
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

MOTOR

www.generali.gr

Ίδια πάθη 
διαφορετικές  
ανάγκες!



Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια 
εφόσον υπάρχει κάλυψη.
ΕπισκΕυάσΤΕ Το οχημά σάσ χωρίς νά πληρώσΕΤΕ!
Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των συνεργαζόμενων  
συνεργείων μπείτε στο site της Generali:

         www.generali.gr

 Φροντίδα ατυχήματος

210 34 97 023 

μήν ξεχνατε!



3

άγαπητέ άσφαλισµένε,

Το άσφαλιστήριο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο, 
που σας απαλλάσσει από το άγχος των καθηµερινών κινδύνων και προστατεύει την ποιότητα 
της ζωής σας.

Το κύρος και η οικονοµική ευρωστία της Assicurazioni Generali, ενός από τους µεγαλύτερους 
άσφαλιστικούς οµίλους παγκοσµίως, εξασφαλίζει την αξιοπιστία του άσφαλιστηρίου σας 
και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα έχετε σε περίπτωση αποζηµίωσης.

η µακρόχρονη διεθνής αλλά και ελληνική παρουσία της εγγυάται την έµπειρη ορθή και άµε-
ση εξυπηρέτηση των αναγκών σας. άυτό το άσφαλιστήριο προσφέρει την πολύτιµη τεχνο-
γνωσία και τη δύναµη ενός παγκόσµιου ασφαλιστικού οργανισµού που στο επίκεντρο όλων 
των δραστηριοτήτων του έχει εσάς, τον άσφαλισµένο.

Για οποιαδήποτε νέα ασφαλιστική σας ανάγκη, παρακαλούµε να απευθυνθείτε στον προσω-
πικό σας άσφαλιστικό ∆ιαµεσολαβητή ή στο κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών της Generali.

καλώς ήλθατε στην οικογένεια των άσφαλισµένων της Generali.

με εκτίµηση
Για τη GENERALI HELLAS ά.ά.Ε.

πάνος Δημητρίου

Διευθύνων σύμβουλος
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Ένα νέο πιο ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο έχει διαμορφωθεί στην υποχρεωτική ασφάλι-
ση αυτοκινήτου, ο στόχος του οποίου είναι η εξασφάλιση της μέγιστης προστασίας των 
ασφαλισμένων και των τρίτων ζημιωθέντων καθώς και η ασφάλεια και η διαφάνεια στις 
συναλλαγές.

Το να μην μένετε ούτε λεπτό χωρίς ασφάλιση αποτελεί μια πράξη σεβασμού και ευθύνης 
προς τους συνανθρώπους μας. Επιπλέον, με τη σωστή ασφάλιση προστατεύετε τον εαυτό 
σας και την οικογένειά σας από τις υπέρογκες οικονομικές επιπτώσεις και ποινικές κυρώ-
σεις που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα, για 
την οικονομική αποκατάσταση των συνανθρώπων μας που μπορεί να βλάψετε οδηγώντας. 
Εκτιμώντας ότι συναισθάνεστε την ευθύνη του να είστε ασφαλείς, παραθέτουμε πιο κάτω 
κάποιες σημαντικές πληροφορίες που σας αφορούν.

τι κίνδυνος υπάρχει όταν είμαι ανασφάλιστος;
Διακινδυνεύετε να σας επιβληθεί πρόστιμο, μετά από έλεγχο από την αστυνομία, που μπο-
ρεί να φτάσει το ποσό των €1.000 καθώς και διοικητικές κυρώσεις όπως η αφαίρεση του 
διπλώματος, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για 6 μήνες.

πέραν τούτου, σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα θα έχετε τις επιπτώσεις 
των ποινικών κυρώσεων καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που θα σας επιβληθούν όπως 
η αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για 2 έτη. 

σημειώσατε ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται και στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος αλλά και 
στον οδηγό αυτού.

τι πρέπει να κάνω για να μην μένω ποτέ ανασφάλιστος;
να θυμάστε ότι η ασφάλισή σας έχει ορισμένη διάρκεια, ισχύει δηλαδή για το διάστημα 
που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

να φροντίζετε να πληρώνετε το ασφάλιστρο σας έγκαιρα, δηλαδή πριν την έναρξη της ασφά-
λισης, είτε πρόκειται για νέο ασφαλιστήριο είτε πρόκειται για την συνέχιση της ασφάλισης 
που ήδη έχετε. να θυμάστε ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στην Εταιρία να παραδώσει το ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο εάν δεν έχει προηγουμένως εισπράξει το αντίστοιχο ασφάλιστρο.

Πώς αποδεικνύω την ασφάλισή μου σε περίπτωση ελέγχων των αστυνομικών 
οργάνων;
άποδεικτικό ασφάλισης αποτελεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο πρέπει να έχετε πά-
ντοτε στο αυτοκίνητό σας. σε περίπτωση που έχετε πληρώσει το ασφάλιστρο, αλλά για διαδι-
καστικούς λόγους δεν έχετε παραλάβει ακόμη το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, η απόδειξη 
εξόφλησης των ασφαλίστρων και η προσφορά ασφάλισης που έχετε λάβει από την Εταιρία, 
και που αναφέρει τις αναλυτικές καλύψεις που σχετίζεται με την ασφάλιση του οχήματός 
σας, αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό της ασφάλισης σας. 

Σημαντικές Πληροφορίες για την Ευθύνη  
της Ασφάλισης Αυτοκίνητου
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Συχνές Ερωτήσεις

τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;
• Για τη γρήγορη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος μπορείτε να καλέσετε 

άμεσα την υπηρεσία «Φροντίδα άτυχήματος» στο Τηλ.: 210 3497023 (λειτουργεί 24 ώρες 
το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο), για να σας παρέχει βοήθεια για τη συλλογή στοιχείων, 
για τη συμπλήρωση της Δήλωσης άτυχήματος και του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού. η 
Φροντίδα άτυχήματος αναλαμβάνει, αντί για εσάς, να αποστείλει στην Generali τη δήλωση 
ατυχήματος και τα υπόλοιπα στοιχεία που συνέλεξε. Επιπλέον, η Generali σε συνεργασία με 
τη Φροντίδα άτυχήματος παραλαμβάνει και μεταφέρει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητό σας 
από τον τόπο του ατυχήματος στο συνεργείο της επιλογής σας.

• να ενημερώσετε άμεσα την άρμόδια άστυνομική άρχή.

τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς του αυτοκινήτου μου;
(εάν έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη κάλυψη). 

• να δηλώσετε άμεσα την κλοπή στην αρμόδια άστυνομική άρχή.

• να δηλώσετε άμεσα την πυρκαγιά στην πυροσβεστική υπηρεσία. 

• να δηλώσετε το συμβάν στη Generali, το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) 
ημερών.

τι είναι και πώς λειτουργεί ο «Φιλικός διακανονισμός Ζημιών»;
• Είναι συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται τα-

χύτητα στην καταβολή της αποζημίωσής σας από την Generali, σε περίπτωση που το 
ατύχημα δεν προκλήθηκε από δική σας υπαιτιότητα.

• πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο φιλικού διακανονισμού το οποίο πρέπει να υπογρά-
ψετε τόσο εσείς όσο και ο άλλος οδηγός που έχει εμπλακεί στο τροχαίο και να το υποβάλ-
λετε στην Generali για να φροντίσει άμεσα για την αποζημίωσή σας.

με ποιο τρόπο μπορώ να αποκαταστήσω τη ζημιά του αυτοκινήτου μου χωρίς 
να πληρώσω;
• μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα, εξειδικευμένα συνεργεία 

που συνεργάζονται μαζί μας και να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας εύκολα, γρήγορα 
και με εγγύηση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών για την εργασία και τα ανταλλακτικά 
χώρισ να εκταμιεύσετε χρήματα.

• Δεν θα καταβάλλετε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, παρά μόνο τη συμφωνημένη απαλλα-
γή της κάλυψης εάν υπάρχει. η αποκατάσταση των ζημιών πραγματοποιείται σε συνεν-
νόηση της Generali με το συνεργαζόμενο συνεργείο της επιλογής σας.
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ςε περίπτωση που μου προκαλέσει ατύχημα ένα ανασφάλιστο όχημα, αποζη-
μιώνομαι και πώς; 
• άποζημιώνεστε απευθείας για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου σας από την Generali 

αποφεύγοντας τη διαδικασία εμπλοκής με το Επικουρικό κεφάλαιο.

• οφείλετε να ειδοποιήσετε άμεσα την αρμόδια άστυνομική άρχή για το συμβάν, ώστε 
να βεβαιώνεται από νόμιμο δημόσιο έγγραφο, ο χαρακτηρισμός του οχήματος που σας 
προκάλεσε τη ζημιά, ως ανασφάλιστο.

Παρέχεται αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος;
• παρέχεται αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι να επισκευα-

στεί το δικό σας χωρίς καμία επιβάρυνση. προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να προηγηθεί 
συνεννόηση με το συνεργαζόμενο συνεργείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμό-
τητα του αυτοκινήτου αντικατάστασης.

τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων και πώς με αποζημιώ-
νει η Generali;
• Εάν έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη κάλυψη, η Generali αναλαμβάνει την επισκευή ή 

την αντικατάσταση των κρυστάλλων σε περίπτωση θραύσης, άμεσα χώρισ καμία δική 
σας οικονομική επιβάρυνση, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας σε συνεργασία με την 
εταιρία carGlass τηλ.: 800 1136136 και 210 5311409 ή την εταιρία Glassdrive τηλ.: 800 
11777999, 210 5596376 και 2310 798770 ή και των συνεργαζόμενων συνεργείων του δι-
κτύου μας. σε αυτήν την περίπτωση που επιλέγετε να εξυπηρετηθείτε μέσω της  carGlass 
ή της Glassdrive ή των συνεργαζόμενων συνεργείων δεν θα επιβαρυνθείτε με το ποσόν 
της απαλλαγής που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του άσφαλιστηρίου σας.

αν προσθέσω στο όχημά μου ρυμουλκούμενο όχημα ή κοτσαδόρο, πoιές είναι 
οι ενέργειες που πρέπει να κάνω;
• να το δηλώσετε στο υπουργείο μεταφορών για να εκδοθεί η σχετική άδεια, την οποία 

πρέπει να προσκομίσετε στην Generali για να συμπεριληφθεί στο άσφαλιστήριο.

τι πρέπει να κάνω για να ταξιδέψω στο εξωτερικό;
• πρέπει να υπάρχει σε ισχύ άσφαλιστήριο αυτοκινήτου στην Generali και να ενημερώσετε 

την Generali, λίγες μέρες πριν την αναχώρησή σας, για τον προορισμό σας και τη διάρ-
κεια του ταξιδιού ώστε να σας χορηγηθεί πράσινη κάρτα.

• σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα θα πρέπει να καταγράψετε τον αριθμό 
κυκλοφορίας του άλλου ή των άλλων οχημάτων και οπωσδήποτε να ειδοποιήσετε την 
άστυνομία για να καταγράψει το συμβάν. στη συνέχεια επικοινωνείτε με την Εταιρία ή τη 
Φροντίδα άτυχήματος.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΣΥχΝΕΣ ΕρωΤΗΣΕΙΣ
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ςε περίπτωση που αντικαταστήσω το αυτοκίνητό μου με καινούργιο ποια δια-
δικασία πρέπει να ακολουθήσω;
• πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Generali για την αλλαγή και να υποβάλλετε νέα αίτηση 

ασφάλισης προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας και το τιμολόγιο αγοράς του νέου 
σας αυτοκινήτου.

• Ταυτόχρονα πρέπει να υποβάλλετε γραπτό αίτημα για την ακύρωση του ασφαλιστηρίου 
του παλιού σας αυτοκινήτου.

τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που επιθυμώ την ακύρωση του ασφαλιστη-
ρίου μου;
• πρέπει να στείλετε γραπτή εντολή στην Generali με την οποία να ενημερώνετε ότι επιθυ-

μείτε την ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας. η εντολή μπορεί να σταλεί είτε ταχυδρομικά, 
είτε μέσω fax, είτε μέσω του προσωπικού σας e-mail. 

 η ακύρωση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής εντολής ή από μεταγενέ-
στερη ημερομηνία που ενδεχομένως επιθυμείτε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπε-
ται ακύρωση με προγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία παραλαβής της εντολής.

Πρέπει πάντοτε να ενημερώνετε την Generali για:
• άλλαγή των στοιχείων που έχετε δηλώσει για επικοινωνία μαζί σας (διεύθυνση αλληλο-

γραφίας / τηλέφωνο επικοινωνίας / ηλεκτρονική διεύθυνση).

• κάθε περιστατικό ή πληροφορία που μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία της ασφάλισης.

• ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και ημερομηνία απόκτησης άδειας οδήγησης 
του κυρίως οδηγού που οδηγεί το αυτοκίνητό σας.

• άλλαγή της πιστωτικής σας κάρτας, σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να καταβάλλετε τα 
ασφάλιστρά σας με χρήση πιστωτικής κάρτας.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ ΣΥχΝΕΣ ΕρωΤΗΣΕΙΣ
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Το άσφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις 
του N.Δ. 400/70 του N.489/76, που κωδικο-
ποιήθηκε από το π.Δ. 237/86, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από τον ν.3557/2007, 
ν. 3746/2009, ν. 4261/2014 και του ν. 
2496/97, όπου δεν αντίκειται στις διατάξεις 
των παραπάνω ειδικών νόμων, τα δε παρα-
κάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του:

ο πίνακας καλύψεων, οι Ειδικοί Όροι, οι 
Δηλώσεις του συμβαλλόμενου ή και άσφα-
λισμένου που περιέχονται στην άίτηση 
άσφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει 
την υπογραφή τους, οι πρόσθετες πράξεις 
και τo Έντυπο που περιλαμβάνει τους Γε-
νικούς Όρους και τις Ειδικές Διατάξεις των 
καλύψεων. άπό τις καλύψεις που περιέχο-
νται στο παρόν Έντυπο, ισχύουν αποκλει-
στικά εκείνες που αναγράφονται στον πί-
νακα καλύψεων του άσφαλιστηρίου με τα 
αντίστοιχα άσφαλισμένα κεφάλαια.

οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών 
Όρων. 

εξαιρέσεις
οι Εξαιρέσεις που αφορούν στο άσφαλιστή-
ριο περιλαμβάνονται στους Γενικούς ‘ορους 
και στις Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟρΟΙ

αρθρο 1 
ορισμοι
οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία 
αποδόθηκε ειδική ερμηνεία θα έχει την ίδια 
ερμηνεία οπουδήποτε και αν αναφέρεται 
στο άσφαλιστήριο.

• εταιρία
η άσφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS 
άNώνυμοσ AσΦάλισΤικη ΕΤάιριά.

•  ςυμβαλλόμενος  
(λήπτης της ασφάλισης) 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συ-

νάπτει την άσφάλιση για λογαριασμό 
δικό του ή τρίτου και κατονομάζεται στο 
άσφαλιστήριο.

• ασφαλισμένος
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του 
οποίου συνάπτεται η άσφάλιση και κατο-
νομάζεται στο άσφαλιστήριο.

• ασφαλισμένο κεφάλαιο, όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας 
για καταβολή αποζημίωσης που αναγρά-
φεται στον πίνακα καλύψεων ανά ασφα-
λισμένο κίνδυνο.

• αποζημίωση (ασφάλισμα) 
Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περί-
πτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου. 

• δικαιούχος 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαι-
ούται να εισπράξει την αποζημίωση. 

• ασφαλιστική περίοδος 
Το χρονικό διάστημα από την ημερομη-
νία έναρξης ισχύος του άσφαλιστηρίου 
έως την ημερομηνία λήξης ισχύος, όπως 
αναγράφεται στο άσφαλιστήριο.

• ασφάλιστρο
Το χρηματικό ποσό που καταβάλλει εφά-
παξ ο συμβαλλόμενος στην Εταιρία και 
του οποίου η διάρκεια καταβολής και το 
ύψος αναγράφονται στο άσφαλιστήριο. 

• ατύχημα (ζημιά)
κάθε τυχαίο, αιφνίδιο, απρόβλεπτο γεγο-
νός που προκαλεί σωματική Βλάβη ή/και 
υλική Ζημιά τρίτου ή/και του συμβαλλό-
μενου ή και άσφαλισμένου, η οποία κα-
λύπτεται από το άσφαλιστήριο.

• ςωματική Βλάβη
σωματική Βλάβη είναι ο τραυματισμός ή 
αναπηρία ή θάνατος προσώπου. 

• υλική Ζημιά
υλική Ζημιά είναι η βλάβη ή απώλεια ή 
καταστροφή περιουσιακού στοιχείου.

• απαλλαγή
Το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει 
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υποχρέωση να καταβάλλει η Εταιρία ως 
αποζημίωση, βαρύνει τον συμβαλλόμε-
νο ή και άσφαλισμένο και υπολογίζεται 
επί της καταβλητέας αποζημίωσης.

• Πραγματογνώμονες
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που μετά 
από εντολή και για λογαριασμό της Εται-
ρίας ερευνούν την αιτία ζημιάς, προσδιο-
ρίζουν το ύψος της και συντάσσουν τη 
σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

• Φυσιολογική φθορά 
η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) 
της κατάστασης ενός αντικειμένου, που 
οφείλεται στη φθορά από την κανονική 
χρήση του με την πάροδο του χρόνου.

