτίὰ τὴ παρέλευσὴ του 

χρόνου, των ̀εταβαλλό̀ενων συνθηκών, των πηγών 

που χρησὶοποιήθηκαν και τὴ φύσὴ τὴ 

διαδικασίὰ που εφαρ̀όστηκε για τη συλλογή του 

συνόλου των γεωγραφικών δεδὸένων, οι οποίὲ 

̀πορούν να οδηγήσουν σε εσφαλ̀ένα σὺπεράσ̀ατα. 
 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, τόσο η 

Allianz Ελλάδὸ, όσο και οι πρὸηθευτέ̀ τὴ δεν σὰ 

παρέχουν κὰία εγγύηση (έγγραφη ή προφορική) για 

την ποιότητα παροχή̀ τὴ χαρτογράφησὴ, τη 

διαθεσὶ ότητα τη  ̀πληροφορία  ̀και την καταλληλότητά 

τὴ για κάποιον συγκεκρὶένο σκοπό.

Επίσὴ, τόσο η Allianz Ελλάδὸ όσο και οι 

πρὸηθευτέ̀ τὴ δεν έχουν κὰία ευθύνη για 

οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση ή αγωγή τυχόν 

προέλθει εξαιτίὰ απώλειὰ, τραὺατισ̀ού ή ζὴίὰ 

(ά̀εσὴ, έ̀̀εσὴ) που ̀πορεί να προκύψει από τη 

χρήση τὴ πληροφορίὰ.
 

Σε κάθε περίπτωση, έχετε την υποχρέωση να 

αποκαταστήσετε κάθε ζὴία που η Allianz Ελλάδὸ 

υποστεί σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο (π.χ. 

χρήστὴ ή επιβάτὴ του οχή̀ατὸ) στραφεί εναντίον 

τὴ ̀ε οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίὸ (ά̀εσα ή 

έ̀̀εσα) συνδέεται ̀ε την εγκατάσταση και 

λειτουργία τὴ τηλὲατική̀ συσκευή̀ του 

αυτοκινήτου σὰ.
 

Με τη σύναψη τη  ̀ασφάλιση  ̀παρέχετε ρητά τη 

συναίνεσή σα  ̀στην Allianz Ελλάδο  ̀ότι δεν θα 

αναπαράγετε, αντιγράφετε, τροποποιείτε, απὸονώνετε 

ή δη ὶουργείτε οποιαδήποτε παράγωγα τη  ̀

πληροφορία  ̀αυτή  ̀και ότι δεν θα αντιστρέψετε τη 

λειτουργία οποιουδήποτε τ̀ή̀ατό  ̀τη .̀

Επίσὴ, ότι δεν θα ̀εταφέρετε ή θα διανεί̀ετε σε 

οποιαδήποτε ̀ορφή την πληροφορία για 

οποιονδήποτε σκοπό, παρά ̀όνο στον βαθ̀ό που 

επιτρέπεται από διατάξεὶ αναγκαστικού δικαίου.
  

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σὰ χρειαστεί να 

̀πει στο συνεργείο ή πρόκειται να ̀εταφερθεί ̀ε 

οχὴαταγωγό πλοίο, επικοινωνήστε ̀ε την Allianz 

Assistance στο 210 99 88 188, για να ̀πει

η συσκευή σε κατάσταση ανὰονή̀.

 

Η ενὴέρωση τὴ Allianz Assistance στὶ παραπάνω 

περιπτώσεὶ είναι απαραίτητη γιατί δεν θα λάβει 

υπόψη τὴ το σή̀α κλοπή̀ που θα δώσει η συσκευή 

σὰ στο συντονιστικό τὴ κέντρο και έτσι η ὸάδα 

διαχείρισὴ περιστατικών κλοπή̀ δεν θα σὰ 

ενοχλήσει ̀ε περιττέ̀ τηλεφωνικέ̀ κλήσεὶ.

Σε περίπτωση που αλλάξατε τον αριθ̀ό του κινητού 

τηλεφώνου που ̀ὰ έχετε δηλώσει, έχετε την 

υποχρέωση να ̀ὰ ενὴερώσετε ά̀εσα ̀έσω fax (210 

69 29 046) ή ̀ε email (CustomerContact@allianz.gr), 

προκεὶένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία 

των Υπηρεσιών Secure Drive.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση κλοπή̀ του αυτοκινήτου 

σὰ, θα σὰ ζητηθούν πληροφορίὲ ταυτοποίησὴ 

που δώσατε στην έναρξη τὴ ασφάλισή̀ σὰ.

Απώλεια Ζωή̀ 

Σε περίπτωση απώλειὰ τὴ ζωή̀ του Ασφαλισ̀ένου, 

πρέπει να ενὴερωθού̀ε ά̀εσα. 
 

Πριν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού ο 

∆ικαιούχὸ ή οι ∆ικαιούχοι του Σὺβολαίου πρέπει να 

̀ὰ προσκὸίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

που αναφέρονται σε επό̀ενη ενότητα (∆ικαιούχοι, 

Καταβολή Αποζὴίωσὴ σε περίπτωση Ατυχή̀ατὸ 

οδηγού ή/και ιδιοκτήτη, σελίδα 34). 

Μην ξεχάσετε

να ενὴερώσετε

τα πρόσωπα

που 

χρησὶοποιούν

το αυτοκίνητό σὰ

για την ύπαρξη τὴ 

τηλὲατική̀ 

συσκευή̀ και, αν 

πρόκειται

για τα Εταιρικά σὰ 

αυτοκίνητα, 

γνωστοποιήστε

το γραπτά στο 

προσωπικό τὴ 

Εταιρίὰ σὰ.

Να κάνετε χρήση 

του ειδικού 

πλήκτρου που 

είναι 

ενσὼατὼένο 

στο τὰπλό του 

αυτοκινήτου σὰ 

̀όνο σε 

περίπτωση 

επείγουσὰ 

βοήθειὰ 

(ατύχὴα) ή για 

ειδοποίηση 

βλάβὴ στο 

αυτοκίνητό σὰ.
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Αν σὺβεί απώλεια τὴ ζωή̀ του Σὺβαλλό̀ενου, 

στην περίπτωση που αυτό̀ είναι διαφορετικό̀ από 

τον Ασφαλισ̀ένο, τότε πρέπει να οριστεί νέὸ 

Σὺβαλλό̀ενὸ.
 

Τροποποιήσεὶ στο Σὺβόλαιό σὰ

Εάν επιθὺείτε να τροποποιήσετε το Πρόγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου σὰ ή να προσθέσετε 

προαιρετικέ̀ παροχέ̀, ̀πορείτε να ̀ὰ υποβάλετε 

σὺπληρὼένη και υπογεγρὰ̀ένη Αίτηση 

Μετατροπή̀.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του Σὺβολαίου σὰ 

θεωρείται ότι ισχύει ̀ετά την έκδοση Πρόσθετὴ 

Πράξὴ.
 

Στην περίπτωση οποιουδήποτε προβλὴατισ̀ού σὰ 

για τα ασφάλιστρα του Σὺβολαίου σα ,̀ παρακαλού̀ε 

επικοινωνήστε ̀ε το Κέντρο Επικοινωνίὰ τὴ Εταιρίὰ 

̀ὰ ή τον Συνεργάτη ̀ὰ, ώστε να συζητήσοὺε 

εναλλακτικέ  ̀λύσεὶ  που ̀ πορού̀ε να σα  ̀προτείνοὺε.

Ανανέωση τὴ ασφαλιστική̀ κάλυψὴ

Πριν τη λήξη κάθε περιόδου ασφαλιστική̀ κάλυψὴ, 

σὰ ενὴερώνοὺε για τα ασφάλιστρα τὴ επό̀ενὴ 

περιόδου και τυχόν αλλαγέ̀ στοὺ όροὺ και τὶ 

παροχέ̀ του Σὺβολαίου σὰ.

Η καταβολή των ασφαλίστρων κατά την ορισθείσα 

ὴερὸηνία οφειλή̀ συνεπάγεται την ανανέωση του 

Προγρά̀̀ατό̀ σὰ για την επό̀ενη περίοδο 

ασφαλιστική̀ κάλυψὴ. Το Σὺβόλαιό σὰ ̀πορεί να 

ανανεωθεί στη λήξη του, ̀όνον εφόσον έχετε 

φροντίσει για την έγκαιρη εξόφληση των 

ασφαλίστρων σὰ.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίὼα να καταργήσει το 

συγκεκρὶ̀ένο Πρόγρὰ̀α που έχετε επιλέξει για το 

σύνολο των ασφαλισ̀ένων σε αυτό. Σε αυτή την 

περίπτωση, εφόσον διαθέτει παρό̀οιο Πρόγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ, είναι υποχρεὼένη να σὰ γνωστοποιήσει 

τοὺ όροὺ, τὶ παροχέ̀ και τα ασφάλιστρα του 

Προγρά̀̀ατὸ, προκεὶένου να  αποφασίσετε εάν 

επιθὺείτε τη συνέχιση τὴ ασφαλιστική̀ σὰ 

κάλυψὴ ̀ε το αντίστοιχο Πρόγρὰ̀α. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση επέλθει σύ̀φωνα ̀ε την 

Ελληνική Νὸοθεσία, η οποία αφορά στοὺ όροὺ ή 

και στα όρια ασφάλισὴ, υποχρεού̀εθα να την 

ακολουθήσοὺε, αφού προηγοὺένὼ σὰ 

ενὴερώσοὺε. 
 

Σὺβαλλό̀ενὸ 

Ο Σὺβαλλό̀ενὸ του Σὺβολαίου έχει όλα τα 

δικαιώ̀ατα και τὶ υποχρεώσεὶ που απορρέουν από 

το παρόν Σὺβόλαιο.
 

Ο Σὺβαλλό̀ενὸ ̀πορεί να ορίσει άλλον 

Σὺβαλλό̀ενο ̀ε γραπτή δήλωσή του στην Εταιρία, 

στην οποία να επισυνάπτεται και ανάλογη δήλωση 

του νέου Σὺβαλλό̀ενου. 

Με την ίδια διαδικασία ̀πορεί να ορίσει και 

υποκατάστατο Σὺβαλλό̀ενο, σε περίπτωση 

απώλειὰ τὴ ζωή̀ του.
 

Σε περίπτωση απώλειὰ τὴ ζωή̀ του 

Σὺβαλλό̀ενου, αν δεν έχει οριστεί υποκατάστατὸ 

Σὺβαλλό̀ενὸ, τότε όλα τα δικαιώ̀ατα και οι 

υποχρεώσεὶ που απορρέουν από το παρόν 

Σὺβόλαιο ̀εταβιβάζονται στοὺ νό̀ὶοὺ 

κληρονό̀οὺ του. 
 

Ασφαλιστική Υποκατάσταση

Η Εταιρία, καταβάλλοντὰ αποζὴίωση, αποκτά όλα 

τα δικαιώ̀ατά σὰ έναντι τρίτου προσώπου που 

ευθύνεται για αποκατάσταση τὴ ζὴιά̀ του 

ασφαλισ̀ένου αυτοκινήτου σὰ ή του Επικουρικού 

Κεφαλαίου, σύ̀φωνα ̀ε τον Νό̀ο.  
 

Με τη σύναψη τὴ ασφάλισὴ, εκχωρείτε στην Εταιρία 

κάθε δικαίὼά σὰ και παρέχετε την 

πληρεξουσιότητα σε αυτή να προβεί σε κάθε 

ενέργεια, δικαστική ή εξώδικη, για ικανοποίησή τὴ 

έναντι του ζὴιώσαντὸ τρίτου ̀έχρι του ποσού που 

εκχωρήθηκε, δηλαδή το ποσό τὴ αποζὴίωσὴ.

Το Σὺβόλαιο αποδεικνύει εγγράφὼ την εκχώρηση 

αυτή, καθώ̀ και την παροχή τὴ σχετική̀ 

πληρεξουσιότητὰ πρὸ την Εταιρία.

Οφείλετε να διαφυλάξετε τα δικαιώ̀ατά σὰ κατά 

οποιουδήποτε τρίτου, στο ̀έτρο που αυτά 

εκχωρούνται στην Εταιρία. 

Παράβαση τη  ̀υποχρέωση  ̀αυτή  ̀παρέχει στην Εταιρία 

το δικαίὼα να απαιτήσει από εσά̀ την αποκατάσταση 

κάθε ζὴιά̀ που υπέστη από την αιτία αυτή.
 

̀ιαδοχικέ̀ Ασφαλίσεὶ 

Εάν υπάρχουν διαδοχικέ̀ ασφαλίσεὶ, ισχύει ̀όνο η 

τελευταία και την αποκλειστική ευθύνη για την 

καταβολή τὴ αποζὴίωσὴ σε τρίτοὺ έχει η 

τελευταία εταιρία. 

Οι προηγού̀ενὲ ασφαλίσεὶ θεωρούνται άκυρὲ, 

σύ̀φωνα ̀ε τη Νὸοθεσία.
 

Μην ξεχνάτε σε 

κάθε ετήσια 

ανανέωση ή όποτε 

το κρίνετε 

σκόπὶο, να ̀ὰ 

ενὴερώνετε για 

την τρέχουσα 

ὲπορική αξία του 

αυτοκινήτου σὰ.
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̀ηλώσεὶ Σὺβαλλὸένου / Ασφαλισ̀ένου

Οποιαδήποτε δήλωσή σὰ πρὸ την Εταιρία σχετικά 

̀ε το Σὺβόλαιό σὰ, πρέπει να γίνεται γραπτώ̀.

Οποιαδήποτε ̀ εταβολή του Σὺβολαίου σα ,̀ θεωρείται 

ότι ισχύει ̀ ετά την έκδοση Πρόσθετη  ̀Πράξη .̀

Το Σὺβόλαιο αυτό και κάθε σχετικό έγγραφο, 

θεωρούνται ότι είναι έγκυρα ̀όνο όταν φέρουν 

υπογραφή εξουσιοδοτὴένων οργάνων τη  ̀Εταιρία  ̀̀ α .̀
 

Ρήτρα / Ειδικό̀ όρὸ Εξαίρεσὴ Κάλυψὴ λόγω 

κυρώσεων / περιορισ̀ών

∆εν παρέχεται κάλυψη ή όφελο ,̀ ούτε δὴιουργεί 

υποχρέωση σε βάρὸ τὴ Εταιρίὰ κάθε 

δραστηριότητα του Λήπτη τὴ Ασφάλισὴ ή του 

Ασφαλισ̀ένου η οποία εκθέτει την Εταιρία στον 

κίνδυνο ά̀εσὴ ή έ̀̀εσὴ παραβίασὴ οποιουδήποτε 

εφαρ̀οστέου ∆ικαίου Κυρώσεων ή Κανονισ̀ού των 

Ηνὼένων Εθνών, τὴ Ευρωπαϊκή̀ Ένωση ,̀ των Η.Π.Α. 

ή / και οποιουδήποτε άλλου εφαρ̀οστέου ∆ικαίου ή 

κανόνα περί επιβολή̀ οικονὸικών και ὲπορικών 

κυρώσεων περιορισ̀ών, όπὼ αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

̀ικαίὼα Εναντίωσὴ (Άρθρου 2, παρ.5,

Ν. 2496/1997)

Σε όσα αναφέρονται στο Περίγρὰ̀α Ασφάλισὴ για 

όλὲ τὶ περιπτώσεὶ γενικών και ειδικών εξαιρέσεων, 

προϋποθέσεων, πρόσθετων καλύψεων, απαλλαγών 

και ορίων κάλυψὴ, έχετε το δικαίὼα τὴ 

εναντίωσὴ, σὺπληρώνοντὰ και αποστέλλοντὰ ̀ε 

συστὴένο ταχυδρὸείο το συνὴ̀ένο στο 

Σὺβόλαιο έντυπο υπόδειγ̀α ∆ήλωσὴ Εναντίωσὴ, 

̀έσα σε 30 ὴέρὲ από την παραλαβή του 

Σὺβολαίου.

̀ικαίὼα Εναντίωσὴ (Άρθρου 2, παρ.6, Ν. 

2496/1997)

Σε περίπτωση που δε σὰ παραδόθηκαν οι 

πληροφορίὲ που προβλέπονται από το Άρθρο 150 

παρ. 1, του Ν. 4364/2016 κατά την υποβολή τὴ 

Πρότασὴ Ασφάλισὴ ή αν δεν παραλάβατε ̀αζί ̀ε 

το Σὺβόλαιό σὰ τοὺ όροὺ του Σὺβολαίου 

(Οδηγό̀ Ασφάλισὴ), έχετε το δικαίὼα τὴ 

εναντίωσὴ, σὺπληρώνοντὰ και αποστέλλοντὰ ̀ε 

συστὴένο ταχυδρὸείο το συνὴ̀ένο στο 

Σὺβόλαιο έντυπο υπόδειγ̀α ∆ήλωσὴ Εναντίωσὴ, 

̀έσα σε 30 ὴέρὲ από την παραλαβή του 

Σὺβολαίου.