• υπασφάλιση 
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το 
άσφαλισμένο κεφάλαιο είναι μικρότερο 
από την πραγματική αξία του ασφαλι-
σμένου οχήματος.

• υπερασφάλιση 
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το 
άσφαλισμένο κεφάλαιο είναι μεγαλύτε-
ρο από την πραγματική αξία του ασφα-
λισμένου οχήματος.

• αυτοκίνητο / όχημα
κάθε όχημα που κινείται στο έδαφος και 
όχι σε τροχιές με μηχανική δύναμη ή 
ηλεκτρική ενέργεια ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των τροχών του και αναγράφεται 
στο άσφαλιστήριο. 

• οδηγός
Το φυσικό πρόσωπο που οδηγεί το ασφα-
λισμένο όχημα με τη συγκατάθεση του 
συμβαλλόμενου ή και του άσφαλισμένου 
και κατέχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης για 
την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.

αρθρο 2 
ΕυΘυνη Τησ ΕΤάιριάσ
η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλει-
στικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν 

το άσφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή 
εξουσιοδοτημένου προσώπου της Εταιρίας. 

αρθρο 3 
ΔικάιώμάΤά ΕνάνΤιώσησ συμΒάλλο-
μΕνου Ή/κάι άσΦάλισμΕνου
ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να εναντι-
ωθεί στο άσφαλιστήριο.

δικαίωμα εναντίωσης (α)
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την άίτηση 
άσφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση 
του άσφαλιστηρίου, ο συμβαλλόμενος έχει 
δικαίωμα Εναντίωσης συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπό-
δειγμα (ά) Δήλωσης Εναντίωσης που επισυ-
νάπτεται στο άσφαλιστήριο, αποκλειστικά 
και μόνο με συστημένη επιστολή, μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία πα-
ράδοσης σε αυτόν του άσφαλιστηρίου.

δικαίωμα εναντίωσης (Β)
σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο 
συμβαλλόμενος δεν παρέλαβε έγγραφο με 
τις πληροφορίες που προβλέπονται από το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, η του ν.Δ.400/70 
κατά το χρόνο της υποβολής της άίτησης 
για άσφάλιση ή παρέλαβε το άσφαλιστήριο 
χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
που διέπουν την άσφάλιση, έχει δικαίωμα 
εναντίωσης συμπληρώνοντας και αποστέλ-
λοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα 
(Β) που επισυνάπτεται στο άσφαλιστήριο 
με συστημένη επιστολή, μέσα σε δεκατέσ-
σερις (14) ημέρες από την ημερομηνία πα-
ράδοσης σε αυτόν του άσφαλιστηρίου.

Άσκηση δικαιώματος εναντίωσης 
σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος ασκή-
σει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώ-
ματα το άσφαλιστήριο ακυρώνεται από την 
έναρξή του.

Δεν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω 
δικαιωμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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1 Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία 
της συστημένης επιστολής έχει καταβλη-
θεί αποζημίωση σύμφωνα με το άσφαλι-
στήριο.

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

αρθρο 4
ΔηλώσΕισ / άνάκοινώσΕισ συμΒάλλο-
μΕνου Ή/κάι άσΦάλισμΕνου 
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του 
συμβαλλόμενου ή και άσφαλισμένου που 
περιλαμβάνονται στην άίτηση άσφάλισης 
και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την 
υπογραφή τους πρέπει να είναι αληθείς, 
πλήρεις και ακριβείς. 

ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος, 
κατά τη σύναψη της άσφάλισης και για όλη 
τη διάρκεια ισχύος της, έχει την υποχρέω-
ση να δηλώσει:

• κάθε στοιχείο που γνωρίζει για τον 
ασφαλισμένο κίνδυνο και γενικά όλες τις 
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται 
στην άίτηση άσφάλισης και τα οποία εί-
ναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτί-
μηση του κινδύνου από την Εταιρία.

• Εάν έχει ήδη συνάψει άσφαλιστήριο 
σε άλλη εταιρία ή εάν εκκρεμεί άίτηση 
άσφάλισής του σε άλλη εταιρία. 

• Εάν για οποιονδήποτε λόγο που δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή 
του συμβαλλόμενου ή και άσφαλισμένου 
δεν γνωστοποιηθούν στην Εταιρία τα πιο 
πάνω στοιχεία, η Εταιρία δικαιούται να 
καταγγείλει το άσφαλιστήριο ή να ζητή-
σει την τροποποίησή του μέσα σε ένα (1) 
μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών. 
η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίη-
ση θεωρείται ως καταγγελία, εάν μέσα σε 
ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίησή της 

στο συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο 
δεν έχει γίνει αποδεκτή.

• Εάν ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμέ-
νος παραβεί από αμέλειά του την υπο-
χρέωσή του γνωστοποίησης των παρα-
πάνω στοιχείων, η Εταιρία δικαιούται να 
καταγγείλει το άσφαλιστήριο ή να ζητή-
σει την τροποποίησή του μέσα σε ένα (1) 
μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών. 
Εάν επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος πριν 
την τροποποίηση του άσφαλιστηρίου ή 
την ισχύ της καταγγελίας του, η αποζη-
μίωση μειώνεται κατά το λόγο του ασφα-
λίστρου που έχει καθοριστεί σε σχέση με 
το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί 
εάν δεν υπήρχε η παράβαση, με δικαίω-
μα αναγωγής της Εταιρίας για τη διαφο-
ρά του ποσού της αποζημίωσης. 

• στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο 
πάνω, η καταγγελία του άσφαλιστηρίου 
από την Εταιρία επιφέρει αποτελέσματα 
μετά από 15 ημέρες από τότε που θα πε-
ριέλθει στο συμβαλλόμενο ή και άσφαλι-
σμένο ή μετά από ένα (1) μήνα από την 
παραλαβή της πρότασης τροποποίησης 
από αυτόν. 

• Εάν ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμέ-
νος από δόλο αποσιωπήσει περιστατι-
κά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις 
που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτί-
μηση του κινδύνου, η Εταιρία δικαι-
ούται να καταγγείλει το άσφαλιστήριο 
μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομη-
νία που έλαβε γνώση της αποσιώπη-
σης των περιστατικών ή στοιχείων ή 
των ψευδών δηλώσεων. η καταγγελία 
επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Εάν στο 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημε-
ρομηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της 
αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων 
έως την καταγγελία του άσφαλιστηρί-
ου, επέλθει ασφαλισμένος κίνδυνος, η 
Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέ-
ωση καταβολής αποζημίωσης. ο συμ-
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βαλλόμενος ή και άσφαλισμένος υπο-
χρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς 
της Εταιρίας. 

αρθρο 5 
ΕνάρΞη - ΔιάρκΕιά άσΦάλισησ
η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρ-
κειά της αναγράφονται στο άσφαλιστήριο με 
την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβο-
λής του ασφαλίστρου για το διάστημα της 
διάρκειας αυτής και δεν ανανεώνεται ούτε 
παρατείνεται αυτόματα. η Εταιρία ενημερώ-
νει σε πραγματικό χρόνο το κέντρο πληρο-
φοριών για την έναρξη και λήξη κάθε ασφα-
λιστικής σύμβασης και κάθε ανανέωσής της. 

η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μετά την 
καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου 
ασφαλίστρου στην Εταιρία και ισχύει για 
το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο 
άσφαλιστήριο. 

Εάν η ημερομηνία καταβολής του ασφα-
λίστρου αποδεικνύεται ότι προηγείται της 
ημερομηνίας έναρξης ασφάλισης που ανα-
γράφεται στο άσφαλιστήριο, η ασφάλιση 
αρχίζει από την ημερομηνία καταβολής ή 
από την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης 
που αναγράφεται στην ειδοποίηση ανα-
νέωσης ή προσφορά ασφάλισης εάν αυτή 
είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία 
καταβολής του οφειλόμενου ασφαλίστρου.

η Εταιρία μπορεί να επικαλεσθεί τη λήξη 
της ασφάλισης έναντι ζημιωθέντος τρί-
του, μετά την πάροδο (16) ημερών από την 
επομένη της ημερομηνίας λήξης ισχύος 
του άσφαλιστηρίου, χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση 
του συμβαλλόμενου ή και άσφαλισμένου.

η ασφάλιση μπορεί να ανανεωθεί, με τους 
ίδιους ή άλλους όρους, μετά την εμπρόθε-
σμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμε-
νης ασφαλιστικής περιόδου και το αργότερο 
έως την ημερομηνία λήξης του ισχύοντος 

άσφαλιστηρίου. η Εταιρία γνωστοποιεί 
γραπτά στον συμβαλλόμενο ή και άσφαλι-
σμένο, στη διεύθυνση που αυτός έχει δηλώ-
σει, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη 
του άσφαλιστηρίου το ασφάλιστρο της νέας 
ασφαλιστικής περιόδου, την έκταση της 
ασφαλιστικής κάλυψης και την ημερομηνία 
οφειλής. άπαραίτητη προϋπόθεση για την 
ισχύ της νέας ασφαλιστικής σύμβασης είναι 
η εμπρόθεσμη δηλ. μέχρι την ημερομηνία 
οφειλής καταβολή του ασφαλίστρου.  

η ασφάλιση μπορεί να λυθεί με γραπτή συμ-
φωνία των συμβαλλομένων μερών οποτε-
δήποτε. στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία 
μπορεί να επικαλεσθεί την ακύρωση του 
άσφαλιστηρίου έναντι ζημιωθέντος τρί-
του, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών 
από την εκ μέρους της γνωστοποίηση στο 
κέντρο πληροφοριών. 

αρθρο 6
ΤροποποιησΕισ άσΦάλισΤηριου 
Το άσφαλιστήριο μπορεί να τροποποιηθεί 
κατά τη διάρκεια ισχύος του μετά από γρα-
πτή συμφωνία μεταξύ συμβαλλόμενου και 
Εταιρίας.

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

Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του 
άσφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις 
από αυτούς που γίνονται από ασφαλιστι-
κούς διαμεσολαβητές ή/και οποιοδήποτε 
τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και δεν δε-
σμεύουν την Εταιρία.

αρθρο 7
μΕΤάΒολη κινΔυνου

7.1. μεταβολή Κινδύνου
ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
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υποχρεούται να ειδοποιεί γραπτά άμεσα 
την Εταιρία για κάθε ουσιαστική μεταβολή 
του κινδύνου και να λαμβάνει με δική του 
δαπάνη, όλα τα πρόσθετα μέτρα που επι-
βάλλουν οι περιστάσεις για την ασφαλή 
κατάσταση του ασφαλισμένου οχήματος. 
στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία διατηρεί 
το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να ανα-
προσαρμόσει την έκταση της ασφαλιστικής 
κάλυψης ή και το ύψος των ασφαλίστρων. 
ουσιαστική μεταβολή που επαυξάνει τον 
κίνδυνο ζημιάς μπορεί να γίνει δεκτή μόνο 
μετά από γραπτή βεβαίωση της Εταιρίας για 
τη συνέχιση της ασφάλισης.

7.2. επίταση Κινδύνου
κατά τη διάρκεια ισχύος του άσφαλιστηρί-
ου ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, 
μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε 
που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο 
ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει ση-
μαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό 
που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συ-
νάψει την παρούσα ασφάλιση ή δεν θα την 
είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:

1.  να καταγγείλει γραπτά το άσφαλιστή-
ριο ή 

2.  να αποδεχθεί τις μεταβολές του και να 
εκδώσει πρόσθετη πράξη.

σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης 
της μεταβολής ή επίτασης του κινδύνου 
από τον συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμέ-
νο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 « ΔηλώσΕισ / 
άνάκοινώσΕισ Του συμΒάλλομΕνου ή 
και άσΦάλισμΕνου», του άσφαλιστηρίου.

η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί 
τον ασφαλισμένο κίνδυνο ιδιαίτερα δε 
πριν την αποδοχή του ή όταν επιχειρού-
νται μεταβολές του.

αρθρο 8 
άσΦάλισΤρο

Πληρωμή ασφαλίστρου
Το ασφάλιστρο είναι προκαταβλητέο εφά-
παξ για την περίοδο ισχύος της ασφάλισης 
που αναγράφεται στον πίνακα άσφάλισης. 

η καταβολή εκ μέρους του συμβαλλόμενου 
ή και άσφαλισμένου χρημάτων προς την 
Εταιρία χωρίς τη χορήγηση εγγράφων δεν 
γεννά υποχρέωση της Εταιρίας για την έκ-
δοση άσφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση 
εκτός από την επιστροφή των χρημάτων.

Καθορισμός ασφαλίστρου
Το ασφάλιστρο προσδιορίζεται με βάση τα 
πιο κάτω χαρακτηριστικά και παραμέτρους:

1.  Τη χρήση, τον κυβισμό του κινητήρα, 
τους φορολογήσιμους ίππους, την μάρ-
κα (εργοστάσιο κατασκευής), το βάρος, 
το ασφαλισμένο κεφάλαιο, τον αριθ-
μό θέσεων, τον τύπο/μοντέλο, μέτρα 
προστασίας (όπως ενδεικτικά συσκευή 
εντοπισμού, συναγερμός, χώρος στάθ-
μευσης), την ηλικία του οχήματος, τη 
συχνότητα και το ύψος των ζημιών.

2.  Τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τους 
οδηγούς του, το χρόνο απόκτησης της 
άδειας οδήγησης, το επάγγελμα, την 
ηλικία, την εμπειρία οδήγησης.

3.  Την περιοχή κίνησης του οχήματος ή 
τον τόπο συνήθους στάθμευσης αυτού.

η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα υπολογι-
σμού του ασφαλίστρου με έκπτωση ή επι-
βάρυνση αυτού, ανάλογα με τον αριθμό 
των προκαλούμενων ζημιών σε κάθε ασφα-
λιστική περίοδο.

η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα:

1.  να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο 
και να τροποποιεί τις προϋποθέσεις 
και τα κριτήρια υπολογισμού του. 
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2.  να αναπροσαρμόζει ελεύθερα το πο-
σοστό αύξησης ή μείωσης του ασφαλί-
στρου.

3.  σε περίπτωση τροποποίησης των υπο-
χρεωτικών ορίων ασφάλισης, να ανα-
προσαρμόζει το ασφάλιστρο από την 
ημερομηνία ισχύος των νέων ορίων.

αρθρο 9
άκυρώση άσΦάλισΤηριου
Το άσφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί από 
την Εταιρία για τους λόγους που αναφέρο-
νται στα άρθρα 4 «ΔηλώσΕισ/άνάκοινώ-
σΕισ Του συμΒάλλομΕνου ή/και άσΦά-
λισμΕνου» και 7 «μΕΤάΒολη κινΔυνου». 

• η Εταιρία έχει το δικαίωμα, με επιστολή, 
να καταγγείλει το άσφαλιστήριο μόνο 
για παράβαση ουσιώδους όρου αυτού 
από τον συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμέ-
νο, πρέπει δε να αποδείξει την παράβα-
ση. στη δήλωση της καταγγελίας προς 
τον συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο, 
γνωστοποιείται ότι η μη συμμόρφωση 
τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη 
όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την 
επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη 
λύση της ασφαλιστικής σύμβασης και τη 
λήξη ισχύος του άσφαλιστηρίου. 

η επιστολή καταγγελίας αποστέλλεται στη 
διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του 
συμβαλλόμενου ή και άσφαλισμένου που 
αναγράφεται στο άσφαλιστήριο. ώς κατοι-
κία ή διαμονή, θεωρείται η τελευταία διεύ-
θυνση που ο συμβαλλόμενος ή και άσφα-
λισμένος δήλωσε γραπτά στην Εταιρία. Τα 
αποτελέσματα της επιστολής καταγγελίας 
επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση 
του συμβαλλόμενου ή/και του άσφαλισμέ-
νου να παραλάβουν την επιστολή ή τη μη 
ανεύρεσή τους στις από αυτούς δηλωθεί-
σες διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής ή τη 
μη προσέλευσή τους στο ταχυδρομείο για 
την παραλαβή της. H Εταιρία επιστρέφει το 

ασφάλιστρο που αναλογεί στον υπόλοιπο 
χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει αναγγελθεί 
ή/και πληρωθεί ζημιά.

ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος έχει 
το δικαίωμα να καταγγείλει το άσφαλιστή-
ριο οποτεδήποτε με επιστολή του προς την 
Εταιρία που αποστέλλεται είτε με μορφή τη-
λεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοι-
χεία επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρία 
στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε 
είδους έντυπά της. Τα αποτελέσματα της κα-
ταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη 
επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία πα-
ραλαβής της από την Εταιρία. η Εταιρία επι-
στρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί στον 
υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει 
αναγγελθεί ή/και πληρωθεί ζημιά.

σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της 
ισχύος του άσφαλιστηρίου η Εταιρία ενη-
μερώνει σχετικά το κέντρο πληροφοριών 
του Επικουρικού κεφαλαίου. Ειδικά στην 
περίπτωση καταγγελίας του άσφαλιστηρί-
ου από την Εταιρία, η ενημέρωση δεν μπο-
ρεί να γίνει πριν από την 30ή ημέρα από 
την αποστολή της σχετικής επιστολής στον 
συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο. 