Σε περίπτωση άσκησὴ εναντίωσὴ, η τυχόν 

προκαταβολή θα παρὰείνει στην Εταιρία.
 

Αλλαγή διεύθυνσὴ

Θα πρέπει να ̀ὰ γνωστοποιείτε ά̀εσα κάθε αλλαγή 

στη διεύθυνση ̀όνὶὴ κατοικίὰ σὰ ή τὴ έδρὰ τὴ 

επιχείρησή̀ σὰ που ̀ὰ έχετε δηλώσει. 

Με αυτόν τον τρόπο ̀ὰ βοηθάτε να διατηρήσοὺε 

την επικοινωνία ̀αζί σὰ.
 

̀ιαιτησία 

Εάν ̀εταξύ τὴ Εταιρίὰ και του Ασφαλισ̀ένου ή των 

δικαιούχων προκύψει διαφωνία ὼ πρὸ την αιτία, 

την έκταση και την αποκατάσταση τυχόν ζὴιά̀, 

η διαφορά θα επιλυθεί αποκλειστικά ̀ε διαιτητική 

πραγ̀ατογνὼοσύνη που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 

σύ̀φωνα ̀ε τὶ διατάξεὶ του Κώδικα Πολιτική̀ 

∆ικονὸίὰ. 

Η σὺ̀ετοχή τὴ Εταιρίὰ στη διεξαγωγή τὴ 

διαιτησίὰ, σε κὰία περίπτωση δεν ̀πορεί να 

θεωρηθεί ὼ αναγνώριση τὴ υποχρέωσή̀ τὴ για 

αποζὴίωση.

Ειδικότερα ὼ πρὸ τη Νοµική Προστασία: 

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφωνία 

ή σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ τὴ Εταιρίὰ και 

του Ασφαλισµένου, ο Ασφαλισµένὸ έχει το δικαίωµα 

να προσφύγει σε διαδικασία διαιτησίὰ, χωρί̀ αυτό να 

αποκλείει το δικαίωµά του να προσφύγει στα 

δικαστήρια.

Αρ̀οδιότητα ̀ικαστηρίων

Το Σὺβόλαιο αυτό υπόκειται στοὺ νό̀οὺ τὴ 

Ελληνική̀ ∆ὴοκρατίὰ και αρ̀όδια για την επίλυση 

κάθε διαφορά̀, που έχει σχέση ή προκύπτει από το 

Σὺβόλαιο αυτό, ορίζονται αποκλειστικά τα 

οποιουδήποτε βαθ̀ού ∆ικαστήρια τὴ Αθήνὰ.
 

Παραγραφή

Κάθε απαίτησή σὰ για καταβολή αποζὴίωσὴ 

παραγράφεται ̀ετά από τέσσερα έτη από το τέλὸ 

του έτοὺ που έγινε το ατύχὴα.
 

Ειδικότερα:

Η απαίτηση του προσώπου που ζὴιώθηκε 

παραγράφεται ̀ετά από πέντε έτη από την ὴέρα 

του ατυχή̀ατὸ.

Κάθε απαίτησή σὰ, που πηγάζει από την παροχή 

Νὸική̀ Προστασίὰ, παραγράφεται ̀ετά από τρία 

έτη από το τέλὸ του έτοὺ στο οποίο γεννήθηκε.
  

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεὶ του Νό̀ου 

περί αναστολή̀ ή διακοπή̀ τὴ παραγραφή̀.
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Επισὴαίνοὺε ότι

η απόδειξη όλων 

των στοιχείων που 

είναι απαραίτητα 

για να θὲελιωθεί 

το δικαίὼά σὰ 

για αποζὴίωση, 

βαρύνει εσά̀.

Σε κάθε 

περίπτωση ζὴιά̀ 

δεν πρέπει να 

κάνετε 

οποιαδήποτε 

επισκευή ή 

αντικατάσταση 

τ̀ὴάτων

ή εξαρτὴάτων 

στο αυτοκίνητό 

σὰ, χωρί̀ 

προηγοὺένὼ να 

̀ὰ ενὴερώσετε.

Πώ̀ Αποζὴιώνοὺε

Μόλὶ διαπιστώσετε ζὴιά στο ασφαλισ̀ένο 

αυτοκίνητό σὰ, πρέπει να ενεργήσετε ά̀εσα όπὼ 

θα ενεργούσατε αν δεν το είχατε ασφαλίσει, ̀ε 

σκοπό τη διάσωση και τον περιορισ̀ό τὴ ζὴιά̀. 

Οι ενέργειὲ αυτέ̀ πρέπει να γίνονται καλόπιστα 

και ̀ε βάση τὶ συναλλακτικέ̀ συνήθειὲ.

Πριν από την υποβολή οποιουδήποτε αιτή̀ατὸ 

πρὸ αποζὴίωση, παρακαλού̀ε ελέγξτε εάν το 

Πρόγρὰ̀α Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου σὰ, 

περιλὰβάνει τὶ παροχέ̀ που πρόκειται να 

ζητήσετε. 

Σε κάθε περίπτωση ζὴιά̀, απώλειὰ ή ατυχή̀ατὸ 
 

•    Ειδοποιήστε ̀ὰ ά̀εσα ̀έσα σε οκτώ (8)  

     ὴέρὲ το αργότερο, από τότε που συνέβη η  

     ζὴιά, η απώλεια ή το ατύχὴα. Για την ά̀εση 

     ειδοποίησή ̀ὰ αλλά και τον συντονισ̀ό των 

     διαδικασιών, ̀πορείτε να κάνετε χρήση τὴ 

     υπηρεσίὰ Οδική̀ Βοήθειὰ All Help. 

     Ειδοποιήστε συγχρόνὼ και τὶ αρ̀όδιὲ Αρχέ̀.
 

•    Σὺπληρώστε και υποβάλετε το έντυπο  

     ∆ήλωσὴ Τροχαίου Ατυχή̀ατὸ. Περιγράψετε 

     αναλυτικά τὶ ζὴιέ̀ ή απώλειὲ που 

     προκλήθηκαν στο ασφαλισ̀ένο αυτοκίνητο, 

     προσκὸίζοντὰ κάθε αποδεικτικό υλικό το 

     οποίο σχετίζεται ̀ε τὶ συνθήκὲ κάτω από τὶ 

     οποίὲ έγινε το σὺβάν.

•    Σὺπληρώστε και υποβάλετε το έντυπο 

     Αίτησὴ Αποζὴίωσὴ σε περίπτωση που 

     ζητήσετε αποζὴίωση λόγω τροχαίου 

     ατυχή̀ατὸ. Τέτοια περίπτωση ̀πορεί να 

     προκύψει εφόσον δεν έχετε ευθύνη για το 

     ατύχὴα και η ζὴιά εντάσσεται στο πλαίσιο του 

     Φιλικού ∆ιακανονισ̀ού Ζὴιών.

     Το Κέντρο Επικοινωνίὰ τὴ Εταιρίὰ ̀ὰ και 

     ο Συνεργάτὴ ̀ὰ είναι στη διάθεσή σὰ, 

     για να σὰ βοηθήσουν.

•    Αναφέρετε στην Αίτηση Αποζὴίωσή̀ σὰ,  

̀εταξύ άλλων, τον τόπο και τα στοιχεία του 

συνεργείου επισκευή̀ που βρίσκεται το 

αυτοκίνητό σὰ, προκεὶένου να διενεργηθεί 

πραγ̀ατογνὼοσύνη για τη ζὴιά.

Μπορείτε να υποβάλετε τα έγγραφα 

αυτοπροσώπὼ ή ̀έσω του Συνεργάτη. Σε αυτή 

την περίπτωση θα σὰ χορηγηθεί απόδειξη 

παραλαβή̀ - παράδοσὴ. Εναλλακτικά, ̀πορείτε 

να αποστείλετε τα έγγραφα ̀ε συστὴένο 

ταχυδρὸείο στα Κεντρικά ̀ὰ Γραφεία ή ̀ε 

̀ήνὺα τηλὲοιοτυπίὰ (φαξ).

Μετά την υποβολή Αίτησὴ Αποζὴίωσὴ για 

ζὴιέ̀ από τροχαίο ατύχὴα, θα φροντίσοὺε, 

χωρί̀ καθυστέρηση, να εξετάσοὺε όλα τα 

υποβληθέντα έγγραφα και να σὰ καταβάλοὺε 

την αποζὴίωση που δικαιούστε. 

Σε περίπτωση που ο διακανονισ̀ό̀ τὴ ζὴιά̀ 

δεν έχει ολοκληρωθεί εντό̀ τρὶήνου από την 

υποβολή τὴ Αίτησὴ Αποζὴίωσὴ, θα σὰ 

ενὴερώσοὺε εγγράφὼ:

- ̀ε προσφορά ̀ὰ, σε περίπτωση που η 

ευθύνη δεν ὰφισβητείται και η ζὴιά έχει 

αποτὶηθεί, ή

- ̀ε αιτιολογὴένη έγγραφη απάντηση στα 

σὴεία που περιέχονται στην Αίτηση 

Αποζὴίωσὴ, σε περίπτωση που η ευθύνη 

ὰφισβητείται ή δεν έχει ακό̀η διαπιστωθεί 

σαφώ̀ ή στην περίπτωση που η ζὴιά δεν έχει 

ακό̀η αποτὶηθεί πλήρὼ.

Επίσὴ, σε κάθε περίπτωση ζὴιά̀, απώλειὰ ή 

ατυχή̀ατὸ:

•    ∆ίνετε την απαραίτητη βοήθεια στοὺ

εκπροσώποὺ ή / και στοὺ πραγ̀ατογνώ-

̀ονὲ τὴ Εταιρίὰ ̀ὰ, οι οποίοι είναι

αρ̀όδιοι να διαπιστώσουν τα αίτια και τὶ

συνθήκὲ κάτω από τὶ οποίὲ έγινε η 

ζὴιά, καθώ̀ και κάθε πρόσθετο στοιχείο

που θα τοὺ βοηθήσει στην εκτί̀ηση του

ύψοὺ τὴ ζὴιά̀.

Παρακαλού̀ε ακολουθήστε τὶ παρακάτω οδηγίὲ για να 

̀πορέσοὺε να σὰ αποζὴιώσοὺε γρήγορα και σωστά.
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•    Οφείλετε να γνωστοποιήσετε ὰέσὼ στην 

Εταιρία οποιαδήποτε απαίτηση αποζὴίωσὴ 

τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό, που 

περιήλθε σε γνώση σὰ, το οποίο θα ̀πορούσε 

να δὴιουργήσει αξιώσεὶ τρίτων για 

αποζὴίωση, ακό̀η κι αν θεωρείτε ότι δεν έχετε 

ευθύνη.
 

Σε αυτή την περίπτωση οφείλετε να ̀ὰ 

παραδώσετε ά̀εσα κάθε δικαστικό ή εξώδικο 

έγγραφο το οποίο σὰ έχει κοινοποιηθεί και 

αφορά στη ζὴιά.

 

•    ∆εν πρέπει να προβείτε σε οποιασδήποτε 

̀ορφή̀ ενέργεια που θα ̀πορούσε να σὴαίνει 

ή να υποδηλώνει αποδοχή ευθύνὴ σὰ ή 

αναγνώριση υπαιτιότητὰ έναντι τρίτων 

προσώπων, χωρί̀ την έγγραφη συναίνεση τὴ 

Εταιρίὰ, ούτε πρέπει να προβείτε σε εξώδικο ή 

δικαστικό σὺβιβασ̀ό ή διακανονισ̀ό τὴ 

ζὴιά̀ χωρί̀ την έγγραφη συγκατάθεση τὴ 

Εταιρίὰ.

 

•    Οφείλετε να διαφυλάξετε τα δικαιώ̀ατά σὰ

κατά οποιουδήποτε τρίτου, στο ̀έτρο που αυτά 

εκχωρούνται στην Εταιρία.

Παράβαση τὴ υποχρέωσὴ αυτή̀ παρέχει στην 

Εταιρία το δικαίὼα να  απαιτήσει από εσά̀ την 

αποκατάσταση κάθε ζὴιά̀ που υπέστη από 

την αιτία αυτή.
 

•    Σε περίπτωση που δεν τηρήσετε τὶ ανωτέρω 

     υποχρεώσεὶ σὰ, η Εταιρία δικαιούται να 

     ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζὴιά̀ τὴ από 

     την αιτία αυτή.

Αστική Ευθύνη πρὸ Τρίτοὺ

Εάν ὲπλακείτε σε τροχαίο ατύχὴα ̀ε το 

αυτοκίνητό σὰ και προκύψει αστική σὰ ευθύνη 

πρὸ τρίτοὺ για σὼατικέ̀ βλάβὲ ή/και υλικέ̀ 

ζὴιέ̀, καταβάλλοὺε αποζὴίωση για την 

ικανοποίηση των νό̀ὶων απαιτήσεών τοὺ, ̀έχρι 

το ανώτατο ποσό που προβλέπεται για κάθε 

καλυπτό̀ενο από το Σὺβόλαιό σὰ κίνδυνο.  
 

Υλικέ̀ Ζὴιέ̀ στο αυτοκίνητό σὰ

Εάν προκληθούν υλικέ̀ ζὴιέ̀ στο αυτοκίνητό σὰ, 

από αιτίὲ που καλύπτονται από τὶ παροχέ̀ του 

Προγρά̀̀ατὸ Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου που 

επιλέξατε, ̀πορείτε να επισκευάσετε το αυτοκίνητό 

σὰ σε συνεργείο τὴ αρεσκείὰ σὰ.

Εάν το συνεργείο συνεργάζεται ̀ε την Εταιρία ̀ὰ, 

σὰ διευκολύνοὺε εξοφλώντὰ απευθείὰ τα 

έξοδα επισκευή̀ του, σύ̀φωνα ̀ε τὶ παροχέ̀, 

τοὺ όροὺ και τα ανώτατα ποσά αποζὴίωσὴ του 

Προγρά̀̀ατὸ Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου σὰ.

Το Κέντρο Επικοινωνίὰ τὴ Εταιρίὰ ̀ὰ και ο 

Συνεργάτὴ ̀ὰ είναι στη διάθεσή σὰ για να σὰ 

ενὴερώσουν για τα συνεργαζό̀ενα ̀ε την Εταιρία 

̀ὰ συνεργεία.
 

Όταν εσεί̀ εξοφλείτε το συνεργείο, τότε πρέπει να 

̀ὰ προσκὸίσετε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 

(τὶολόγια ̀ε τὶ τὶέ̀ ανταλλακτικών, το κόστὸ 

επισκευή̀ κ.λπ.).
 

Υλικέ̀ Ζὴιέ̀ από ανασφάλιστο όχὴα

Σε περίπτωση που οι υλικέ̀ ζὴιέ̀ στο αυτοκίνητό 

σὰ προκλήθηκαν από ανασφάλιστο όχὴα, σὰ 

καταβάλλοὺε αποζὴίωση εφόσον προσκὸίσετε 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

αποκλειστική ευθύνη του ανασφάλιστου οχή̀ατὸ, 

όπὼ αντίγραφο ∆ελτίου Σὺβάντὸ από την 

Αστυνὸική Αρχή που έχει επιληφθεί και Ποινική 

∆ικογραφία.
 