η Εταιρία μπορεί να επικαλεσθεί τη λύση 
του άσφαλιστηρίου έναντι ζημιωθέντος 
τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημε-
ρών από τη γνωστοποίησή της στο κέντρο 
πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο.

αρθρο 10
ΓΕώΓράΦικά οριά ισχυοσ
η ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για 
τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
Ενιαίου οικονομικού χώρου καθώς και τα 
λοιπά κράτη, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία 
Διεθνούς άσφάλισης δεσμεύονται να εφαρ-
μόσουν το τμήμα ιιι της Ενοποιημένης συμ-
φωνίας (συμφωνία της κρήτης 2002). 
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Για τις υπόλοιπες χώρες, εκτός από τις 
προαναφερόμενες, απαιτείται έκδοση πι-
στοποιητικού ασφάλισης (πράσινη κάρτα) 
μετά από προηγούμενη γραπτή αίτηση του 
συμβαλλόμενου ή και άσφαλισμένου με 
την καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου.

η Εταιρία, όταν επεκτείνει την κάλυψη αστι-
κής ευθύνης στο εξωτερικό, χορηγεί στο 
συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο «πιστο-
ποιητικό Διεθνούς άσφάλισης» (πράσινη 
κάρτα) σύμφωνα με το ν.489/1976 και τις 
διατάξεις που κάθε φορά καθορίζει το Γρα-
φείο Διεθνούς άσφάλισης. Το πιστοποιητικό 
ισχύει για το διάστημα που το ασφαλισμέ-
νο όχημα βρίσκεται εκτός ορίων Ελληνικής 
Επικράτειας, τουλάχιστον όμως για ένα (1) 
μήνα ή για ακέραιο πολλαπλάσιό του και 
ουδέποτε υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης 
ισχύος του άσφαλιστηρίου.

οι προαιρετικές καλύψεις του άσφαλι-
στηρίου ισχύουν αποκλειστικά εντός των 
γεωγραφικών ορίων της Ελληνικής Επι-
κράτειας, μπορούν όμως να επεκταθούν 
κατά περίπτωση όταν χορηγείται επέκταση 
κάλυψης αστικής ευθύνης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο αυτό, μόνο μετά από 
αίτηση του συμβαλλόμενου ή και άσφαλι-
σμένου και την αποδοχή από την Εταιρία 
με την καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου.

κατά τη διάρκεια ισχύος της πράσινης 
κάρτας δεν είναι δυνατή η ακύρωση της 
ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος στο 
οποίο χορηγήθηκε η πράσινη κάρτα από 
το άσφαλιστήριο. 

αρθρο 11
μΕΤρά προληΨησ
ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος υπο-
χρεούται σε όλη τη διάρκεια ασφάλισης να 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία και εύλογα προ-
ληπτικά μέτρα προστασίας και λειτουργίας 
του ασφαλισμένου οχήματος για την απο-
φυγή πρόκλησης ζημιών ή επίτασης των 

ασφαλισμένων κινδύνων και να τηρεί χωρίς 
παρέκκλιση τους νόμους και διατάξεις που 
ισχύουν, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.

αρθρο 12
ΔικάιώμάΤά κάι υποχρΕώσΕισ συμΒάλ-
λομΕνου ‘η κάι άσΦάλισμΕνου 
ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος δι-
καιούται να παραλάβει το άσφαλιστήριο 
καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την 
ασφάλιση. 

άπόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν 
ισχύει, αν δεν φέρει χειρόγραφη ή μηχανι-
κή υπογραφή των νόμιμα εξουσιοδοτημέ-
νων προσώπων της Εταιρίας.

ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
υποχρεούται πριν από την ανανέωση του 
άσφαλιστηρίου να γνωστοποιεί γραπτά 
στην Εταιρία την τρέχουσα εμπορική αξία 
του ασφαλισμένου οχήματος, για την αντί-
στοιχη προσαρμογή από την Εταιρία της 
ασφαλισμένης αξίας αυτού όσον αφορά 
στις προαιρετικές καλύψεις. 

ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα και 
γραπτά στην Εταιρία κάθε μεταβολή της 
διεύθυνσης κατοικίας του ή της διαμονής 
του ή της διεύθυνσης της επιχείρησής του.

αρθρο 13
υποχρΕώσΕισ συμΒάλλομΕνου ‘η κάι 
άσΦάλισμΕνου σΕ πΕριπΤώση Ζημιάσ
o συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
υποχρεούται:

• να κάνει γραπτή αναγγελία στην Εταιρία 
άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και 
το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες 
ημέρες από τότε που έλαβε γνώση του 
ζημιογόνου γεγονότος και να προσκο-
μίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοι-
χεία και πληροφορίες για τις συνθήκες 
και συνέπειες επέλευσης του ασφαλισμέ-

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟρΟΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑξΕΙΣ 



18

νου κινδύνου που θα ζητήσει η Εταιρία ή 
οι πραγματογνώμονες. 

• να καλέσει σε βοήθεια ή να καταγγείλει 
το γεγονός στις αρμόδιες αστυνομικές 
και λοιπές αρχές.

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

• να προωθεί άμεσα χωρίς υπαίτια καθυ-
στέρηση στην Εταιρία και το αργότερο 
μέσα σε οκτώ (8) ημέρες κάθε δικαστικό 
ή εξώδικο έγγραφο που σχετίζεται με τη 
ζημιά, από όπου και αν αυτό προέρχεται. 

• να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια 
που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση 
ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακα-
νονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου ή 
ομολογία ευθύνης προς τρίτους χωρίς 
τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας.

• να μην αλλάξει την πραγματική κατά-
σταση που διαμορφώνεται μετά τη ζη-
μιά χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της 
Εταιρίας. να διαφυλάσσει τα αντικείμε-
να που έπαθαν ζημιά και να τα έχει δια-
θέσιμα για επιθεώρηση από την Εταιρία 
ή/και τον πραγματογνώμονά της και να 
μην προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή 
των ζημιωθέντων αντικειμένων χωρίς τη 
γραπτή έγκριση της Εταιρίας.

η Εταιρία έχει δικαίωμα να αναλάβει και 
να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνο-
μα του συμβαλλόμενου ή και του άσφαλι-
σμένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό 
απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του, 
αλλά και για δικό της όφελος την αποκατά-
σταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανο-
ποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημί-
ωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού 
τον ειδοποιήσει σχετικά. 

η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέ-
ρεια να προβεί στη διεξαγωγή οποιωνδή-
ποτε δικαστικών αγώνων ή σε διακανονι-
σμό οποιασδήποτε απαίτησης.

o συμβαλλόμενος ή και ο άσφαλισμένος 
οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ει-
δική βοήθεια που η Εταιρία θα κρίνει ανα-
γκαία και θα ζητήσει από αυτόν, παρέχει δε 
στην Εταιρία την ειδική πληρεξουσιότητα 
να τον αντιπροσωπεύει, εάν το επιθυμεί 
και η Εταιρία, ενώπιον κάθε αρχής ή δικα-
στηρίων.

η υπαίτια παράβαση από τον συμβαλλόμε-
νο ή και τον άσφαλισμένο των παραπάνω 
υποχρεώσεών του, παρέχει στην Εταιρία το 
δικαίωμα: 

• όσον αφορά στην κάλυψη άστικής Ευθύ-
νης έναντι τρίτων να ζητήσει αποζημίω-
ση μέχρι το ποσό των Ευρώ 2.000,00 και 

• όσον αφορά στις λοιπές ασφαλιστικές 
καλύψεις (εκτός άστικής Ευθύνης έναντι 
τρίτων) να ζητήσει την αποκατάσταση 
της ζημιάς της. 

Κριτήρια αποζημίωσης 
η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 
τον συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο 
οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγρα-
φο ή αποδεικτικό μέσο ή στοιχείο που νό-
μιμα είναι απαραίτητο ή/και αναγκαίο για 
την εξακρίβωση των αιτίων και του ύψους 
της ζημιάς. 

η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε 
έρευνα για τα αίτια, τις συνθήκες επέλευ-
σης της ζημιάς και για την ύπαρξη και αξία 
του ασφαλισμένου οχήματος κατά τη στιγ-
μή της ζημιάς.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης δεν 
λαμβάνεται υπόψη προσωπική ή συναι-
σθηματική αξία του ζημιωθέντος αντικει-
μένου.

η αποζημίωση, όσον αφορά στις υλικές 
Ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, κα-
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ταβάλλεται μετά την αφαίρεση της απαλ-
λαγής, όπου αυτή έχει συμφωνηθεί και της 
εναπομείνασας αξίας του σε περίπτωση 
ολικής καταστροφής του.

Όλες οι αποζημιώσεις καταβάλλονται σε 
Ευρώ στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εται-
ρίας. Για αποκατάσταση ζημιάς που πραγ-
ματοποιήθηκε σε άλλο νόμισμα η αποζη-
μίωση θα γίνει με βάση την ισχύουσα τιμή 
fixing του ξένου νομίσματος κατά την ημε-
ρομηνία καταβολής της αποζημίωσης.

οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την 
εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβο-
λής αποζημίωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για 
καταβολή.

η Εταιρία έχει το δικαίωμα και όχι την υπο-
χρέωση σε περίπτωση ζημιάς να αντικατα-
στήσει ή να επισκευάσει το ασφαλισμένο 
όχημα ή το ζημιωθέν ανταλλακτικό ή να κα-
ταβάλλει αποζημίωση στον συμβαλλόμενο 
ή και άσφαλισμένο, η οποία δεν θα υπερβαί-
νει την τρέχουσα εμπορική αξία του ασφα-
λισμένου οχήματος ή την πραγματική αξία 
του ζημιωθέντος εξαρτήματος κατά την 
ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς. 

η αποζημίωση για όλους τους ασφαλισμέ-
νους κινδύνους, εκτός από την αστική ευ-
θύνη έναντι τρίτων από την κυκλοφορία, 
περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη θε-
τική ζημιά και όχι την αποθετική. Επίσης, 
η αποζημίωση δεν περιλαμβάνει τη μείωση 
της αγοραστικής αξίας του ζημιωθέντος 
οχήματος, τη ζημιά από τη στέρηση της 
χρήσης αυτού ή οποιαδήποτε άλλη άμεση 
ή έμμεση ζημιά.

σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου 
κινδύνου, εκτός από την αστική ευθύνη 
έναντι τρίτων από την κυκλοφορία, ο συμ-
βαλλόμενος ή και άσφαλισμένος δεν δι-
καιούται, μετά την είσπραξη αποζημίωσης 
από την οποία έχει αφαιρεθεί η υπολειπό-
μενη αξία ζημιωθέντων αντικειμένων, να 

εγκαταλείψει στην Εταιρία τα κατάλοιπα 
αυτών.

σε περίπτωση που η επισκευή του οχή-
ματος μετά από ζημιά είναι ασύμφορη σε 
σχέση με την τρέχουσα εμπορική αξία του 
πριν την επέλευση της ζημιάς, η Εταιρία 
έχει το δικαίωμα να αποζημιώσει τον συμ-
βαλλόμενο ή και άσφαλισμένο με την τρέ-
χουσα εμπορική αξία του οχήματος μετά 
την αφαίρεση της υπολειμματικής αξίας 
αυτού.

αρθρο 14
άσΦάλιση μΕ άλλΕσ άσΦάλισΤικΕσ 
ΕΤάιριΕσ
αστική ευθύνη προς τρίτους
άν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει 
μόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεη 
για την καταβολή της αποζημίωσης στον 
ζημιωθέντα τρίτο είναι η τελευταία ασφαλι-
στική εταιρία. οι προγενέστερες ασφαλίσεις 
είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να απαιτεί-
ται γνωστοποίηση ή καταγγελία.

σε περίπτωση που προκληθεί ατύχημα από 
ρυμουλκό όχημα που συνδέεται με ρυ-
μουλκούμενο, οι ασφαλιστικές εταιρίες του 
ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχή-
ματος αντίστοιχα, ευθύνονται σε ολόκληρο 
έναντι των ζημιωθέντων τρίτων. η ευθύνη 
των ασφαλιστικών εταιριών περιορίζεται 
μέχρι το ασφαλισμένο κεφάλαιο των σχε-
τικών ασφαλιστηρίων τους και διατηρούν 
μεταξύ τους το αναγωγικό τους δικαίωμα 
για την κατανομή της ζημιάς.

Προαιρετικές Καλύψεις
Εάν το ασφαλισμένο όχημα έχει ασφαλιστεί 
κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες 
εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), o συμβαλ-
λόμενος ή και άσφαλισμένος οφείλει κατά 
τη σύναψη της ασφάλισης ή κατά τη διάρ-
κεια αυτής, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, 
να γνωστοποιήσει γραπτά στην Εταιρία τις 
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ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισμένα κε-
φάλαια.

η συνολική αποζημίωση από το σύνολο 
των εταιριών δεν μπορεί να υπερβεί την 
έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς του άσφα-
λισμένου. 

σε περίπτωση μη γνωστοποίησης ύπαρξης 
άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύνα-
ψης του άσφαλιστηρίου, η αποζημίωση θα 
περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτε-
ται από προηγούμενη ασφάλιση.

η Εταιρία δικαιούται, σε περίπτωση μη 
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφα-
λίσεων, να καταγγείλει το άσφαλιστήριο 
και να παρακρατήσει το δεδουλευμένο 
ασφάλιστρο.

Για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στη διάρ-
κεια ισχύος του άσφαλιστηρίου, η ευθύνη 
κατανέμεται σε όλες τις ασφαλιστικές εται-
ρίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής 
τους στον ασφαλισμένο κίνδυνο και όχι σε 
ολόκληρο.

Εάν ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
παραλείψει από δόλο τη γνωστοποίηση, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 
«ΔηλώσΕισ / άνάκοινώσΕισ Του συμΒάλ-
λομΕνου ή και άσΦάλισμΕνου» και 7 «μΕ-
ΤάΒολη κινΔυνου» του άσφαλιστηρίου και 
η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

Εάν οι περισσότερες ασφαλίσεις έχουν 
συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς 
κοινή συντονίστρια (ηγέτιδα) ασφαλιστική 
εταιρία, κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύ-
νεται κατ’ αναλογία του ασφαλισμένου σε 
αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση).

αρθρο 15
άσΦάλισΤικη υποκάΤάσΤάση 
Εάν ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
έχει αξίωση για την αποκατάσταση της ζη-

μιάς του από τρίτο, εκχωρεί με το άσφα-
λιστήριο στην Εταιρία κάθε δικαίωμά του 
κατά οποιουδήποτε τρίτου υπαίτιου της 
ζημιάς και χορηγεί σε αυτήν το δικαίωμα 
και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει 
εξώδικα ή/και δικαστικά στο όνομά της ή/
και στο όνομα του για αποζημίωσή της από 
τον τρίτο μέχρι το ύψος της καταβληθείσας 
από αυτήν αποζημίωσης. 

ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος εκ-
χωρεί με το άσφαλιστήριο στην Εταιρία 
κάθε δικαίωμά του κατά οποιουδήποτε τρί-
του υπαιτίου της ζημιάς και χορηγεί σε αυ-
τήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα 
να ενεργήσει εξώδικα ή/και δικαστικά στο 
όνομά της ή/και στο όνομά του για αποζη-
μίωσή της από τον τρίτο.

ο συμβαλλόμενος και, σε περίπτωση ασφά-
λισης για λογαριασμό, ο άσφαλισμένος και 
ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του ασφαλίσμα-
τος, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη διαφύλαξη 
των νομίμων δικαιωμάτων τους κατά του 
τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία. σε 
περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης 
αυτής από τους υπόχρεους, αυτοί υποχρε-
ούνται στην αποκατάσταση κάθε ζημιάς 
της Εταιρίας. 

σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος ή και 
άσφαλισμένος ενεργεί στην ασφάλιση για 
επαγγελματικούς λόγους, η Εταιρία απαλ-
λάσσεται, στο μέτρο που από υπαιτιότητά 
του ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού 
της δικαιώματος.

αρθρο 16
άρμοΔιά ΔικάσΤηριά
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς 
σχετικά με το άσφαλιστήριο, αποκλειστικά 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της άθήνας 
που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.
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αρθρο 17
Φοροι – ΤΕλη
Όλοι οι νόμιμοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατή-
σεις ή επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων που ισχύ-
ουν κατά την έκδοση του άσφαλιστηρίου ή 
θεσπισθούν με νόμο στο μέλλον και αφο-
ρούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή 
απορρέει από το άσφαλιστήριο βαρύνουν 
τον συμβαλλόμενο ή όποιο πρόσωπο έλκει 
δικαιώματα από το άσφαλιστήριο.

αρθρο 18
πάράΓράΦη
άξιώσεις που απορρέουν από το άσφαλι-
στήριο παραγράφονται μετά την παρέλευ-
ση της προθεσμίας που ορίζεται από το 
νόμο.

αρθρο 19
πισΤη Τηρηση ορών άσΦάλισΤηριου
η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ει-
δικών), Ειδικών Διατάξεων και πρόσθετων 
πράξεων του άσφαλιστηρίου από τον συμ-
βαλλόμενο ή και άσφαλισμένο αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθύνη 
της Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε κα-
ταβολή σύμφωνα με αυτό. 