Ολική Κλοπή του αυτοκινήτου σὰ

Εάν το αυτοκίνητό σὰ κλαπεί, σὰ καταβάλλοὺε 

αποζὴίωση ̀ετά από 90 ὴέρὲ από την υποβολή 

̀ήνυσὴ και δήλωσή̀ σὰ στην Εταιρία, εφόσον 

ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεὶ:

•    ∆ηλώσατε την κλοπή ὰέσὼ στὶ Αστυνὸικέ̀  

     Αρχέ̀

•    Υποβάλατε ̀ήνυση και εκκρὲεί η εκδίκασή τὴ

•    Το αυτοκίνητό σὰ δεν έχει βρεθεί ̀έσα

      σε αυτό το χρονικό διάστὴα

Η διαδικασία

τὴ αποζὴίωσὴ 

διευκολύνεται

όταν ακολουθείτε

τὶ οδηγίὲ που 

αναφέρονται σε 

αυτή τη σελίδα.
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̀ικαιούχοι, υαταβολή Αποζὴίωσὴ σε 

περίπτωση ατυχή̀ατὸ οδηγού ή/και ιδιοκτήτη

Σε περίπτωση ατυχή̀ατὸ που καλύπτεται από τὶ 

παροχέ̀ και τοὺ όροὺ του Προγρά̀̀ατὸ 

Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου σὰ, για το οποίο 

οφείλοὺε αποζὴίωση λόγω απώλειὰ ζωή̀ του 

οδηγού ή / και ιδιοκτήτη του ασφαλισ̀ένου 

αυτοκινήτου, καταβάλλοὺε την αποζὴίωση:

•    Στοὺ νό̀ὶοὺ κληρονό̀οὺ τοὺ ή σε 

άλλο πρόσωπο, εάν έχει οριστεί από τον 

Σὺβαλλό̀ενο κατά τη σὺπλήρωση τὴ 

πρότασὴ ασφάλισὴ

•    Στην εταιρία που χορήγησε το δάνειο

στον ιδιοκτήτη για την αγορά του

αυτοκινήτου, εφόσον η παροχή «Προστασία

∆ανείου» περιλὰβάνεται στο Πρόγρὰ̀α

Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου σὰ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκὸίσει στην Εταιρία ο δικαιούχὸ είναι:

α) Πιστοποιητικό θανάτου ̀ε ακριβή

     ὴερὸηνία και αιτία θανάτου
 

β) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
 

γ) Πιστοποιητικό ̀η δὴοσίευσὴ διαθήκὴ,

    από το Πρωτοδικείο Αθηνών 
 

Ενδεχὸένὼ να σὰ ζητηθεί να προσκὸίσετε 

πρόσθετα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση αναπηρίὰ σὰ, ανάλογα ̀ε τὶ 

παροχέ̀ που περιλὰβάνονται στο Πρόγρὰ̀α 

Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου σὰ, πρέπει να ̀ὰ 

προσκὸίσετε:

•    ∆ήλωση ατυχή̀ατὸ ̀ε την περιγραφή και 

     την ὴερὸηνία που συνέβη το ατύχὴα

•    Ιατρικέ̀ γνὼατεύσεὶ και αποτελέσ̀ατα 

εξετάσεων ή/και ιστορικά νοσηλειών που

να αποδεικνύουν τη Μόνὶη Ολική ή 

Μερική Αναπηρία

Θα ̀ὰ βοηθήσετε αν προσκὸίσετε από τον 

Φορέα Κοινωνική̀ Ασφάλισή̀ σὰ, απόφαση 

σχετικά ̀ε τον βαθ̀ό τὴ αναπηρίὰ σὰ.
 

Για να σὰ καταβάλοὺε έξοδα που δαπανήσατε 

για την αποκατάσταση τὴ υγείὰ σὰ, πρέπει να 

̀ὰ προσκὸίσετε:
 

•    ∆ήλωση ατυχή̀ατὸ ̀ε την περιγραφή και 

     την ὴερὸηνία που συνέβη το ατύχὴα

•    Γνὼάτευση θεράποντὸ γιατρού ή 

Νοσοκὸείου για την κατάσταση τὴ υγείὰ σὰ 

και, αν χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεὶ, 

παραπὲπτικό του γιατρού

•    Πρωτότυπὲ αποδείξεὶ εξόδων
 

̀ικαιώ̀ατα τὴ Εταιρίὰ που 

πρέπει να γνωρίζετε για την 

καταβολή τὴ αποζὴίωσὴ
 

Η Εταιρία, σε οποιοδήποτε αίτὴα αποζὴίωσὴ, 

έχει δικαίὼα να:

•    προβεί σε οποιαδήποτε έρευνα προκεὶένου να 

διαπιστώσει τὶ συνθήκὲ κάτω από τὶ οποίὲ 

έγινε η ζὴιά και να επιβεβαιώσει την ύπαρξη 

και την αξία του ασφαλισ̀ένου κινδύνου κατά 

τη στιγ̀ή τὴ ζὴιά̀.
 

•    χειριστεί για λογαριασ̀ό σὰ κάθε δικαστική ή 

εξώδικη αξίωση τρίτων ή να διακανονίσει ̀ε 

οποιονδήποτε τρόπο ή να επιδιώξει για δικό τὴ 

σὺφέρον, την ικανοποίηση οποιασδήποτε 

αξίωσὴ αποζὴίωσὴ αφού σὰ ειδοποιήσει.

•    ενεργεί κατά την απόλυτη κρίση τὴ όσον 

αφορά στη διεξαγωγή αστικών ή ποινικών 

δικαστικών αγωγών ή να ενεργεί στο 

διακανονισ̀ό οποιασδήποτε απαίτησὴ.

•    αναλάβει την επισκευή του αυτοκινήτου σὰ.

•    ζητήσει πληρεξούσιο ή σὺβολαιογραφικό

     προσύ̀φωνο, ̀ε ρήτρα αυτοσύ̀βασὴ,

     σε περίπτωση που καταβάλλει το ανώτατο

     ποσό αποζὴίωσὴ από τὶ παροχέ̀ 

     «Ίδιὲ Ζὴιέ̀», «Πυρκαγιά ή Έκρηξη».

•    ζητήσει πληρεξούσιο, ώστε εάν βρεθεί το

     κλὲ̀ένο αυτοκίνητό σὰ, να ̀πορεί να το

     πουλήσει, εισπράττοντὰ για λογαριασ̀ό  

     τὴ το ανάλογο ποσό. 

     Στην περίπτωση αυτή δεν ̀πορείτε να

     ανακαλέσετε.

•    ζητήσει άρση τὴ υπάρχουσὰ τυχόν  

     παρακράτησὴ κυριότητὰ και εξόφληση των   

     τελών κυκλοφορίὰ. 
  

•    ζητήσει σὺβολαιογραφικό προσύ̀φωνο, 

     ̀ε ρήτρα αυτοσύ̀βασὴ υπέρ τὴ Εταιρίὰ, 
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     ̀ε το οποίο θα τὴ δίνεται η ευχέρεια να 

     υπογράψει οριστικό σὺβόλαιο ̀εταβίβασὴ 

     τὴ κυριότητὰ του κλὲ̀ένου αυτοκινήτου

     σὰ που βρέθηκε, στην ίδια την Εταιρία ή 

     σε οποιονδήποτε τρίτο.
  

•    εάν το κλὲ̀ένο αυτοκίνητό σὰ βρεθεί 

     ̀ετά την καταβολή αποζὴίωσὴ, έχετε 

     υποχρέωση ὰέσὼ ̀όλὶ το πληροφορη-

     θείτε να ειδοποιήσετε την Εταιρία, η οποία 

     θα σὰ ζητήσει να δηλώσετε γραπτώ̀

     ̀έσα σε δύο ̀ήνὲ, εάν επιθὺείτε να

     κρατήσετε το αυτοκίνητο ή να κρατήσετε

     το ποσό τὴ αποζὴίωσὴ.

     Το δικαίὼά σὰ να κρατήσετε το αυτοκί- 

     νητο χάνεται, εφόσον δεν απαντήσετε

     ̀έσα σε αυτό το χρονικό διάστὴα.
  

•    ζητήσει την επιστροφή τὴ αποζὴίωσὴ

     που εισπράξατε, εάν αποσύρετε τη 

     ̀ήνυση κλοπή̀ του αυτοκινήτου σὰ.
 

•    ̀ην προβεί σε καταβολή αποζὴίωσὴ 

     σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική

     δίωξη εναντίον σὰ για δόλο ή ὰέλεια, 

     εάν δεν απαλλαγείτε ὰετάκλητα.
 

Σε όλὲ τὶ περιπτώσεὶ οφείλετε να παρέχετε κάθε 

συνδρὸή σὰ στην Εταιρία.

Υπολογισ̀ό̀ Αποζὴίωσὴ
 

H αποζὴίωση που σὰ καταβάλλοὺε εξαρτάται 

από το Πρόγρὰ̀α Ασφάλισὴ Αυτοκινήτου που 

επιλέξατε.
 

Σε περίπτωση ολική̀ καταστροφή̀ του 

αυτοκινήτου σὰ από Πυρκαγιά ή Έκρηξη, Ίδιὲ 

Ζὴιέ̀, Φυσικά Φαινό̀ενα ή Κλοπή̀ του, ὼ βάση 

υπολογισ̀ού του ποσού τὴ αποζὴίωσὴ είναι η 

τρέχουσα ὲπορική αξία του κατά τη στιγ̀ή τὴ 

ζὴιά̀. 
 

Εάν στο αυτοκίνητό σὰ προκληθεί ̀ερική ζὴιά 

ή ̀ερική κλοπή ή κλοπή αξεσουάρ, υπολογίζοὺε 

την αποζὴίωση ̀ε βάση τη δαπάνη επισκευή̀ 

ή/και αντικατάστασὴ των τ̀ὴάτων ή εξαρτὴάτων 

που έπαθαν βλάβη ή κλάπηκαν, στην τρέχουσα 

ὲπορική τοὺ αξία, κατά τη στιγ̀ή τὴ ζὴιά̀. 
 

Με δεδὸένα τα πιο πάνω, έχετε υποχρέωση, πριν 

την ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου σὰ 

ή όποτε εσεί̀ κρίνετε σκόπὶο, να ̀ὰ ενὴερώνετε 

εγγράφὼ για την τρέχουσα ὲπορική αξία του 

αυτοκινήτου σὰ, προκεὶένου να προβαίνοὺε

στην αλλαγή του κεφαλαίου κάλυψὴ, δεδὸένου 

ότι σε περίπτωση ζὴιά̀ θα σὰ καταβάλοὺε το 

ποσό που αντιστοιχεί στην τρέχουσα ὲπορική 

αξία του αυτοκινήτου σὰ. Σὰ προτρέποὺε να 

ανταποκρίνεστε σε αυτή την υποχρέωση, 

καταβάλλοντὰ ̀ε αυτό τον τρόπο τα σωστά 

ασφάλιστρα για τη σωστή αξία.

Περαιτέρω, για τον τελικό υπολογισ̀ό του ποσού 

τὴ καταβλητέὰ αποζὴίωσὴ, αφαιρείται η τυχόν 

«απαλλαγή» που αναγράφεται στο Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισή̀ σὰ.
 

Μετά τον διακανονισ̀ό τὴ ζὴιά̀, κὰία 

̀εταγενέστερη υποβολή αιτή̀ατὸ αποζὴίωσὴ 

για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται.

Η αποζὴίωση 

καταβάλλεται στην 

έδρα τὴ Εταιρίὰ

ή τα κατά τόποὺ 

γραφεία τὴ.

Σὰ 

υπενθὺίζοὺε

ότι τα ανώτατα 

όρια των παροχών 

του Προγρά̀̀ατὸ 

Ασφάλισὴ

Αυτοκινήτου σὰ, 

αναγράφονται στο 

Περίγρὰ̀α 

Ασφάλισή̀ σὰ.
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Χρήσὶὲ Ερωτήσεὶ

Ερ.  Επιβαρύνεται το ασφάλιστρό ̀ου όταν 

προκαλέσω ζὴιά; 

Απ.  Το ασφάλιστρο επιβαρύνεται ανάλογα ̀ε τον 

αριθ̀ό των ζὴιών που τυχόν προκαλείτε σε κάθε 

περίοδο ασφάλισὴ.

Το Κέντρο Επικοινωνίὰ τὴ Εταιρίὰ ̀ὰ και ο 

Συνεργάτὴ ̀ὰ είναι στη διάθεσή σὰ για να σὰ 

ενὴερώνουν για την επιβάρυνση αυτή.

Ό̀ὼ, εάν έχετε ασφαλίσει και την κατοικία

σὰ, ̀ε κάποιο από τα Προγρά̀̀ατα Ασφάλισὴ 

Κατοικίὰ, δεν επιβαρύνεται το ασφάλιστρο για την 

ασφάλιση του αυτοκινήτου σὰ όταν προκαλέσετε 

ζὴιά.

Η διευκόλυνση αυτή, παρέχεται για την πρώτη 

ζὴιά που τυχόν σὺβεί κάθε τρία χρόνια.

 

Ερ.  Σε περίπτωση που πουλήσω το αυτοκίνητό 

̀ου, η ασφάλιση ̀εταβιβάζεται στο νέον ιδιοκτήτη;

Απ.  Η ασφάλιση δεν ̀εταβιβάζεται στον νέο 

ιδιοκτήτη.

Επιστρέφοντὰ στην Εταιρία το σὺβόλαιο, σὰ 

καταβάλλοὺε τα ̀η δεδουλεὺένα ασφάλιστρα.

 

Ερ. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που χρειαστώ 

βοήθεια; 

Απ.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

επικοινωνήσετε ̀ε την Allianz Assistance και να 

γνωστοποιήσετε τα στοιχεία που θα σὰ ζητηθούν, 

προκεὶένου να σὰ παρασχεθεί η κατάλληλη για 

την περίπτωση βοήθεια, όπὼ αυτή περιγράφεται 

στοὺ όροὺ του Σὺβολαίου σὰ. 

Ερ.  Πότε ̀πορώ να κάνω αλλαγέ̀ στον τρόπο 

και το ̀έσο πληρὼή̀ των ασφαλίστρων του 

Σὺβολαίου ̀ου;

Απ.  Αλλαγέ̀ στον τρόπο πληρὼή̀ των 

ασφαλίστρων ̀πορούν να γίνουν στην ετήσια 

επέτειο του Σὺβολαίου σὰ ή σε ὴερὸηνία 

ανανέωσὴ εντό̀ τὴ Περιόδου Ασφάλισὴ, ̀ε την 

προϋπόθεση ότι η αλλαγή τρόπου πληρὼή̀ που 

ζητήσατε ̀πορεί να γίνει χωρί̀ να επηρεάσει ή να 

̀εταβάλει την ὴερὸηνία τὴ ετήσιὰ επετείου.

Aλλαγέ̀ στο ̀έσο εξόφλησὴ των ασφαλίστρων 

̀πορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε ὴερὸηνία 

ανανέωσὴ του Σὺβολαίου και στην ετήσια 

επέτειό του. 

Σε περίπτωση αλλαγή̀ του ̀έσου πληρὼή̀ των 

ασφαλίστρων σε Τραπεζικό Λογαριασ̀ό ή 

Πιστωτική Κάρτα, πρέπει να ̀ὰ στείλετε και 

υπογεγρὰ̀ένη Πάγια Εντολή σὰ.

Για οποιαδήποτε από τὶ παραπάνω αλλαγέ̀, 

πρέπει να ̀ὰ στείλετε γραπτό αίτὴά σὰ ή 

αίτηση ̀ετατροπή̀, τουλάχιστον έναν ̀ήνα πριν 

τη λήξη τὴ περιόδου ασφαλιστική̀ κάλυψὴ.

 

Ερ.  Τι θα σὺβεί εάν δεν πληρώσω έγκαιρα τα 

ασφάλιστρα του Σὺβολαίου ̀ου;

Απ.  Εάν δεν πληρώσετε έγκαιρα τα ασφάλιστρα 

του σὺβολαίου σὰ, πλέον θα είστε ανασφάλιστὸ.
 

Σὰ συνιστού̀ε να πληρώνετε το αργότερο 5 

ὴέρὲ πριν από την ὴερὸηνία έναρξὴ τὴ 

επό̀ενὴ περιόδου ασφαλιστική̀ κάλυψὴ για να 

είναι βέβαιο ότι τα χρή̀ατα έχουν φτάσει έγκαιρα 

στην Εταιρία ̀ὰ, ώστε να σὰ σταλεί το 

ασφαλιστήριο / ανανεωτήριο.

Σὰ δίνοὺε απαντήσεὶ σε συχνέ̀ ερωτήσεὶ.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλὴ ερώτησὴ ή απορίὰ,

̀η διστάσετε να επικοινωνήσετε ̀αζί ̀ὰ.
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Η Πράξη αυτή τὴ ΤτΕ ισχύει από 19 Απριλίου 

2016 (Άρθρο 10 Πράξὴ) και εφαρ̀όζεται

από όλὲ τὶ ασφαλιστικέ̀ επιχειρήσεὶ που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο 

ασφάλισὴ αστική̀ ευθύνὴ από χερσαία 

αυτοκίνητα οχή̀ατα (Άρθρο 1 Πράξὴ).