αρθρο 20
Εκχώρηση-ΕνΕχυριάση 
άσΦάλισΤηριου
ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος, με 
γραπτή συναίνεση του συμβαλλόμενου, 
μπορεί κατά τη διάρκεια ισχύος του άσφα-
λιστηρίου, με γραπτή δήλωσή του να εκχω-
ρήσει ή να ενεχυριάσει τα δικαιώματα που 
απορρέουν από το άσφαλιστήριο.

η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει από την 
ημερομηνία παραλαβής της γραπτής δήλω-
σης από την Εταιρία και επιβεβαιώνεται με 
την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης.

αρθρο 21
ΔιάΔοχη σΤην άσΦάλισΤικη σχΕση
άν μεταβιβαστεί η κυριότητα του οχήματος 
λόγω θανάτου, τα δικαιώματα και οι υπο-
χρεώσεις του κληρονομούμενου από την 
ασφάλιση μεταβιβάζονται αυτοδικαίως 
στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποι-
ήσει γραπτά την Εταιρία για τη μη αποδο-
χή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και 
του λόγου της.

άν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή 
οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρό-
πο, η ασφάλιση λύεται αυτοδίκαια μετά 
την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τη 
μεταβίβαση, η δε Εταιρία επιστρέφει το 
μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο. η λύση 
της ασφάλισης ισχύει έναντι πάντων και η 
Εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε 
ενέργεια. 

άν μετά τη μεταβίβαση του οχήματος, σύμ-
φωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
συναφθεί νέο άσφαλιστήριο για το ίδιο 
όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση 
παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος ένα-
ντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι η τελευ-
ταία ασφαλιστική εταιρία.

αρθρο 22
ΓΕνικΕσ ΕΞάιρΕσΕισ 
η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές 
που προκαλούνται:

1.  άπό οδηγό που δεν έχει την από το 
νόμο προβλεπόμενη άδεια οδήγησης 
για την κατηγορία του οχήματος που 
οδηγεί.

2.  Για όσο χρόνο ο οδηγός του οχήματος 
βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύ-
ματος ή τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών 
κατά παράβαση των διατάξεων του 
κ.ο.κ. 

3.  κατά το χρόνο που το όχημα χρησιμοποι-

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟρΟΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑξΕΙΣ 



22

είται για άλλη χρήση από αυτήν που ανα-
φέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του.

4.  άπό πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια 
του συμβαλλόμενου ή και του άσφα-
λισμένου, του οδηγού του οχήματος ή 
των προστηθέντων από αυτούς προσώ-
πων στην οδήγηση του οχήματος. 

5.  άπό τη συμμετοχή του ασφαλισμένου 
οχήματος σε επιδείξεις, εορταστικές 
παρελάσεις, αγώνες - διαγωνισμούς τα-
χύτητας ακρίβειας και δεξιοτεχνίας επί-
σημους ή όχι, εκτός αν έχει συμφωνηθεί 
γραπτά διαφορετικά με την Εταιρία και 
αναγράφεται στο άσφαλιστήριο.

6.  σε πρόσωπα που συμφώνησαν να με-
ταφερθούν με το ασφαλισμένο όχημα, 
όταν αυτό σε γνώση τους χρησιμοποι-
είται για την εκτέλεση εγκληματικής 
πράξης ή έχει αφαιρεθεί από το νόμιμο 
κάτοχό του με αθέμιτα μέσα. 

7.  άπό πρόσωπα που έχουν επιληφθεί 
του οχήματος αυτογνωμόνως με αξιό-
ποινη πράξη.

8.  άπό πολεμικές επιχειρήσεις, εμφύλιο 
πόλεμο, επανάσταση, στάση, πραξικό-
πημα, κίνημα, λαϊκές ή στρατιωτικές 
εξεγέρσεις, κατάσταση πολιορκίας και 
παρόμοιες περιπτώσεις.

9.  άπό τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές 
ταραχές, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλα-
γωγίες, κακόβουλη βλάβη, δολιοφθορές 
εκτός αν έχει συμφωνηθεί γραπτά δια-
φορετικά με την Εταιρία και αναγράφε-
ται στο άσφαλιστήριο.

10. άπό πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευ-
ής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ακτινο-
βολίες, πυρηνική αντίδραση, πυρηνική 
ακτινοβολία ή ραδιενεργό μόλυνση, 
οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό ή/και 
πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο από 
καύση πυρηνικού υλικού.

11. άπό πυρκαγιά, έκρηξη, φυσικά φαινόμε-

να (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, 
παγετό, χαλάζι, τυφώνα, λαίλαπα, ανε-
μοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, 
καθίζηση ή άλλη φυσική ή γεωλογική 
διαταραχή), εκτός αν έχει συμφωνηθεί 
γραπτά διαφορετικά με την Εταιρία και 
αναγράφεται στο άσφαλιστήριο. 

12. κατά το χρόνο που το όχημα μεταφέρει 
φορτίο ή επιβάτες, υπερβαίνοντας το 
επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που προ-
βλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας 
του ή τις σχετικές αποφάσεις των αρμο-
δίων αρχών, εφόσον η υπέρβαση συνετέ-
λεσε στην επέλευση ή την επαύξηση της 
ζημιάς κατά το μέτρο της επαύξησης.

13. κατά το χρόνο που το όχημα ωθείται 
από άλλη δύναμη εκτός της δικής του 
ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που 
κινείται σε τροχούς ή μη ή ρυμουλκεί 
άλλο όχημα, εκτός εάν έχει συμφωνη-
θεί γραπτά διαφορετικά με την Εταιρία 
και αναγράφεται στο άσφαλιστήριο.

14. άπό ζημιές που υπήρχαν στο ασφα-
λισμένο όχημα πριν από την έναρξη 
ισχύος του άσφαλιστηρίου.

15. άπό τη χρήση–λειτουργία του ασφαλι-
σμένου οχήματος ως εργαλείου, εκτός 
αν έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετι-
κά με την Εταιρία και αναγράφεται στο 
άσφαλιστήριο.

16. μέσα σε φυλασσόμενους ή περιφραγμέ-
νους χώρους στους οποίους απαγορεύ-
εται η πρόσβαση και η κίνηση οχημάτων 
εκτός από τα ειδικά εξουσιοδοτημένα 
προς τούτο (όπως αεροδρόμια, στρα-
τόπεδα), εκτός αν έχει συμφωνηθεί 
γραπτά διαφορετικά με την Εταιρία και 
αναγράφεται στο άσφαλιστήριο.

17. Όταν το όχημα κινείται ή βρίσκεται 
εκτός οδών ή σε οδούς ή τόπους στους 
οποίους απαγορεύεται από τις αρχές η 
κυκλοφορία.

18. στα ελαστικά οχήματος εφόσον οι ζη-
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μιές δεν οφείλονται σε επέλευση ασφα-
λισμένου κινδύνου. 

19. άπό τη μείωση της εμπορικής αξίας του 
οχήματος ή/και από τη στέρηση της 
χρήσης του (αποθετικές ζημιές).

20. άπό ηλεκτρομηχανολογικές και ηλε-
κτρονικές βλάβες, εφόσον αυτές δεν 
οφείλονται σε επέλευση ασφαλισμένου 
κινδύνου.

21. άπό μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμε-
νο με το ασφαλισμένο όχημα φορτίο, 
εκτός αν έχει συμφωνηθεί γραπτά δια-
φορετικά με την Εταιρία και αναγράφε-
ται στο άσφαλιστήριο.

22. άπό τη λειτουργία μηχανήματος που 
αποτελεί εξάρτημα του ασφαλισμένου 
οχήματος ή είναι προσαρμοσμένο σε 
αυτό σαν εργαλείο, εκτός αν έχει συμφω-
νηθεί γραπτά διαφορετικά με την Εται-
ρία και αναγράφεται στο άσφαλιστήριο. 

23. άπό μετάδοση πυρκαγιάς του ασφαλι-
σμένου οχήματος σε τρίτους, η οποία 
δεν συνδέεται αιτιωδώς με την κυκλο-
φορία του, εκτός αν έχει συμφωνηθεί 
γραπτά διαφορετικά με την Εταιρία και 
αναγράφεται στο άσφαλιστήριο.

αρθρο 23
άνώΤάΤο οριο ΕυΘυνησ Τησ ΕΤάιριάσ

αστική ευθύνη προς τρίτους από την 
κυκλοφορία του οχήματος
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά 
ατύχημα ή ανά θύμα δεν μπορεί να υπερβεί 
κατά κεφάλαιο το αναγραφόμενο στο άσφαλι-
στήριο ασφαλισμένο κεφάλαιο. άν η Εταιρία 
υποχρεωθεί να καταβάλλει κατά κεφάλαιο, 
δικαστικά ή εξώδικα, πέραν του ασφαλισμέ-
νου κεφαλαίου, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά 
οποιουδήποτε προσώπου, του οποίου η άστι-
κή Ευθύνη καλύπτεται με το άσφαλιστήριο. 
περισσότερες ζημιές από την ίδια αιτία λογί-
ζονται ως ένα ενιαίο ατύχημα. 

Λοιπές Καλύψεις (εκτός αστικής ευθύ-
νης από την κυκλοφορία του οχήματος)
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση είναι το ασφαλισμένο κεφά-
λαιο που αναγράφεται στον πίνακα καλύ-
ψεων και ισχύει ανά ασφαλισμένο κίνδυνο 
και κατά ασφαλιστική περίοδο, περιλαμβά-
νει δε και τόκους και κάθε φύσης έξοδα και 
δαπάνες.

αρθρο 24
οΔηΓοσ άσΦάλισμΕνου οχημάΤοσ

• νέος οδηγός σε ηλικία: 
Θεωρείται το άτομο που είναι ηλικίας 
κάτω των 23 ετών που οδηγεί το ασφα-
λισμένο όχημα. ο συμβαλλόμενος ή και 
άσφαλισμένος υποχρεούται να το δηλώ-
σει κατά τη σύναψη της ασφάλισης και 
κατά τη διάρκεια αυτής και να καταβάλ-
λει το ανάλογο ασφάλιστρο.

• νέος οδηγός σε άδεια ικανότητας 
οδήγησης: 
Θεωρείται το άτομο του οποίου η άδεια 
ικανότητας οδήγησης είναι μικρότερη 
του έτους. ο συμβαλλόμενος ή και άσφα-
λισμένος υποχρεούται να το δηλώσει 
κατά τη σύναψη της ασφάλισης και κατά 
τη διάρκεια αυτής και να καταβάλλει το 
ανάλογο ασφάλιστρο. 

σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος ή και 
άσφαλισμένος παραβεί τις παραπάνω υπο-
χρεώσεις του και συμβεί ζημιογόνο γεγο-
νός τότε: 

• Εάν πρόκειται για ζημιά άστικής Ευθύνης 
προς τρίτους από την κυκλοφορία του 
οχήματος ή από τη χρήση του ως εργα-
λείο, ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμέ-
νος θα καταβάλλει άμεσα στην Εταιρία 
επιπλέον ασφάλιστρο 60% από την ημερο-
μηνία έναρξης ισχύος του άσφαλιστηρίου. 

• Εάν πρόκειται για ζημιά με ενεργοποίη-
ση της κάλυψης ιδίων Ζημιών οχήματος, 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟρΟΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑξΕΙΣ 



24

η Εταιρία απαλλάσσεται από την υπο-
χρέωση καταβολής αποζημίωσης. 

αρθρο 25
προσώπικά ΔΕΔομΕνά
ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος έχει 
πλήρη γνώση του γεγονότος ότι η Εταιρία 
τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα του συμβαλλόμενου ή και άσφα-
λισμένου, είτε η ίδια είτε μέσω άλλων φυ-
σικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχει 
κατάλληλα εξουσιοδοτήσει. Τα δεδομένα 
αυτά αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο άσφα-
λιστήριο και στην εκτέλεση των υποχρεώ-
σεων, συμβατικών ή άλλων, που απορρέ-
ουν από αυτό. η επεξεργασία αυτών των 
δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο. 
Γνωρίζοντας τα πιο πάνω, ο συμβαλλόμε-
νος ή και άσφαλισμένος αποδέχεται και 
εξουσιοδοτεί την Εταιρία να συλλέγει, ιδί-
ως από εκείνους που η ίδια έχει εξουσιοδο-
τήσει για την τήρηση του αρχείου και την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
του συμβαλλόμενου ή και άσφαλισμένου 
που αυτό περιέχει, στοιχεία που αφορούν 
στο συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο και 
συνδέονται με την εκτέλεση του άσφαλι-
στηρίου και την εκπλήρωση των υποχρεώ-
σεων που απορρέουν από αυτό.

EIΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑξΕΙΣ

άσΦάλισμΕνοι κινΔυνοι – κάλυΨΕισ

αςτίΚή ευθυνή Προς τρίτους αΠο 
τήν ΚυΚΛοΦορία του οχήματος
καλύπτεται η άστική Ευθύνη του συμβαλ-
λόμενου ή και άσφαλισμένου, του κυρίου 
/κατόχου του οχήματος, καθώς και κάθε 
οδηγού υπεύθυνου ή προστιθέντα για την 
οδήγηση, για την ικανοποίηση νόμιμων 

απαιτήσεων τρίτων από ζημιές που προ-
κλήθηκαν από την κυκλοφορία του ασφα-
λισμένου οχήματος και αφορούν στις πα-
ρακάτω περιπτώσεις: 

• Τραυματισμό, θανατηφόρο τραυματισμό 
ή πρόκληση σωματικών βλαβών σε τρί-
τα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και 
των επιβατών του οχήματος.

• υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανή-
κουν στην οικογένεια του συμβαλλόμε-
νου ή και άσφαλισμένου ή οδηγού.

• υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν με-
ταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα.

Δεν θεωρούνται τρίτοι: 

• ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένη-
σε τη ζημιά.

• κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη κα-
λύπτεται με το άσφαλιστήριο.

• Εκείνος ο οποίος έχει συνάψει το άσφα-
λιστήριο με την Εταιρία.

• οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώ-
που που είναι ασφαλισμένοι ή εταιρίας που 
δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

Aσφαλισμένα πρόσωπα είναι: 

• ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προ-
στηθείς στην οδήγηση ασφαλισμένου 
οχήματος, οι οποίοι κατέχουν νόμιμη 
άδεια οδήγησης για την κατηγορία του 
οχήματος που οδηγούν, εκτός από εκεί-
νους που έχουν επιληφθεί του οχήματος 
με κλοπή ή βία.

ΓενίΚες εξαίρεςείς υΠοχρεωτίΚής 
αςτίΚής ευθυνής Προς τρίτους 
αΠο τήν ΚυΚΛοΦορία του 
οχήματος 
κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 
22. Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕνικών ορών 
του άσφαλιστηρίου, από την παρούσα κάλυ-
ψη υποχρεωτικής αστικής ευθύνης προς τρί-
τους εξαιρούνται ζημιές που προκαλούνται:
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• άπό οδηγό που δεν έχει την από το νόμο 
προβλεπόμενη άδεια οδήγησης για την 
κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.

• άπό οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του 
ατυχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση 
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά 
παράβαση των διατάξεων του κ.ο.κ., 
εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε ου-
σιώδη συνάφεια με την πρόκληση του 
ατυχήματος.

• Όταν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμο-
ποιείται για διαφορετική χρήση από αυτή 
που καθορίζεται στο άσφαλιστήριο και 
την άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η 
χρήση αυτή τελεί σε ουσιώδη συνάφεια 
με την πρόκληση του ατυχήματος.

οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν απαλλάσσουν 
την Εταιρία όσον αφορά στην υποχρεωτική 
κάλυψη άστικής Ευθύνης έναντι ζημιωθέ-
ντων τρίτων, της δίνουν όμως το δικαίωμα 
διεκδίκησης της καταβληθείσας αποζημίω-
σης από τα ασφαλισμένα πρόσωπα. 

Εξαιρείται επίσης από την παρούσα υπο-
χρεωτική ασφάλιση η αστική ευθύνη των 
προσώπων που επιλήφθηκαν του οχήματος 
με κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν 
το ατύχημα από πρόθεση (άρθρο 6 παρ.1 
ν. 489/1976), η αστική ευθύνη των προσώ-
πων που μετέχουν σε αγωνίσματα που επά-
γονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, 
διαγωνισμούς ταχύτητας, ακρίβειας ή δεξι-
οτεχνίας επίσημους ή μη (άρθρο 6 παρ.4 ν. 
489/1976) και η αστική ευθύνη έναντι προ-
σώπων που συμφώνησαν να μεταφερθούν 
με το ασφαλισμένο όχημα, γνωρίζοντας ότι 
το όχημα αφαιρέθηκε με αθέμιτα μέσα από 
τον νόμιμο κάτοχό του ή χρησιμοποιείται 
για εκτέλεση εγκληματικής πράξης (άρθρο 
6 παρ.2 ν. 489/1976). 

Εξαιρούνται επίσης από την παρούσα υπο-
χρεωτική ασφάλιση τα πράγματα που μετα-
φέρονται με το ασφαλισμένο όχημα (άρθρο 
6 παρ.2 ν.489/1976) καθώς και οποιαδή-

ποτε δαπάνη προερχόμενη από επιβολή 
προστίμου, εξαγορά ποινής ή δικαστικών 
εξόδων από παραβάσεις νόμων ή διατάξε-
ων του κ.ο.κ. 