Σε εφαρ̀ογή του Άρθρου 7 παρ. 2 τὴ ανωτέρω 

Πράξὴ τὴ ΤτΕ, το οποίο προβλέπει υποχρεωτική 

συνοπτική ̀νεία του περιεχὸένου τὴ Πράξὴ 

αυτή̀ στο ασφαλιστήριο σὺβόλαιο, παρατίθενται 

τα ακόλουθα:

Ρυθ̀ίσεὶ σχετικά ̀ε τη ̀ιαδικασία 

̀ιακανονισ̀ού Ζὴιών

1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ’ 

εφαρ̀ογή του Άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986, 

να υποβάλλει πρὸ το ζὴιωθέντα, εντό̀ τριών 

̀ηνών από την ὴερὸηνία παραλαβή̀ τὴ 

Αίτησὴ Αποζὴίωσή̀ του, είτε α) έγγραφη 

αιτιολογὴένη προσφορά αποζὴίωσὴ σε 

περίπτωση που η ευθύνη δεν ὰφισβητείται και η 

ζὴιά έχει αποτὶηθεί, είτε β) έγγραφη 

αιτιολογὴένη απάντηση (άρνηση) επί των 

σὴείων που περιέχονται στην Αίτηση 

Αποζὴίωσὴ, στην περίπτωση που η ευθύνη 

ὰφισβητείται ή δεν έχει ακό̀η διαπιστωθεί σαφώ̀ 

ή σε περίπτωση που η ζὴιά δεν έχει αποτὶηθεί 

πλήρὼ. (Άρθρο 3 Πράξὴ, Άρθρο 6 παρ. 6 και 9 

Π.∆. 237/1986)

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να 

παραδώσει στον ασφαλισ̀ένο ̀αζί ̀ε το

ασφαλιστήριο σὺβόλαιο έντυπο ̀ήλωσὴ 

Τροχαίου Ατυχή̀ατὸ και έντυπο Αίτησὴ

Αποζὴίωσὴ (Άρθρο 7 Πράξὴ). Με την Αίτηση 

Αποζὴίωσὴ, υπόδειγ̀α τὴ οποίὰ δίδεται ̀ε το 

Παράρτὴα τὴ Πράξὴ, ο ζὴιωθεί̀ υποχρεούται 

να δηλώσει στην ασφαλιστική επιχείρηση, ̀εταξύ 

άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το όχὴά του,

προκεὶένου να διενεργηθεί πραγ̀ατογνὼοσύνη 

επί των ζὴιών αυτού.

Η Αίτηση Αποζὴίωσὴ υποβάλλεται ̀ε 

οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (διαβιβάζεται ̀ε 

επιστολή, τηλεὸοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρὸείο, ̀ήνὺα κινητή̀ τηλεφωνίὰ ή 

κατατίθεται στην ίδια την επιχείρηση και στα 

οριζό̀ενα από την επιχείρηση και αναρτὴένα

στο δικτυακό τὴ τόπο (website) γραφεία ή φυσικά 

ή νὸικά πρόσωπα τα οπoία χορηγούν σχετική 

απόδειξη παράδοσὴ παραλαβή̀. Ελάχιστο 

περιεχό̀ενο τὴ Απόδειξὴ Παράδοσὴ

– Παραλαβή̀ Εγγράφων αποτελεί ο αύξων αριθ̀ό̀ 

τὴ εκδοθείσὰ απόδειξὴ, η απεικόνιση

του σή̀ατὸ και τὴ επωνὺίὰ τὴ ασφαλιστική̀ 

επιχείρησὴ, η αναγραφή του ονὸατεπώνὺου και 

τὴ διεύθυνσὴ κατοικίὰ του ασφαλισ̀ένου ή του 

ζὴιωθέντὸ προσώπου, η υπογραφή του, η 

περιγραφή του είδοὺ του εγγράφου που 

παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ὴερὸηνία 

παράδοσὴ και παραλαβή̀ του εγγράφου, το 

ονὸατεπώνὺο, η ιδιότητα και η υπογραφή του 

παραλαβόντὸ υπαλλήλου. Με Απόδειξη 

Παράδοσὴ – Παραλαβή̀ Εγγράφου 

εξὸοιώνονται: 

α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. ̀ε την υπογραφή

υπαλλήλου τὴ ασφαλιστική̀ επιχείρησὴ για την 

παραλαβή συστὴένὴ επιστολή̀, 

β) το αποδεικτικό διαβίβασὴ τηλεὸοιοτυπίὰ στον 

αριθ̀ό που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική

επιχείρηση στον οικείο δικτυακό τὴ τόπο (website) 

γ) το αποδεικτικό διαβίβασὴ στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρὸείο που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική 

επιχείρηση στον οικείο δικτυακό τὴ τόπο (website), 

δ) ̀ήνὺα κινητή̀ τηλεφωνίὰ στον αριθ̀ό που 

έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον 

οικείο δικτυακό τὴ τόπο (website) και 

ε) η έκθεση επίδοσὴ δικαστικού επὶελητή.

(Άρθρο 4 και Παράρτὴα Πράξὴ)

Συνοπτική Μνεία Περιεχὸένου 

ΠΡΑΞΗΣ 87/5.4.2016
Συνοπτική ̀νεία Πράξὴ 87/5.4.2016 τὴ Τράπεζὰ τὴ
Ελλάδὸ (ΦΕΚ Β΄ 1109/19.4.2016) σχετική̀ ̀ε τη ∆ιαδικασία 
∆ιακανονισ̀ού Ζὴιών και καταβολή̀ Αποζὴίωσὴ από 
Σύ̀βαση Ασφάλισὴ Αστική̀ Ευθύνὴ από τη χρήση 
αυτοκινήτων.
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3. Εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι 

απαιτείται, διενεργεί Πραγ̀ατογνὼοσύνη επί 

υλικών ζὴιών εντό̀ 15 ὴερών, εάν το ατύχὴα 

συνέβη στην Ελλάδα και εντό̀ 25 ὴερών, κατά 

κανόνα, εάν συνέβη στο εξωτερικό. Οι προθεσ̀ίὲ 

αυτέ̀ αρχίζουν από την ὴερὸηνία που 

υποβάλλεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η 

Αίτηση Αποζὴίωσὴ του ζὴιωθέντὸ και υπό την 

προϋπόθεση εντοπισ̀ού του οχή̀ατὸ στον

τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από τον ζὴιωθέντα 

ότι βρίσκεται το όχὴά του. (Άρθρο 5 Πράξὴ)

4. Η προσφορά αποζὴίωσὴ τὴ ασφαλιστική̀ 

επιχείρησὴ πρέπει να περιλὰβάνει τουλάχιστον 

το ακριβέ̀ προσφερό̀ενο ποσό αποζὴίωσὴ 

πρὸ τα ζὴιωθέντα πρόσωπα, καθώ̀ και τον τόπο, 

το χρόνο και τον τρόπο πληρὼή̀ του ποσού τὴ 

αποζὴίωσὴ ή τὴ αυτούσιὰ αποκατάστασὴ τὴ 

ζὴίὰ. (Άρθρο 6 παρ. 1 Πράξὴ)

5. Ο χρόνὸ πληρὼή̀ που αναφέρει η προσφορά 

αποζὴίωσὴ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τὶ 

δέκα ὴέρὲ από την προσφορά, εκτό̀ αντίθετὴ 

ειδική̀ σὺφωνίὰ των ̀ερών. Αν σὺφωνηθεί 

αυτούσια αποκατάσταση τὴ ζὴίὰ, ο χρόνὸ 

αυτή̀ δεν ̀πορεί να υπερβαίνει τὶ 20 ὴέρὲ από 

τη σὺφωνία, εκτό̀ αντίθετὴ ειδική̀ σὺφωνίὰ 

των ̀ερών. (Άρθρο 6 παρ. 2 Πράξὴ, Άρθρο 6 

παράγραφὸ 8 Π.∆. 237/1986)

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 

2472/1997 περί Προστασίὰ ̀εδὸένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, οι ασφαλισ̀ένοι και 

τα ζὴιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να 

παραλὰβάνουν αντίγραφα όλων των εγγράφων 

που τηρεί η ασφαλιστική επιχείρηση σχετικά

̀ε την επελθούσα ζὴιά, για την έκβαση τὴ 

οποίὰ έχουν έννὸο σὺφέρον, καθώ̀ και 

απόδειξη παράδοσὴ και παραλαβή̀ τοὺ.

Τα αντίγραφα των εγγράφων φέρουν τη σφραγίδα 

τὴ ασφαλιστική̀ επιχείρησὴ. (Άρθρο 8 Πράξὴ)

7. Για την παράβαση των διατάξεων τὴ Πράξὴ 

αυτή̀ προβλέπεται η επιβολή των κυρώσεων του 

Άρθρου 256 παρ. 3 του Ν. 4364/2016. (Άρθρο 9 

Πράξὴ) 
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Επωνὺία Ασφαλιστική̀ Εταιρίὰ

Allianz Ελλά̀ Ανώνὺη Ασφαλιστική Εταιρία

Έδρα Ασφαλιστική̀ Εταιρίὰ

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’ 104 42 Αθήνα

Εφαρ̀οστέο ̀ίκαιο

Το Ελληνικό ̀ίκαιο

Τρόπὸ και χρόνὸ διευθέτησὴ εγγράφων αιτὴάτων - παραπόνων του ασφαλισ̀ένου ή/ και λήπτη τὴ ασφάλισὴ 

Η Εταιρία υποχρεούται το αργότερο ̀έσα σε 50 ὴερολογιακέ̀ ὴέρὲ από την παραλαβή του εγγράφου στην έδρα 

τὴ Εταιρίὰ να απαντήσει εγγράφὼ στον ασφαλισ̀ένο ή/και λήπτη τὴ ασφάλισὴ. 

Η υποβολή παραπόνου δεν διακόπτει την παραγραφή των εννό̀ων αξιώσεών σὰ ούτε περιορίζει το δικαίὼά σὰ να 

απευθυνθείτε στὶ αρ̀όδιὲ Αρχέ̀ ή να προσφύγετε στη ̀ικαιοσύνη.

ΕΝΗΜΕΡ̀ΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡῚΝ
ΑΡΘΡΟΥ 150 ΠΑΡ. 1 Ν. 4364/2016

̀ΗΛ̀ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ̀Ν ΕΓΓΡΑΦ̀Ν
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ̀ΠΙΚ̀Ν ̀ῈΟΜΕΝ̀Ν

̀ηλώνω ότι παρέλαβα το υπ’ αριθ.                    Ασφαλιστήριο ̀ε συνὴ̀ένοὺ τοὺ Όροὺ του (Οδηγό̀ Ασφάλισὴ), τα υποδείγ̀ατα 

των ̀ηλώσεων Εναντίωσὴ που αναφέρονται σε αυτό, καθώ̀ και το ενὴερωτικό έντυπο πληροφοριών.

 

Γνωρίζω και αποδέχὸαι ότι: 

1. Όσα στοιχεία δήλωσα ̀ε την πρόταση ασφάλισὴ στην Εταιρία προορίζονται αποκλειστικά για την κατάρτιση   

    τὴ ασφαλιστική̀ σύ̀βασὴ που ζητήθηκε και θα τηρούνται από την Εταιρία ̀ε βάση το Ν. 2472/97 

    (διατήρηση δεδὸένων προσωπικού χαρακτήρα).

2. Οποιαδήποτε επεξεργασία των στοιχείων αυτών είναι απόρρητη και θα διεξάγεται αποκλειστικά από πρόσωπα

    που είναι ειδικά εξουσιοδοτὴένα από την Εταιρία.

3. ̀̀ λήπτὴ τὴ ασφάλισὴ ή/και ασφαλιζό̀ενὸ έχω το δικαίὼα πρόσβασὴ στα δεδὸένα που ̀ε αφορούν, καθώ̀

    και το δικαίὼα προβολή̀ αντιρρήσεων, υποβάλλοντὰ σχετικό αίτὴα στην Εταιρία. 

 

Τόπὸ:                                    H̀ερὸηνία Παραλαβή̀:      

Ο/H ̀ηλών/ούσα Λήπτὴ/Λήπτρια τὴ Ασφάλισὴ / Σὺβαλλό̀ενὸ/̀ενη

Υπογραφή: 



̀ΗΛ̀ΣΗ ΕΝΑΝΤῚΣΗΣ (άρθρου 2, παρ. 5, του Ν. 2496/1997)

̀ΗΛ̀ΣΗ ΕΝΑΝΤῚΣΗΣ (άρθρου 2, παρ. 6, του Ν. 2496/1997)
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Σὰ δηλώνω την εναντίωσή ̀ου πρὸ το περιεχό̀ενο του ̀ε αριθ.                       Ασφαλιστηρίου που ̀ου 

παραδώσατε, διότι το περιεχό̀ενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που σὰ υπέβαλα στα εξή̀ 

σὴεία:

Κατόπιν τούτου, η ̀εταξύ ̀ὰ σύ̀βαση είναι άκυρη εξαρχή̀ ὼ ̀ηδέποτε γενὸένη και ουδὲία ισχύ έχει το 

παραπάνω ασφαλιστήριο που ̀ου παραδώσατε.

Σὰ δηλώνω την εναντίωσή ̀ου ὼ πρὸ την σύναψη τὴ ̀εταξύ ̀ὰ ασφάλισὴ, δυνά̀ει του ̀ε αριθ.                    

Ασφαλιστηρίου που ̀ου παραδώσατε, διότι:

 

• ̀εν παρέλαβα έγγραφο ̀ε τὶ πληροφορίὲ που προβλέπονται από το άρθρο 150, παραγρ. 1, του Ν. 4364/2016.

• Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα ̀ου παραδόθηκε χωρί̀ τοὺ Όροὺ του (Οδηγό̀ Ασφάλισὴ).

 

Κατόπιν τούτου, η ̀εταξύ ̀ὰ σύ̀βαση ασφάλισὴ είναι άκυρη εξαρχή̀ ὼ ̀ηδέποτε γενὸένη και ουδὲία ισχύ 

έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που ̀ου παραδώσατε.

Συστὴένη ̀ε απόδειξη παραλαβή̀

Συστὴένη ̀ε απόδειξη παραλαβή̀

Ὴερὸηνία

Ο/Η ̀ηλών/ούσα

(Υπογραφή)

Ὴερὸηνία

Ο/Η ̀ηλών/ούσα

(Υπογραφή)

Για όλὲ τὶ περιπτώσεὶ γενικών και ειδικών εξαιρέσεων, προϋποθέσεων, πρόσθετων καλύψεων, απαλλαγών και ορίων κάλυψὴ καθώ̀ και για κάθε άλλη τυχόν παρέκκλιση του παρόντὸ ασφαλιστηρίου 

από την αίτηση για ασφάλιση, ο λήπτὴ τὴ ασφάλισὴ έχει δικαίὼα εναντίωσὴ, σὺπληρώνοντὰ και αποστέλλοντὰ στην Εταιρία την παραπάνω ̀ΗΛ̀ΣΗ ΕΝΑΝΤῚΣΗΣ (άρ. 2, παρ. 5, του 

Ν. 2496/7997) ̀ε συστὴένο ταχυδρὸείο, ̀έσα σ’ έναν ̀ήνα από την ὴερὸηνία παράδοσὴ σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο λήπτὴ τὴ ασφάλισὴ δεν 

παρέλαβε έγγραφο ̀ε τὶ πληροφορίὲ που προβλέπονται από το άρ. 150, παρ. 1 του Ν. 4364/2016 κατά τον χρόνο υποβολή̀ τὴ αίτησὴ για ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρί̀ τοὺ 

γενικού̀ και ειδικού̀ ασφαλιστικού̀ όροὺ που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίὼα εναντίωσὴ, σὺπληρώνοντὰ και αποστέλλοντὰ στην Εταιρία την παραπάνω ̀ΗΛ̀ΣΗ ΕΝΑΝΤῚΣΗΣ (άρ. 2, παρ. 6, 

του Ν. 2496/1997) ̀ε συστὴένο ταχυδρὸείο εντό̀ 14 ὴερών από την ὴερὸηνία παράδοσὴ σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Αν το ασφαλιστήριο έχει διάρκεια ̀εγαλύτερη του ενό̀ έτοὺ, ο λήπτὴ 

τὴ ασφάλισὴ δικαιούται, για λόγοὺ ανεξάρτητοὺ από τοὺ αναφερὸένοὺ στὶ γενικέ̀ και ειδικέ̀ εξαιρέσεὶ και προϋποθέσεὶ προσθέτων καλύψεων, να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύ̀βαση 

αποστέλλοντὰ στην Εταιρία επιστολή ̀ε συστὴένο ταχυδρὸείο εντό̀ 14 ὴερών από την ὴερὸηνία παράδοσὴ σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου.

̀ΙΚΑῚΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤῚΣΗΣ