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ασφαλισμένο 
κίνδυνο.

αςτίΚή ευθυνή Προς τρίτους Κατα 
τή μεταΦορα του οχήματος Καί 
μεςα ςε ΦυΛαςςομενους χωρους 
καλύπτεται η αστική ευθύνη του συμβαλ-
λόμενου ή και άσφαλισμένου για ζημιές 
που θα προκληθούν σε τρίτους:

• κατά τη διάρκεια της κίνησης του ασφα-
λισμένου οχήματος μέσα σε χώρους 
στάθμευσης και φυλασσόμενους χώρους 
με την προϋπόθεση ότι παραμένει ή κι-
νείται σε αυτούς νόμιμα. 

• κατά τη μεταφορά του οχήματος μέσα σε 
πορθμείο, οχηματαγωγό, οδικώς, σιδη-
ροδρομικώς, ατμοπλοϊκώς.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση εμπεριέχεται στο ανώτατο 
όριο ευθύνης της υποχρεωτικής αστικής 
ευθύνης προς τρίτους που αναγράφεται 
στον πίνακα καλύψεων και ισχύει για κάθε 
ασφαλισμένο κίνδυνο.

αςτίΚή ευθυνή Προς τρίτους Γία 
Ζήμίες αΠο ατυχήμα αΠο τή 
ΛείτουρΓία του οχήματος ως 
ερΓαΛείο
καλύπτεται η αστική ευθύνη του συμβαλ-
λόμενου ή και άσφαλισμένου έναντι τρίτων 
για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που 
θα προκληθούν σε αυτούς από τη λειτουρ-
γία του οχήματος ως εργαλείο ή από τη λει-
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τουργία μηχανήματος που αποτελεί εξάρτη-
μα του ασφαλισμένου οχήματος ή που είναι 
προσαρμοσμένο σε αυτό ως εργαλείο. 

ειδικές εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέ-
σεις των ΓΕνικών ορών του άσφαλιστη-
ρίου, εξαιρούνται από την κάλυψη αστικής 
ευθύνης προς τρίτους από τη λειτουργία 
του ασφαλισμένου οχήματος ως εργαλείο 
και δεν καλύπτονται ζημιές:

• καθίζησης, πλημμύρας ή από μόλυνση 
ύδατος.

• σε σωληνώσεις ή καλώδια (υπέργεια ή 
υπόγεια).

• σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργει-
ες ή υπόγειες γέφυρες ή διαβάσεις, σε 
οδούς, υπονόμους και κάθε εγκατάσταση 
κάτω από αυτές, που οφείλονται σε κρα-
δασμούς λόγω του βάρους του ασφαλι-
σμένου οχήματος ή του μεταφερόμενου 
με αυτό φορτίου.

• σωματικών βλαβών σε πρόσωπα που με-
ταφέρονται με το όχημα ή υλικών ζημιών 
σε πράγματα του άσφαλισμένου ή τρίτου 
που μεταφέρονται με το όχημα.

• σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών 
που προκαλούνται από τη χρήση του 
μηχανήματος για εκτέλεση έργου που 
υπερβαίνει τις καθορισμένες από τον 
κατασκευαστή του ικανότητες αντοχής, 
ιδιαίτερα από την θραύση καλωδίων γε-
ρανού κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπο-
ρευμάτων.

• σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που 
προκαλούνται από κακή συντήρηση ή 
από κατασκευαστικό ελάττωμα του ασφα-
λισμένου οχήματος ή του εργαλείου.

• που προκαλούνται από οδηγό ή χειριστή 
που δεν κατέχει την προβλεπόμενη από 
το νόμο ειδική άδεια χειριστή μηχανήμα-

τος ή μηχανήματος έργου για την κατηγο-
ρία του μηχανήματος που οδηγεί.

• που οφείλονται σε μη λήψη των προβλεπό-
μενων από το νόμο μέτρων ασφαλείας για 
την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα 
καλύψεων, ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο και είναι 
ανεξάρτητο από το όριο ευθύνης της υπο-
χρεωτικής αστικής ευθύνης προς τρίτους 
από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου 
οχήματος.

απαλλαγή 
Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή που ανα-
γράφεται στο άσφαλιστήριο.

ΠυρΚαΓία
Θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από 
φλόγα και προκλήθηκε χωρίς να προϋ-
πάρχει συγκεκριμένη εστία ή εγκατέλειψε 
αιφνίδια και απρόβλεπτα την εστία της και 
επεκτείνεται με δική της δύναμη.

καλύπτονται υλικές ζημιές του οχήματος 
λόγω πυρκαγιάς από οποιαδήποτε αιτία, 
συμπεριλαμβανομένων των ζημιών πυρ-
καγιάς λόγω έκρηξης και τρομοκρατικών 
ενεργειών.

καλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του 
οχήματος ή η πραγματική αξία ζημιωθέ-
ντων εξαρτημάτων αυτού κατά την ημερο-
μηνία επέλευσης ζημιάς, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων για υπασφάλιση ή υπερα-
σφάλιση (άρθρο 17 ν.2496/97). 

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο.
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αςτίΚή ευθυνή Προς τρίτους αΠο 
ΠυρΚαΓία του αςΦαΛίςμενου 
οχήματος
καλύπτεται η αστική ευθύνη του συμβαλ-
λόμενου ή και άσφαλισμένου έναντι απαι-
τήσεων τρίτων για σωματικές βλάβες ή/
και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από 
πυρκαγιά του ασφαλισμένου οχήματος, η 
οποία δεν συνδέεται αιτιωδώς με την κυ-
κλοφορία του.

ειδικές εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέ-
σεις των ΓΕνικών ορών του άσφαλιστη-
ρίου, δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη του 
συμβαλλόμενου ή και άσφαλισμένου προς 
τρίτους από πυρκαγιά ασφαλισμένου οχή-
ματος, που συνδέεται με την κυκλοφορία 
του οχήματος και περιλαμβάνεται στην 
υποχρεωτική αστική ευθύνη από την κυ-
κλοφορία του οχήματος.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο.

οΛίΚή ΚΛοΠή
καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλισμέ-
νου οχήματος μετά από ληστεία ή διάρρη-
ξή του.

καλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του 
οχήματος κατά την ημερομηνία επέλευσης 
ζημιάς και απώλειάς του, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων για υπασφάλιση ή υπερα-
σφάλιση (άρθρο 17 ν. 2496/97). 

Προϋποθέσεις Κάλυψης / αποζημίωσης
ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
υποχρεούται:

• σε άμεση δήλωση του συμβάντος στην 

αρμόδια άστυνομική άρχή και υποβολή 
της σχετικής μήνυσης, που δεν δικαιού-
ται να αποσύρει ούτε μετά την καταβολή 
της αποζημίωσης, διαφορετικά υποχρε-
ούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που 
θα υποστεί η Εταιρία από την αιτία αυτή.

• να κλειδώνει τις πόρτες του οχήματος 
και να ενεργοποιεί τα συστήματα ασφά-
λειας του οχήματος όταν είναι σταθμευ-
μένο.

• η παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από 
την ημερομηνία του συμβάντος και της 
υποβολής σχετικής μήνυσης, είναι ο ελά-
χιστος χρόνος αναμονής για τυχόν ανεύ-
ρεση του οχήματος πριν την καταβολή 
της αποζημίωσης.

η καταβολή αποζημίωσης από την Εταιρία 
προϋποθέτει:

1  Την υποβολή από το συμβαλλόμενο ή 
και άσφαλισμένο κύριο του οχήματος 
γραπτής ειδικής εντολής και ανέκκλη-
της πληρεξουσιότητας με ειδικό συμ-
βολαιογραφικό πληρεξούσιο με την 
οποία θα παραχωρείται στην Εταιρία 
το δικαίωμα να πωλήσει το όχημα εάν 
τυχόν αυτό βρεθεί και να κρατήσει το 
τίμημα και το δικαίωμα να ζητήσει την 
υπογραφή οριστικού συμβολαίου με-
ταβίβασης της κυριότητας του οχήμα-
τος, είτε σε αυτή (αυτοσύμβαση) είτε σε 
τρίτο που θα υποδειχθεί από αυτήν.

2  υποβολή στην Εταιρία από το συμβαλ-
λόμενο ή και άσφαλισμένο κύριο του 
οχήματος βεβαίωσης της αρμόδιας 
Δ.ο.υ. για καταβολή των τελών κυκλο-
φορίας και αντίγραφο της φορολογικής 
δήλωσης εισοδήματος/εκκαθαριστικού 
του προηγούμενου πριν την επέλευση 
της ζημιάς οικονομικού έτους, ότι το 
κλεμμένο όχημα έχει δηλωθεί ή σχετική 
βεβαίωση από τη Δ.ο.υ.

3  υποβολή από το συμβαλλόμενο ή και 
άσφαλισμένο κύριο του οχήματος αντί-
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γραφου δήλωσης κλοπής και πιστοποιητι-
κού μεταβολών κυριότητας του οχήματος 
από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.

4  υποβολή από το συμβαλλόμενο ή και 
άσφαλισμένο κύριο του οχήματος βε-
βαίωσης αρμόδιας αστυνομικής αρχής 
περί μη ανεύρεσης του οχήματος μετά 
την πάροδο των ενενήντα (90) ημερών. 

Εάν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή 
της αποζημίωσης, ο συμβαλλόμενος ή και 
άσφαλισμένος ή κύριος του οχήματος υπο-
χρεούται, αμέσως όταν λάβει γνώση, να ει-
δοποιήσει γραπτά την Εταιρία. η Εταιρία, 
όταν λάβει γνώση της ανεύρεσης του οχή-
ματος, οφείλει με επιστολή να καλέσει το 
συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο να δη-
λώσει γραπτά εάν επιθυμεί να κρατήσει το 
ευρεθέν όχημα και να επιστρέψει την απο-
ζημίωση. η δήλωση αυτή του συμβαλλό-
μενου ή και άσφαλισμένου πρέπει να γίνει 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την αποστολή της επιστολής.

σε περίπτωση μη απάντησης, ο συμβαλ-
λόμενος ή και άσφαλισμένος ή κύριος του 
οχήματος εκπίπτει από κάθε προς τούτο 
δικαίωμά του.

Εάν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή 
της αποζημίωσης, αποτελεί ιδιοκτησία 
της Εταιρίας και ο συμβαλλόμενος ή και 
ο άσφαλισμένος ή κύριος του οχήματος 
υποχρεούται να συμπράξει με κάθε νόμιμη 
ενέργεια για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησί-
ας στην Εταιρία.

ειδικές εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέ-
σεις των ΓΕνικών ορών του άσφαλιστηρί-
ου, δεν καλύπτεται ζημιά:

• Τμημάτων ή εξαρτημάτων του οχήματος 
που προκαλείται είτε από την αφαίρεση 
είτε από την κυκλοφορία του οχήματος, 
εφόσον τούτο βρεθεί πριν την παρέλευ-

ση της προθεσμίας των ενενήντα (90) 
ημερών, εκτός αν έχει συναφθεί ασφά-
λιση μερικής κλοπής ή/και ίδιων ζημιών 
και αναγράφεται στο άσφαλιστήριο.

• υπεξαίρεσης του ασφαλισμένου οχήματος.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο.

μερίΚή ΚΛοΠή 
καλύπτονται άμεσες υλικές ζημιές στο 
σώμα του οχήματος ή/και άμεσες απώλειες 
ή υλικές ζημιές των εξαρτημάτων που είναι 
σταθερά προσδεδεμένα επί ή εντός αυτού 
και αποτελούν τμήμα και εξοπλισμό του, οι 
οποίες προκαλούνται κατά τη διάρκεια που 
το όχημα είχε κλαπεί ή κατά την απόπειρα 
κλοπής του.

o συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος υπο-
χρεούται να δηλώσει αμέσως την κλοπή 
στην αρμόδια άστυνομική άρχή και να προ-
σκομίσει στην Εταιρία αντίγραφο της μήνυ-
σης, μετά δε την ανεύρεση του οχήματος, 
εάν έχει κλαπεί, ή των εξαρτημάτων του, 
αντίγραφο δελτίου συμβάντων της άστυ-
νομίας στο οποίο βεβαιώνεται η αφαίρεση 
τμημάτων ή εξαρτημάτων του οχήματος. 

καλύπτεται η πραγματική αξία ζημιωθέ-
ντων ή κλαπέντων εξαρτημάτων του οχήμα-
τος κατά την ημερομηνία επέλευσης ζημιάς.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο.

ςυσκευές Ήχου / εικόνας / GPS
σε περίπτωση μεμονωμένης απώλειας ή 
υλικής ζημιάς σε συσκευές λήψης / μετά-
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δοσης / αναπαραγωγής ήχου, εικόνας ή 
σε σύστημα πλοήγησης που αποτελούν 
σταθερά ή όχι τμήματα / εξαρτήματα του 
ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον δεν 
έχουν δηλωθεί και κατονομασθεί ειδικά 
από τον συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο 
και ασφαλιστεί με ειδική αξία, η Εταιρία ευ-
θύνεται για αποζημίωση ποσού μέχρι την 
αξία αντικατάστασης αυτών με καινούργια 
ίδιου ή παρόμοιου τύπου και προδιαγρα-
φών, με ανώτατο όριο ευθύνης ανά αντι-
κείμενο το ποσό των Ευρώ 250,00 και με 
ανώτατο όριο για κάθε ζημιά το ποσό των 
Ευρώ 500,00.

ίδίες Ζήμίες
καλύπτονται υλικές ζημιές του ασφαλισμέ-
νου οχήματος που προκαλούνται αποκλει-
στικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρου-
ση, εκτροπή, ανατροπή και πτώση του.

καλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του 
οχήματος ή η πραγματική αξία ζημιωθέ-
ντων εξαρτημάτων αυτού κατά την ημερο-
μηνία επέλευσης ζημιάς, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων για υπασφάλιση ή υπερα-
σφάλιση (άρθρο 17 ν.2496/97). 

ειδικές εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέ-
σεις των ΓΕνικών ορών του άσφαλιστηρί-
ου, εξαιρούνται από την κάλυψη:

• Φθορές λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης. 

• Ζημιές που οφείλονται σε πλημμελή συ-
ντήρηση του οχήματος ή επιτείνονται 
από αυτή.

• Ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλι-
σμένο όχημα ενώ ο οδηγός του ήταν νέος 
σε ηλικία δηλ. κάτω των 23 ετών ή / και 
νέος οδηγός σε άδεια ικανότητας οδή-
γησης δηλ. μικρότερη του έτους η άδεια 
ικανότητας οδήγησής του. 

• σε περίπτωση ασφάλισης ιδίων ζημιών 

οχήματος ψυγείου ή θερμοθαλάμου, 
εξαιρούνται ρητά από την ασφαλιστική 
κάλυψη ζημιές στα ψυκτικά ή θερμαντι-
κά μηχανήματα ή τις εγκαταστάσεις αυ-
τών από οποιαδήποτε αιτία.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο.

απαλλαγή
Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή που 
αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του 
άσφαλιστηρίου.

δίαςαΛευςή / δίαταραξή δήμοςίας 
ταξής
Διασάλευση της δημόσιας τάξης θεωρού-
νται οι:

• πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, διαδηλώ-
σεις, απεργίες, ανταπεργίες, στάσεις από 
μεμονωμένα άτομα ή από οργανωμένες 
ομάδες ατόμων καθώς και ενέργειες των 
άρχών για την καταστολή, μείωση, απο-
φυγή ζημιών από τις καταστάσεις αυτές.

καλύπτονται υλικές ζημιές που θα προκλη-
θούν στο ασφαλισμένο όχημα και οφείλο-
νται άμεσα ή έμμεσα σε διασάλευση / δια-
τάραξη της δημόσιας τάξης. 

καλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του 
οχήματος ή η πραγματική αξία ζημιωθέ-
ντων εξαρτημάτων αυτού κατά την ημερο-
μηνία επέλευσης ζημιάς, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων για υπασφάλιση ή υπερα-
σφάλιση (άρθρο 17 ν. 2496/97). 

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο.
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τρομοΚρατίΚες ενερΓείες
Θεωρούνται πράξεις ατόμων μεμονωμένων 
ή οργανωμένων σε ομάδα που δρουν αυτό-
νομα ή για λογαριασμό οργάνωσης, υποκι-
νούμενα από πολιτικά, θρησκευτικά, οικονο-
μικά, κοινωνικά, ιδεολογικά ή άλλα συναφή 
κίνητρα και πεποιθήσεις. οι πράξεις αυτές 
μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, χρήση ή/και απειλή χρή-
σης δύναμης ή βίας ή όπλων οποιασδήποτε 
μορφής και φύσης και να αποσκοπούν στην 
οποιασδήποτε μορφής καταστροφή ή/και 
απώλεια ή/και ζημιά, περιλαμβανομένης και 
της πρόθεσης επηρεασμού οποιασδήποτε 
νόμιμης αρχής ή κυβέρνησης ή εκφοβισμού 
του κοινωνικού συνόλου ή μέρους αυτού, 
ανεξάρτητα εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή 
όχι χώρα κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργι-
ών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών ή κατά 
τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της 
δημόσιας τάξης. 

καλύπτονται υλικές ζημιές που θα προκλη-
θούν στο ασφαλισμένο όχημα και οφείλονται 
άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Kαλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του 
οχήματος ή η πραγματική αξία ζημιωθέ-
ντων εξαρτημάτων αυτού κατά την ημερο-
μηνία επέλευσης ζημιάς, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων για υπασφάλιση ή υπερα-
σφάλιση (άρθρο 17 ν. 2496/97). 

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο.

ΚαΚοΒουΛες ενερΓείες
Θεωρούνται οι πράξεις που γίνονται από 
τρίτο πρόσωπο με σκοπό τον βανδαλισμό 
ή τη δολιοφθορά με αποτέλεσμα τη ζημιά 
του οχήματος.

καλύπτονται υλικές ζημιές που θα προκλη-
θούν στο όχημα και οφείλονται άμεσα ή 
έμμεσα σε κακόβουλες ενέργειες.

καλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του 
οχήματος ή η πραγματική αξία ζημιωθέ-
ντων εξαρτημάτων αυτού κατά την ημερο-
μηνία επέλευσης ζημιάς, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων για υπασφάλιση ή υπερα-
σφάλιση (άρθρο 17 ν. 2496/97). 

ειδικές εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέ-
σεις των ΓΕνικών ορών του άσφαλιστη-
ρίου, εξαιρούνται από την κάλυψη ζημιές 
που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από 
τρομοκρατικές ενέργειες ή μετά από κλο-
πή του ασφαλισμένου οχήματος, εκτός εάν 
έχει συναφθεί ασφάλιση τρομοκρατικών 
ενεργειών και μερικής κλοπής αντίστοιχα 
και αναγράφεται στο άσφαλιστήριο.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο.

απαλλαγή
Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή που 
αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του 
άσφαλιστηρίου.

ΦυςίΚα Φαίνομενα
Kαλύπτονται οι υλικές ζημιές που προ-
καλούνται άμεσα και αποδεδειγμένα από 
πλημμύρα, θύελλα, ανεμοστρόβιλο, κυ-
κλώνα, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι, τυφώνα, 
ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, 
παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι), καθίζηση, 
δηλ. φαινόμενα που προσδιορίζονται από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 

Kαλύπτεται η τρέχουσα εμπορική αξία του 
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οχήματος ή η πραγματική αξία ζημιωθέ-
ντων εξαρτημάτων αυτού κατά την ημερο-
μηνία επέλευσης ζημιάς, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων για υπασφάλιση ή υπερα-
σφάλιση (άρθρο 17 ν.2496/97). 

ειδικές εξαιρέσεις

Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέ-
σεις των ΓΕνικών ορών του άσφαλιστη-
ρίου, εξαιρούνται ρητά από την κάλυψη 
μηχανικές βλάβες του οχήματος που έχουν 
ως αιτία τον παγετό. 

Όριο ευθύνης

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο. 

θραυςή ΚρυςταΛΛων
καλύπτεται κάθε θραύση κρυστάλλου, γυά-
λινων οροφών ή / και ηλιοροφών (γυάλι-
νων), συμπεριλαμβανομένων των εργατι-
κών δαπανών και υλικών τοποθέτησης από 
οποιαδήποτε αιτία.

ειδικές εξαιρέσεις

Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέ-
σεις των ΓΕνικών ορών του άσφαλιστηρί-
ου, εξαιρούνται από την κάλυψη:

• οι εμπρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί, οι κα-
θρέπτες και οι δείκτες αλλαγής πορείας.

• Ζημιές που προκλήθηκαν στα κρύσταλλα 
σε περίπτωση ολικής καταστροφής του 
ασφαλισμένου οχήματος.

Όριο ευθύνης

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συνο-
λικά κατά ασφαλιστική περίοδο.

απαλλαγή 

Για κάθε ζημιά ισχύει η απαλλαγή που ανα-
γράφεται στο άσφαλιστήριο. 

ΠροςωΠίΚο ατυχήμα οδήΓου 
καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχή-
ματος, όταν είναι στη θέση του οδηγού, για σω-
ματική βλάβη ή θάνατο, που θα είναι συνέπεια 
τροχαίου ατυχήματος που θα συμβεί από 
την οδήγηση του ασφαλισμένου οχήματος. 

Όριο ευθύνης

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση για κάθε ασφαλιστική περί-
οδο δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται 
στον πίνακα καλύψεων στο επιλεγέν αντί-
στοιχο «προΓράμμά» προσωπικού ατυ-
χήματος οδηγού, περιορίζεται δε για κάθε 
επιμέρους κάλυψη όπως παρακάτω:

ειδικές εξαιρέσεις 

Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέσεις των 
ΓΕνικών ορών του άσφαλιστηρίου, εξαι-
ρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη και 
δεν καλύπτονται ατυχήματα και οι άμεσες ή 
έμμεσες συνέπειες τους που οφείλονται:

• σε προϋπάρχουσα αναπηρία και γενικά 
σε κάθε μορφής ασθένεια ή πάθηση του 
οδηγού, έστω και αν εμφανίζεται για 
πρώτη φορά και έχει χαρακτηρισθεί ως 
ατύχημα με δικαστική απόφαση.

• σε σωματική βλάβη από ατύχημα που 
είχε υποστεί ο οδηγός πριν τη σύναψη 
της ασφάλισης και τα επακόλουθα ή επι-
πλοκές του.

• σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας 
του οδηγού.

• σε ψυχικές διαταραχές, συγγενείς πα-
θήσεις (έστω και εάν εκδηλώνονται στο 
ατύχημα), επιληψία (κρίση και σπασμοί).
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ΘάνάΤοσ άπο άΤυχημά
καλύπτεται ο θάνατος του οδηγού από τρο-
χαίο ατύχημα που θα συμβεί κατά τη διάρ-
κεια ισχύος της ασφάλισης και θα επέλθει 
μέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες 
από την ημερομηνία του ατυχήματος.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση περιλαμβάνεται στο ασφαλι-
σμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πί-
νακα καλύψεων και ισχύει κατά ασφαλιστι-
κή περίοδο. η αποζημίωση καταβάλλεται 
από την Εταιρία στους νόμιμους κληρονό-
μους του οδηγού.

μονιμη ολικη άνικάνοΤηΤά άπο 
άΤυχημά
καλύπτεται η μόνιμη ολική άνικανότητα 
του οδηγού από τροχαίο ατύχημα που θα 
συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφά-
λισης, θα επέλθει μέσα σε τριακόσιες εξή-
ντα (360) ημέρες από την ημερομηνία του 
ατυχήματος και οφείλεται αποκλειστικά 
και άμεσα σε αυτό.

μόνιμη ολική άνικανότητα θεωρείται η 
πλήρης ανικανότητα που οφείλεται σε ατύ-
χημα ή επιπλοκές του και παρεμποδίζει τον 
οδηγό στην άσκηση οποιουδήποτε επαγ-
γέλματος ή εργασίας με αμοιβή ή κέρδος.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση περιλαμβάνεται στο ασφαλι-
σμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πί-
νακα καλύψεων και ισχύει συνολικά κατά 
ασφαλιστική περίοδο.

μονιμη μΕρικη άνικάνοΤηΤά άπο 
άΤυχημά
καλύπτεται η μόνιμη μερική άνικανότητα 
του οδηγού από τροχαίο ατύχημα που θα 
συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφά-
λισης, θα επέλθει μέσα σε τριακόσιες εξή-
ντα (360) ημέρες από την ημερομηνία του 
ατυχήματος και οφείλεται αποκλειστικά 
και άμεσα σε αυτό.

μόνιμη μερική άνικανότητα, θεωρείται 
η ανικανότητα που οφείλεται σε τροχαίο 
ατύχημα ή επιπλοκές του και συνίσταται 
αποκλειστικά στις παρακάτω αναφερόμε-
νες περιπτώσεις.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση περιλαμβάνεται στο ασφαλι-
σμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πί-
νακα καλύψεων και ισχύει συνολικά κατά 
ασφαλιστική περίοδο.

η Εταιρία αποζημιώνει τον οδηγό σύμφω-
να με το ποσοστό μερικής αναπηρίας του 

αςΦαΛίςμενοί  
Κίνδυνοί - ΚαΛυΨείς ΠροΓραμμα 1 ΠροΓραμμα 2 ΠροΓραμμα 3

ανώτατο όριο ευθύνης 10.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00€

θάνατος 10.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 €

μόν. ολική ανικανότητα 10.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 €

μόν. μερική ανικανότητα % των 10.000,00 € % των 15.000,00 € % των 30.000,00 €

ίατροφαρμ/τικά Έξοδα 300,00 € 600,00 € 1.200,00 €
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όπως αυτό καθορίζεται στον παρακάτω 
πίνακα ανάλογα με τον βαθμό μερικής ανα-
πηρίας που αυτός έχει υποστεί. 

Εάν ο οδηγός είναι αριστερόχειρας, τα πο-
σοστά που αναφέρονται στον παραπάνω 
πίνακα για τις διάφορες αναπηρίες αριστε-
ρού και δεξιού χεριού αντιστρέφονται.

η ολική και μόνιμη απώλεια λειτουργικής 
χρήσης ενός οργάνου ή μέλους του σώμα-
τος θεωρείται ως ανατομική απώλεια του 
οργάνου ή του μέλους.

σε περίπτωση μερικής απώλειας λειτουρ-
γικής χρήσης τα παραπάνω ποσοστά μειώ-
νονται ανάλογα με τη λειτουργικότητα που 
χάθηκε.

σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής 
απώλειας σε περισσότερα όργανα ή μέλη, 
η αποζημίωση καθορίζεται με την άθροιση 
των ποσοστών που αναλογούν σε κάθε μία 
βλάβη και δεν μπορεί να υπερβεί το 100% 
του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγρά-

φεται στον πίνακα καλύψεων συνολικά 
κατά ασφαλιστική περίοδο.

η ανατομική ή λειτουργική απώλεια οργά-
νου ή άκρου πριν από την έναρξη ισχύος 
της άσφάλισης δεν παρέχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης στον οδηγό για μόνιμη άνι-
κανότητα από αυτό το όργανο ή άκρο. 

σε περίπτωση που αποκοπεί τμήμα ενός 
δακτύλου χεριού, η Εταιρία θα καταβάλλει 
μέρος από το ποσοστό που προβλέπεται 
για την ολική απώλεια δακτύλου από τον 
παραπάνω πίνακα ανάλογα με το σημείο 
αποκοπής του δακτύλου.

άνάΓνώριση μονιμησ ολικησ  
‘η μΕρικησ άνικάνοΤηΤάσ
η αναγνώριση της μόνιμης ολικής ή μερι-
κής άνικανότητας γίνεται από την Εταιρία 
εφόσον:

• η ανικανότητα έχει κριθεί ως μόνιμη και 
οριστική.
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ΠίναΚας μονίμής μερίΚής 
ανίΚανοτήτας

Ποςοςτο αΠοΖήμίωςής

επί του ασφαλισμένου Κεφαλαίου

οΛίΚή αΠωΛεία ΔΕΞιο άρισΤΕρο

του βραχίονα ή χεριού 60% 50%

της κίνησης ώμου 25% 20%

της κίνησης αγκώνα ή καρπού 20% 25%

του δείκτη ή του αντίχειρα 30% 25%

του αντίχειρα και κάποιου άλλου δακτύλου 25% 20%

τριών δακτύλων, εκτός δείκτη ή αντίχειρα 25% 20%

μόνο του αντίχειρα 20% 15%

μόνο του δείκτη 15% 10%

μόνο του μέσου ή παράμεσου ή μικρού 10% 8%

της κνήμης ή του ποδιού 50%
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• ο οδηγός υποβληθεί σε εξετάσεις από 
γιατρό της επιλογής της Εταιρίας, εάν 
αυτή το κρίνει αναγκαίο.

• ο οδηγός βρίσκεται στη ζωή κατά την 
ημερομηνία της αναγνώρισης της μόνι-
μης ολικής ή μερικής άνικανότητας από 
την Εταιρία.

ιάΤροΦάρμάκΕυΤικΕσ ΔάπάνΕσ
καλύπτονται οι αναγκαίες δαπάνες που θα 
πραγματοποιήσει ο οδηγός για την περί-
θαλψη ή και θεραπεία του, λόγω τροχαίου 
ατυχήματος που θα συμβεί κατά τη διάρ-
κεια ισχύος της ασφάλισης.

καλύπτονται δαπάνες που αφορούν:

ΠίναΚας μονίμής μερίΚής ανίΚανοτήτας

Ποςοςτο 
αΠοΖήμίωςής

επί του ασφαλισμένου 
Κεφαλαίου

οΛίΚή αΠωΛεία ΔΕΞιο άρισΤΕρο

Κάτω άκρου κάτω από το γόνατο 40%

της κίνησης ενός μηρού 30%

της κίνησης ενός γόνατος 20%

της κίνησης του μεγάλου δακτύλου ποδιού 8%

μερικός ακρωτηριασμός ποδιού με όλα τα δάκτυλα 30%

Βράχυνση του ποδιού κατά 5 εκατ. τουλάχιστον 15%

ολική απώλεια της όρασης του ενός ματιού ή ελάττωση 
κατά το μισό της όρασης και στα δύο μάτια 25%

ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 10%

ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40%

Κάταγμα, μη πωρωμένο, κάτω σιαγόνας 25%

Κάταγμα πλευράς με μόνιμη παραμόρφωση του θώρακα και 
με οργανικές ανωμαλίες 20%

αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης, με μόνιμη 
παραμόρφωση 40%

Κάταγμα πλευράς με μόνιμη παραμόρφωση του θώρακα και 
με οργανικές ανωμαλίες 20%

αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης, με μόνιμη 
παραμόρφωση 40%
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• Επισκέψεις σε γιατρούς,

• άκτινολογικές εξετάσεις, μαγνητικές και 
αξονικές τομογραφίες, 

• Διαγνωστικές εξετάσεις

• Φαρμακευτικές δαπάνες

προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίω-
σης ιατροφαρμακευτικών δαπανών είναι η 
υποβολή στην Εταιρία από τον οδηγό των 
πρωτότυπων αποδεικτικών στοιχείων και 
νόμιμων παραστατικών.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό που ανα-
γράφεται στο αντίστοιχο προΓράμμά που 
έχει επιλέξει ο συμβαλλόμενος ή και άσφα-
λισμένος και αναγράφεται στο άσφαλιστή-
ριο, ισχύει δε για κάθε ζημιά και συνολικά 
κατά ασφαλιστική περίοδο και περιλαμβά-
νεται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο που ανα-
γράφεται στον πίνακα καλύψεων.

κάΤάΒολη άσΦάλισμΕνου κΕΦάλάιου
Το ασφαλισμένο κεφάλαιο λόγω μόνιμης 
ολικής άνικανότητας ή το ποσοστό αυτού 
λόγω μόνιμης μερικής άνικανότητας, όπως 
αναφέρεται στο σχετικό πίνακα, καταβάλ-
λεται εφάπαξ αμέσως μετά την αναγνώρι-
σή της από την Εταιρία, εφόσον ο οδηγός 
βρίσκεται στη ζωή κατά την ημερομηνία 
καταβολής και συνεχίζεται η μόνιμη ολική 
ή μερική άνικανότητά του, διαφορετικά η 
Εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε 
καταβολή.

σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης 
λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής άνικανό-
τητας και εξάντλησης του ασφαλισμένου 
κεφαλαίου, λήγει η ισχύς της κάλυψης προ-
σωπικού άτυχήματος. 

η ευθύνη της Εταιρίας εξαντλείται μετά 
την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαί-
ου που αναφέρεται στον πίνακα καλύψε-

ων και είναι το ανώτατο όριο ευθύνης της 
κατά ασφαλιστική περίοδο.

ανώτατο Ποσό αποζημίωσης 
ορίζεται ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης 
περισσότερων της μίας ασφαλισμένων κα-
λύψεων του προσωπικού άτυχήματος κατά 
τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, το ανώ-
τατο όριο ευθύνης της Εταιρίας είναι το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται 
στον πίνακα καλύψεων, από το οποίο θα 
αφαιρεθεί οποιαδήποτε καταβολή έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί για οποιαδήποτε ασφα-
λισμένη κάλυψη λόγω ζημιάς.

ενοίΚίαςή οχήματος ΛοΓω 
ΠυρΚαΓίας / οΛίΚής ΚΛοΠής
καλύπτεται η ενοικίαση οχήματος σε πε-
ρίπτωση ζημιάς του ασφαλισμένου οχή-
ματος λόγω επέλευσης των ασφαλισμένων 
κινδύνων πυρκαγιάς ή ολικής κλοπής.

σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου πυρ-
καγιάς, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ενεργοποίηση της κάλυψης ενοικίασης οχή-
ματος είναι το ύψος της ζημιάς του ασφαλι-
σμένου οχήματος να υπερβαίνει το 35% της 
τρέχουσας εμπορικής αξίας αυτού.

η Εταιρία καλύπτει τη δαπάνη ενοικίασης 
οχήματος έως 11 ίππων, με την υποβολή των 
νόμιμων παραστατικών από το συμβαλλόμε-
νο ή και άσφαλισμένο και δεν αποζημιώνει 
άλλες δαπάνες ή έξοδα, όπως ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά καύσιμα, ασφάλιση κ.α.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ζημιά και συ-
νολικά κατά ασφαλιστική περίοδο. Το ανώ-
τατο όριο ημερών κάλυψης σε περίπτωση 
ζημιάς λόγω πυρκαγιάς είναι τριάντα (30) 
ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο.

Το ανώτατο όριο ημερών κάλυψης σε περί-

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟρΟΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑξΕΙΣ 



36

πτωση ολικής κλοπής είναι το χρονικό διά-
στημα περιόδου αναμονής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην κάλυψη ολικής κλοπής στο 
άσφαλιστήριο ανά ασφαλιστική περίοδο.

απαλλαγή
Για κάθε ζημιά ορίζεται χρονική απαλλαγή 
οι πέντε (5) πρώτες ημέρες από την ημερο-
μηνία ενοικίασης.

υΛίΚες Ζήμίες αΠο αναςΦαΛίςτο 
οχήμα
καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προ-
κληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από τη 
σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα που 
φέρει ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

η Εταιρία αποζημιώνει αποκλειστικά τις 
υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος.

προϋποθέσεις κάλυψης / αποζημίωσης:

• H διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού 
του ανασφάλιστου οχήματος και η πι-
στοποίηση της μη ασφάλισής του πρέ-
πει υποχρεωτικά να προκύπτουν και να 
αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα 
(αντίγραφο δελτίου συμβάντων της 
άστυνομικής άρχής που επιλήφθηκε του 
ατυχήματος ή ποινική δικογραφία).

• H διαφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων 
του συμβαλλόμενου ή και του άσφαλι-
σμένου έναντι του υπαίτιου τρίτου για 
την αποκατάσταση και επανείσπραξη 
της ζημιάς με εκχώρηση στην Εταιρία 
κάθε σχετικού δικαιώματός του και την 
ειδική πληρεξουσιότητα να ενεργήσει 
εξώδικα ή δικαστικά στο όνομα του συμ-
βαλλόμενου ή και άσφαλισμένου για την 
αποζημίωσή του από τον τρίτο υπαίτιο. 

ειδικές εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέ-

σεις των ΓΕνικών ορών του άσφαλιστη-
ρίου, εξαιρούνται από την κάλυψη ζημιές 
που προκαλούνται εκτός Ελλάδας από ανα-
σφάλιστο όχημα.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων του άσφαλιστηρίου και ισχύει για 
κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική 
περίοδο.

ΚαΛυΨή αεροςαΚων
καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν 
στο σύστημα αερόσακων λόγω ατυχήματος 
(σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανα-
τροπή, πτώση ή / και κατακρήμνιση) του 
ασφαλισμένου οχήματος.

ειδικές εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 22 – Γενικές εξαιρέσεις 
των ΓΕνικών ορών του άσφαλιστηρίου, 
εξαιρούνται από την κάλυψη ζημιές στο 
σύστημα αερόσακων σε περίπτωση ολικής 
καταστροφής του ασφαλισμένου οχήματος 
λόγω ατυχήματος.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ατύχημα και 
συνολικά κατά ασφαλιστική περίοδο. 

νομίΚή ςτήρίξή
καλύπτονται δαπάνες που θα κάνει ο συμβαλ-
λόμενος ή και άσφαλισμένος για την αστική 
δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεών του κατά 
τρίτων καθώς και για τη δικαστική του άμυνα 
έναντι αστικών απαιτήσεων τρίτων λόγω επέ-
λευσης ασφαλισμένου κινδύνου.
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Προϋπόθεση Κάλυψης
η κάλυψη και αποζημίωση των δαπανών 
για νομική στήριξη γίνεται με την υποβολή 
στην Εταιρία των νόμιμων παραστατικών / 
τιμολογίων.

ειδικές εξαιρέσεις
Εξαιρούνται ρητά από την κάλυψη δαπάνες 
για νομική στήριξη που θα κάνει ο συμβαλλό-
μενος ή και άσφαλισμένος για δικαστική διεκ-
δίκηση απαιτήσεών του κατά της Εταιρίας.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
κάθε ζημιά για όλη τη διάρκεια και βαθμί-
δες της νομικής διαδικασίας αναγράφεται 
στον πίνακα καλύψεων. 

Προςταςία αξίας
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, Γενικές 
Εξαιρέσεις, Ειδικές Διατάξεις και συμφωνί-
ες του άσφαλιστηρίου και κατά τροποποί-
ηση κάθε αντίθετου όρου, σε περίπτωση 
που, κατά την διάρκεια των δύο (2) πρώτων 
ετών από την ημερομηνία της 1ης κυκλο-
φορίας του οχήματος, το όχημα κλαπεί ή 
καταστραφεί ολοσχερώς λόγω επέλευσης 
ασφαλισμένου και καλυπτόμενου κινδύ-
νου, καταβάλλεται ως αποζημίωση η αξία 
αγοράς του οχήματος (τιμολόγιο αγοράς).

άπαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή 
αποζημίωσης είναι η προσκόμιση τιμολο-
γίου αγοράς κατά το χρονικό σημείο σύνα-
ψης της ασφάλισης.

αντίΚαταςταςή ΚΛείδίων 
οχήματος
σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των κλει-
διών του οχήματός θα αποζημιώσουμε για 
το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών.

καλύπτεται επίσης το κόστος αντικατάστα-
σης της κλειδαριάς εξαιτίας απώλειας ή 
κλοπής κλειδιών.

Προϋποθέσεις Κάλυψης / αποζημίωσης
ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
υποχρεούται:

• σε άμεση δήλωση του συμβάντος στην 
αρμόδια άστυνομική άρχή και να προ-
σκομίσει στην Εταιρία αντίγραφο της βε-
βαίωσης για την απώλεια ή κλοπή.

• προσκόμιση σχετικών παραστατικών, 
για την αντικατάσταση κλειδαριών ή/και 
κλειδιών.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων του άσφαλιστηρίου και ισχύει για 
κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική 
περίοδο.

αδεία οδήΓήςής, αςτυνομίΚή 
ταυτοτήτα, δίαΒατήρίο
σε περίπτωση κλοπής καλύπτεται η δαπάνη 
επανέκδοσης διαβατηρίου, αστυνομικής 
ταυτότητας και άδειας οδήγησης του συμ-
βαλλόμενου ή άσφαλισμένου ή του κυρίως 
οδηγού με την προϋπόθεση να έχει δηλω-
θεί στην άίτηση άσφάλισης.

προϋποθέσεις κάλυψης / άποζημίωσης

ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
υποχρεούται:

• σε άμεση δήλωση του συμβάντος στην 
αρμόδια άρχή (άστυνομική ή προξενική) 
και να προσκομίσει στην Εταιρία αντί-
γραφο της βεβαίωσης για την κλοπή.

• προσκόμιση σχετικών δαπανών, καθώς 
και αντίγραφα πληρωμής των σχετικών 
παραβόλων για την αντικατάσταση των 
εγγράφων.

Όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων του άσφαλιστηρίου και ισχύει για 
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κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστική 
περίοδο.

Φροντίδα ατυχήματος 
οι υπηρεσίες Φροντίδας άτυχήματος στο 
συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο παρέχο-
νται με προσωπικό και μέσα που ανήκουν 
στην Εταιρία ή σε συνεργάτες της.

η κάλυψη περιλαμβάνει:

άποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυ-
χήματος για παραλαβή δήλωσης από το 
συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο που 
έχει άσφαλιστήριο άυτοκινήτου για κάλυ-
ψη αστικής ευθύνης προς τρίτους από την 
κυκλοφορία του και συμπληρωματικές κα-
λύψεις.

σε περίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς ή 
κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος, η 
Εταιρία μεριμνά για την αποστολή συνερ-
γάτη στο τόπο του ατυχήματος προκειμέ-
νου αυτός:

• Nα συμπληρώσει το έντυπο «Δήλωσης 
άτυχήματος» το οποίο υπογράφεται 
πάντοτε από το συμβαλλόμενο ή και 
άσφαλισμένο και από το συνεργάτη της 
Εταιρίας που το παρέλαβε. ο συνερ-
γάτης βοηθά το συμβαλλόμενο ή και 
άσφαλισμένο, εάν είναι αναγκαίο, στη 
συμπλήρωση του έντυπου «Φιλικού Δια-
κανονισμού» και παραλαμβάνει το έντυ-
πο αυτό που υποχρεωτικά πρέπει να έχει 
υπογράψει και ο τρίτος εμπλεκόμενος 
στο ατύχημα καθώς και την «υπεύθυνη 
Δήλωση άτυχήματος».

• Nα φωτογραφίσει το ασφαλισμένο όχη-
μα και τα τυχόν εμπλεκόμενα στο ατύ-
χημα οχήματα τρίτων, για να είναι εμ-
φανείς οι ζημιές που προκλήθηκαν από 
το ατύχημα, να διακρίνεται και να είναι 
αναγνώσιμος ο αριθμός κυκλοφορίας 
των οχημάτων.

ο συνεργάτης μεριμνά για την άμεση απο-

στολή των παραπάνω εγγράφων και στοι-
χείων στην Εταιρία.

ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
υποχρεούται να καλέσει στην υπηρεσία 
Φροντίδας άτυχήματος της Εταιρίας αμέ-
σως τη στιγμή του ατυχήματος, να θέσει 
στη διάθεση του συνεργάτη την άδεια κυ-
κλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, 
την άδεια ικανότητας οδήγησης (δίπλωμα) 
του ιδίου / οδηγού και το άσφαλιστήριο 
αστικής ευθύνης του οχήματος.

ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος πρέ-
πει να αποτυπώσει και να γνωρίζει τα στοι-
χεία του τρίτου εμπλεκόμενου στο ατύχη-
μα (τουλάχιστον τον αριθμό κυκλοφορίας) 
και να τα γνωστοποιεί στην Εταιρία. σε 
αντίθετη περίπτωση και εάν ο συμβαλλό-
μενος ή και άσφαλισμένος δεν καλύπτεται 
από το άσφαλιστήριο άυτοκινήτου για κά-
λυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους από 
την κυκλοφορία του και συμπληρωματικές 
καλύψεις για ιδίες ζημιές δεν δικαιούται 
αυτός την παροχή ασφαλίσματος.

Γεωγραφικά Όρια ίσχύος
η κάλυψη «Φροντίδα άτυχήματος» παρέ-
χεται σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το έτος, 
στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές:

• σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.

• στα νησιά: Άνδρο, Εύβοια, κέρκυρα, 
κεφαλονιά, λευκάδα, Ζάκυνθο, λήμνο, 
σάμο, ρόδο, κρήτη, χίο, λέσβο, κω, λέρο, 
κάρπαθο, μύκονο, σύρο, νάξο, πάρο, 
σαντορίνη, σίφνο, κύθηρα και άίγινα.

• στις χώρες της Ευρώπης: Άγιος μαρίνος, 
άνδόρα, άυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βο-
σνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Γροιλανδία, Δανία, Ελβετία, Εσθο-
νία, ιρλανδία, ισλανδία, ισπανία, ιταλία, 
κροατία, κύπρος, λετονία, λευκορωσία, 
λιθουανία, λιχνενστάιν, λουξεμβούργο, 
μεγάλη Βρετανία, μάλτα, μολδαβία, 
μονακό, νορβηγία, ολλανδία, ουγγαρία, 
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ουκρανία, π.Γ.Δ.μ., πολωνία, πορτογα-
λία, ρουμανία, ρωσία, σερβία, μαυροβού-
νιο, σλοβακία, σλοβενία, σουηδία, Τσεχία, 
Τουρκία (Ευρώπη), Φινλανδία.

ρυμουΛΚήςή οχήματος ΛοΓω 
ατυχήματος
στο συμβαλλόμενο ή και άσφαλισμένο πα-
ρέχεται η υπηρεσία ρυμούλκησης του οχή-
ματος με προσωπικό και μέσα που ανήκουν 
στην Εταιρία ή σε συνεργάτες της και απο-
κλειστικά από τον τόπο του ατυχήματος.

η κάλυψη περιλαμβάνει:

σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφα-
λισμένου οχήματος λόγω ατυχήματος, η 
Εταιρία με συνεργάτη της μεταφέρει το 
ασφαλισμένο όχημα μέχρι τον πλησιέστε-
ρο ή καταλληλότερο τόπο για την επισκευή 
του ή στον τόπο επιλογής του συμβαλλόμε-
νου ή και άσφαλισμένου, μέσα στα όρια της 
Ελληνικής Επικράτειας. 

Εάν το συνεργείο επιλογής του συμβαλλό-
μενου ή και άσφαλισμένου είναι κλειστό 
λόγω αργίας ή σαββατοκύριακου, η Εταιρία 
οργανώνει και αναλαμβάνει την φύλαξη του 
ασφαλισμένου οχήματος και την μεταφορά 
του στο υποδειχθέν από τον ασφαλισμένο 
συνεργείο εντός της 1ης εργάσιμης ημέρας 
μετά τη φύλαξή του.

η Εταιρία με συνεργάτη της υποχρεούται 
μόνο να μεταφέρει το όχημα από τον τόπο 
του ατυχήματος στον τόπο επιλογής του 
συμβαλλόμενου ή και άσφαλισμένου και 
δεν έχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση. 

σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος ή και 
άσφαλισμένος επιθυμεί δεύτερη μεταφορά 
(π.χ. από συνεργείο σε συνεργείο) αυτή δεν 
θεωρείται παροχή ρυμούλκησης, σύμφωνα 
με τον νόμο 3651/2008, άρθρο 8, παρ.10, 
δεν καλύπτεται από το άσφαλιστήριο και 
η δεύτερη μεταφορά του οχήματος πραγ-
ματοποιείται από επιχείρηση γερανών δη-

μοσίας χρήσης και με ευθύνη και δαπάνη 
του ιδιοκτήτη του οχήματος. άπαραίτητη 
προϋπόθεση για την μεταφορά του ασφα-
λισμένου οχήματος είναι να έχει προηγηθεί 
η υποβολή δήλωσης ατυχήματος, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά τραυματισμός του 
οδηγού που τον καθιστά ανίκανο να προβεί 
σε υποβολή δήλωσης ατυχήματος, επέμβα-
ση ανακριτικού τμήματος της Τροχαίας.

η μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος 
παρέχεται αποκλειστικά μόνο σε:

• Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης 
(Ε.ι.χ.) μη ενοικιαζόμενα.

• Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.ι.χ.).

• μοτοσυκλέτες.

Τα Ε.ι.χ. οχήματα και τα Φ.ι.χ. πρέπει να 
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• μικτό Βάρος μέχρι και 3.500 κgr, ύψος 
μέχρι και 3 μέτρα και μεταξόνιο μέχρι και 
3,5 μέτρα.

Εάν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται σε 
νησί της Ελλάδας ή σε σημείο που για την 
πρόσβασή του απαιτείται μεταφορά με 
πορθμείο ή με πλοίο και έχει ακινητοποιη-
θεί λόγω τροχαίου ατυχήματος ή ζημιάς, η 
δαπάνη του πλοίου βαρύνει το συμβαλλό-
μενο ή και άσφαλισμένο, εφόσον πρόκειται 
για δαπάνη που θα έκανε ο συμβαλλόμενος 
ή και άσφαλισμένος ακόμα και εάν δεν είχε 
συμβεί η ζημιά.

Εάν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται στο 
εξωτερικό, η μεταφορά του γίνεται στο 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
της χώρας που βρίσκεται.

η Εταιρία δεν υποχρεούται στη παροχή 
υπηρεσιών ρυμούλκησης:

• άσφαλισμένου οχήματος που φέρει φορ-
τίο το οποίο δεν έχει εκ των προτέρων 
απομακρυνθεί για να πραγματοποιηθεί 
με ασφάλεια η μεταφορά του ασφαλισμέ-
νου οχήματος.
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• άσφαλισμένου οχήματος που φέρει δι-
πλούς τροχούς.

• ρυμουλκούμενου οχήματος (π.χ. τρέιλερ).

Γεωγραφικά Όρια ίσχύος 
η κάλυψη «ρυμούλκηση οχήματος» παρέ-
χεται σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το έτος, 
στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές:

• σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα 
νησιά: Άνδρο, Εύβοια, κέρκυρα, κεφα-
λονιά, λευκάδα, Ζάκυνθο, λήμνο, σάμο, 
ρόδο, κρήτη, χίο, λέσβο, κω, λέρο, κάρ-
παθο, μύκονο, σύρο, νάξο, πάρο, σαντο-
ρίνη, σίφνο, κύθηρα και άίγινα.

• στις χώρες της Ευρώπης: Άγιος μαρίνος, 
άνδόρα, άυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βο-
σνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Γροιλανδία, Δανία, Ελβετία, Εσθο-
νία, ιρλανδία, ισλανδία, ισπανία, ιταλία, 
κροατία, κύπρος, λετονία, λευκορωσία, 
λιθουανία, λιχνενστάιν, λουξεμβούργο, 
μεγάλη Βρετανία, μάλτα, μολδαβία, 
μονακό, νορβηγία, ολλανδία, ουγγαρία, 
ουκρανία, π.Γ.Δ.μ., πολωνία, πορτογα-
λία, ρουμανία, ρωσία, σερβία, μαυροβού-
νιο, σλοβακία, σλοβενία, σουηδία, Τσεχία, 
Τουρκία (Ευρώπη), Φινλανδία.

αςτίΚή ευθυνή Προς τρίτους αΠο 
ρυμουΛΚουμενο οχήμα
η κάλυψη άστικής Ευθύνης του συμβαλλό-
μενου ή και άσφαλισμένου, του κυρίου /κα-
τόχου του οχήματος καθώς και κάθε οδη-
γού ή προστιθέντα για την οδήγηση, έναντι 
τρίτων επεκτείνεται και για ζημιές που θα 
προκληθούν σε αυτούς από: 

• Το ασφαλισμένο όχημα κατά τη διάρκεια 
που αυτό ρυμουλκεί άλλο ρυμουλκούμε-
νο και μη αυτοκινούμενο όχημα.

• άπό το ρυμουλκούμενο και μη αυτοκι-
νούμενο όχημα μόνο κατά τη διάρκεια 
που αυτό ρυμουλκείται από το ασφαλι-
σμένο όχημα.

Προϋποθέσεις Κάλυψης 
Για την ισχύ της κάλυψης απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι:

• Το ρυμουλκούμενο όχημα να διαθέτει 
νόμιμη άδεια κυκλοφορίας και να πληροί 
όλες τις προδιαγραφές και όρους ασφά-
λειας που προβλέπονται από το νόμο.

• Το ρυμουλκούμενο όχημα να φέρει τα 
απαιτούμενα από το νόμο φώτα τρο-
χοπέδησης, θέσης και όγκου καθώς και 
ανακλαστήρες. 

• Το ασφαλισμένο ρυμουλκό όχημα να 
έχει τη σύμφωνα με τις εργοστασιακές 
προδιαγραφές ελκτική ικανότητα ρυ-
μούλκησης του συγκεκριμένου ρυμουλ-
κούμενου οχήματος και να διαθέτει αντί-
στοιχη νόμιμη άδεια ρυμούλκησης από 
τις αρμόδιες αρχές. 

• ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος να 
λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα και ανα-
γκαία μέτρα πρόληψης και αποφυγής ατυ-
χημάτων και να φροντίζει για την ασφαλή 
πρόσδεση του ρυμουλκούμενου οχήματος 
επί του ασφαλισμένου οχήματος.

• Το ρυμουλκούμενο όχημα να μην χρησι-
μοποιείται ως εργαλείο. 

Όριο ευθύνης
to ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για 
αποζημίωση αναγράφεται στον πίνακα κα-
λύψεων και ισχύει για κάθε ασφαλισμένο 
κίνδυνο.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟρΟΙ

αρθρο 1
ορισμοι
• αποζημίωση (ασφάλισμα)

η παροχή σε είδος των υπηρεσιών βο-
ήθειας και οι λοιπές παροχές που περι-
γράφονται στο άσφαλιστήριο.

• ασφαλισμένο όχημα
άσφαλισμένο όχημα θεωρείται το όχημα 
που ρητά ορίζεται στο άσφαλιστήριο.

η κάλυψη οδικής Βοήθειας παρέχεται 
μόνο σε:

	Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή-
σης (E.I.X.) μη ενοικιαζόμενα.

 Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.ι.χ.).

 μοτοσικλέτες.

Τα Ε.ι.χ. οχήματα και τα Φ.ι.χ. πρέπει να 
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 μεικτό βάρος μέχρι και 3.500 kgr.

 Ύψος μέχρι και 3 μέτρα και 

 μεταξόνιο έως και 3,5 μέτρα.

• Βλάβη
Βλάβη θεωρείται οποιαδήποτε ζημιά του 
ασφαλισμένου οχήματος, που προκλήθη-
κε από το ίδιο το όχημα, από ηλεκτρικά ή 
μηχανικά αίτια που το καθιστά ανίκανο να 
συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του.

• ατύχημα
κάθε απρόοπτο και βίαιο περιστατικό 
που αφορά στο ασφαλισμένο όχημα, 
εφόσον επέρχεται ανεξάρτητα από την 
θέληση του άσφαλισμένου και εμποδίζει 
την ομαλή συνέχιση της πορείας του.

• μερική κλοπή
Είναι το αδίκημα που καταγγέλλεται στις 
αρμόδιες άρχές και πραγματοποιείται 
από τρίτο πρόσωπο που ιδιοποιείται με 
βίαιο τρόπο μέρη του οχήματος, προκα-

λώντας του βλάβη που καθιστά αδύνατη 
τη χρήση του σε συνήθεις συνθήκες.

• ολική κλοπή
Είναι το αδίκημα που καταγγέλλεται στις 
αρμόδιες άρχές και πραγματοποιείται με 
την αφαίρεση με βίαιο τρόπο του οχή-
ματος από τρίτο πρόσωπο, με σκοπό την 
εκμετάλλευσή του για ίδιον όφελος ή 
όφελος άλλου.

• ςυμβάν
Είναι το τυχαίο ή/και απρόβλεπτο γε-
γονός που μπορεί να πραγματοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και υπο-
χρεώνει τον άσφαλισμένο να ζητήσει πα-
ροχή βοήθειας.

αρθρο 2
ΓΕώΓράΦικά οριά άσΦάλισησ
οι υπηρεσίες βοήθειας που αναγράφονται 
στο άσφαλιστήριο παρέχονται:

• στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια κάθε με-
τακίνησης, ταξιδιού και διαμονής για 
λόγους αναψυχής ή για επαγγελματικούς 
λόγους.

• Εκτός Ελλάδας κατά τη διάρκεια κάθε 
ταξιδιού και διαμονής για λόγους ανα-
ψυχής ή για επαγγελματικούς λόγους, 
στις ακόλουθες χώρες: Άγιος μαρίνος, 
άνδόρα, άυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βο-
σνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Γερμανία, Γροιλανδία, Δανία, Ελβετία, 
Εσθονία, ιρλανδία, ισλανδία, ισπανία, 
ιταλία, κροατία, κύπρος, λετονία, λευ-
κορωσία (Ευρώπη), λιθουανία, λιχνεν-
στάιν, λουξεμβούργο, μεγάλη Βρετανία, 
μάλτα, μολδαβία, μονακό, νορβηγία, 
ολλανδία, ουγγαρία, ουκρανία, π.Γ.Δ.μ., 
πολωνία, πορτογαλία, ρουμανία, ρωσία 
(Ευρώπη), σερβία μαυροβούνιο, σλοβα-
κία, σλοβενία, σουηδία, Τσεχία, Τουρκία 
(Ευρώπη), Φινλανδία.

Οδική Βοήθεια04
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αρθρο 3
υποχρΕώσΕισ Του συμΒάλλομΕνου 
Ή κάι άσΦάλισμΕνου/Δικάιουχου σΕ 
πΕριπΤώση Ζημιάσ
ο συμβαλλόμενος ή και άσφαλισμένος 
υποχρεούται να επικοινωνήσει και να κα-
λέσει αμέσως ο ίδιος ή τρίτος ενεργώντας 
για λογαριασμό του, το Τηλεφωνικό κέντρο 
Βοήθειας, στον αριθμό που του έχει γνω-
στοποιηθεί κατά την σύναψη της ασφάλι-
σης, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του 
και τον αριθμό κυκλοφορίας του ασφαλι-
σμένου οχήματος. να ενημερώνει άμεσα 
και πλήρως την Εταιρία για τα πραγματικά 
περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης 
και να υποδεικνύει με ακρίβεια το σημείο 
που αυτός βρίσκεται καθώς και το είδος 
των αιτούμενων υπηρεσιών.

να λαμβάνει προκαταβολικά τη σύμφωνη 
γνώμη της Εταιρίας για λήψη μέτρων, τα 
οποία δημιουργούν δαπάνες. ο άσφαλι-
σμένος δεν πρέπει να διαπραγματεύεται, 
να αποδέχεται ή να απορρίπτει αξιώσεις 
τρίτων σχετικές με την ασφαλιστική περί-
πτωση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση 
της Εταιρίας.

να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα 
για τη μείωση των συνεπειών της επέλευ-
σης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να 
αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν αδικαι-
ολόγητα το κόστος παροχής της βοήθειας. 
Τυχόν αμέλεια του άσφαλισμένου να πρά-
ξει αυτό παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα 
να μειώσει τις υπηρεσίες ανάλογα, λαμβά-
νοντας υπόψη τη σοβαρότητα των συνε-
πειών που προκλήθηκαν από την παράβα-
ση από τον άσφαλισμένο της υποχρέωσής 
του αυτής και το ποσοστό ευθύνης του 
άσφαλισμένου. Εάν αυτή η αμέλεια είχε 
προφανή σκοπό να εξαπατήσει ή να παρα-
πλανήσει την Εταιρία, αυτή απαλλάσσεται 
από όλες τις υποχρεώσεις της έναντι του 
άσφαλισμένου.

σε περίπτωση που ο άσφαλισμένος δε συμ-
μορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από το άσφαλιστήριο, 
η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέ-
ωση για καταβολή ασφαλίσματος ή παροχή 
βοήθειας.

Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του 
άσφαλισμένου υποβάλλονται γραπτά απο-
κλειστικά στα γραφεία της Εταιρίας.

κριΤηριά άποΖημιώσησ
η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο, που ο 
άσφαλισμένος ή ο Δικαιούχος έχουν στην 
κατοχή τους ή μπορούν να αποκτήσουν για 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων του δι-
καιώματός τους για αποζημίωση.

οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την 
εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβο-
λής αποζημίωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για 
καταβολή.

Εάν η επέλευση του ασφαλισμένου κινδύ-
νου οφείλεται σε δόλο του συμβαλλόμενου 
ή και του άσφαλισμένου, η Εταιρία απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης.

άσΦάλισμΕνοι κινΔυνοι-κάλυΨΕισ

επί τόπου επισκευή
η Εταιρία σε περίπτωση βλάβης του ασφα-
λισμένου οχήματος, οργανώνει και ανα-
λαμβάνει τα έξοδα της επί τόπου προσπά-
θειας αποκατάστασης της βλάβης με την 
αποστολή συνεργάτη της. η Εταιρία δεν 
επιβαρύνεται με το κόστος των ανταλλα-
κτικών, σε περίπτωση που απαιτείται κάτι 
τέτοιο. στην επιτόπια επισκευή περιλαμβά-
νεται και η αλλαγή χαλασμένου ελαστικού 
με την υπάρχουσα ρεζέρβα του οχήματος.

σε περίπτωση έλλειψης καυσίμου στο 
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ασφαλισμένο όχημα η Εταιρία θα φροντί-
σει για τη μεταφορά του ασφαλισμένου 
οχήματος στο πλησιέστερο πρατήριο καυ-
σίμων.

ρυμούλκηση
σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφα-
λισμένου οχήματος λόγω Βλάβης ή άτυ-
χήματος, η Εταιρία με συνεργάτη της θα 
μεταφέρει το ασφαλισμένο όχημα μέχρι 
τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο 
για την επισκευή του ή στον τόπο επιλογής 
του άσφαλισμένου, πάντα μέσα στην Ελλη-
νική Επικράτεια και εφόσον το όχημα δεν 
επισκευάζεται επί τόπου ώστε να αποκα-
τασταθεί η ικανότητά του να κινηθεί μόνο 
του ασφαλώς.

Εάν το συνεργείο επιλογής του άσφαλι-
σμένου είναι κλειστό λόγω αργίας ή σαβ-
βατοκύριακου, η Εταιρία οργανώνει και 
αναλαμβάνει τη φύλαξη του ασφαλισμένου 
οχήματος και τη μεταφορά του στο υπο-
δεχθέν από τον ασφαλισμένο συνεργείο, 
εντός της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά 
τη φύλαξή του.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία με συνεργά-
τη της μεταφέρει το όχημα από τον τόπο 
του ατυχήματος στον τόπο επιλογής του 
άσφαλισμένου, όπου και παύει η υποχρέ-
ωση της Εταιρίας. σε περίπτωση που ο 
άσφαλισμένος επιθυμεί δεύτερη μεταφορά 
(π.χ. από συνεργείο σε συνεργείο), δεν θεω-
ρείται παροχή οδικής Βοήθειας (σύμφωνα 
με τον νόμο 3651/2008, Άρθρο 8, παρ. 10), 
δεν καλύπτεται από το άσφαλιστήριο και η 
δεύτερη μεταφορά του οχήματος πραγμα-
τοποιείται μόνο από Επιχείρηση Γερανών 
Δημόσιας χρήσης με ευθύνη και δαπάνη 
του ιδιοκτήτη.

σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφα-
λισμένου οχήματος στο Εξωτερικό και 
εφόσον το όχημα δεν είναι δυνατόν να επι-
σκευαστεί επί τόπου για να αποκατασταθεί 
η ικανότητά του να κινηθεί μόνο του ασφα-

λώς, το όχημα θα μεταφερθεί στο πλησιέ-
στερο και καταλληλότερο τόπο επισκευής 
του. Το όχημα μπορεί να μεταφερθεί στον 
μόνιμο τόπο κατοικίας του άσφαλισμένου 
με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια επισκευ-
ής του οχήματος υπερβαίνει τις 3 εργάσι-
μες ημέρες.

η μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος 
στον τόπο επιλογής του άσφαλισμένου 
πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διά-
στημα και σε κάθε περίπτωση εντός τριών 
(3) ημερών για περιστατικά εντός ελληνι-
κής επικράτειας και εντός δέκα (10) ημερών 
για περιστατικά εκτός αυτής.

Παραμονή ασφαλισμένου σε 
ξενοδοχείο
καλύπτεται, έως και 3 ημέρες, με ανώτατο 
ημερήσιο κόστος Ευρώ 100,00 και ανώτα-
το συνολικό κόστος Ευρώ 300,00, εφόσον 
η επισκευή του οχήματος, για να μπορεί 
αυτό να κινηθεί μόνο του ασφαλώς, δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέ-
ρα και το σημείο ακινητοποίησης του οχή-
ματος απέχει περισσότερο από 50 χιλιό-
μετρα από τον τόπο συνήθους διαμονής 
του άσφαλισμένου. Για να ενεργοποιηθεί 
η συγκεκριμένη κάλυψη ο άσφαλισμένος 
πρέπει να επιλέξει να επισκευάσει το όχη-
μά του σε συνεργείο, στον νομό όπου αυτό 
ακινητοποιήθηκε. Το σημείο ακινητοποί-
ησης του οχήματος πρέπει να απέχει πε-
ρισσότερο από πενήντα (50 χλμ) από τον 
μόνιμο τόπο κατοικίας του άσφαλισμένου. 
άνώτατο ημερήσιο κόστος Ευρώ 220,00 
στο εξωτερικό.

μετακίνηση ασφαλισμένων επιβατών 
από το ςημείο της Βλάβης ή του 
ατυχήματος
στο σημείο που επέλεξε ο άσφαλισμένος να 
μεταφερθεί το όχημά του με την προϋπό-
θεση ότι η απόσταση της μετακίνησης αυ-
τής είναι μεγαλύτερη από 50 χιλιόμετρα ή
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στο μόνιμο τόπο κατοικίας του άσφαλι-
σμένου, εάν ο άσφαλισμένος επέλεξε την 
επισκευή του οχήματος στην περιοχή της 
βλάβης ή του ατυχήματος και με την προϋ-
πόθεση ότι η επισκευή του οχήματος για να 
μπορεί αυτό να κινηθεί μόνο του ασφαλώς, 
δε μπορεί να γίνει την επόμενη ημέρα, από 
την ακινητοποίησή του, και ταυτόχρονα το 
σημείο επισκευής του οχήματος απέχει πε-
ρισσότερα από 50 χιλιόμετρα από τον μόνι-
μο τόπο κατοικίας του. στην περίπτωση αυτή 
είναι δυνατή και η συνέχιση του ταξιδιού του 
άσφαλισμένου στον τόπο προορισμού του, 
εάν το κόστος συνέχισης του ταξιδιού δεν 
υπερβαίνει το κόστος επανόδου του στο μό-
νιμο τόπο κατοικίας του άσφαλισμένου.

οι παραπάνω μετακινήσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, είτε με μεταφορικό 
μέσο της Εταιρίας ή συνεργάτη της, είτε 
με δημόσιο μέσο μεταφοράς, τα έξοδα του 
οποίου αναλαμβάνει η Εταιρία, είτε με μί-
σθωση οχήματος, αντίστοιχου κυβισμού με 
το ασφαλισμένο όχημα, με ανώτατο όριο 
τα 1400 κυβικά εκατοστά, που θα διαθέσει 
η Εταιρία για διάστημα μέχρι 72 ώρες με 
την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφα-
λισμένων που επέβαιναν στο ασφαλισμένο 
όχημα κατά τη στιγμή της ακινητοποίησής 
του ήταν τουλάχιστον τρεις (3). συμφωνεί-
ται, ότι την επιλογή του τρόπου μετακίνη-
σης έχει η Εταιρία.

ολική Κλοπή οχήματος
σε περίπτωση που βρεθεί το κλαπέν όχημα:

μεταφορά του οχήματος στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας ή σε συνεργείο επιλογής του 
άσφαλισμένου.

Φύλαξη του ασφαλισμένου οχήματος σε 
περίπτωση που το όχημα δεν είναι δυ-
νατόν να παραδοθεί αυθημερόν στο συ-
νεργείο που θα επισκευαστεί (εάν έχουν 
προκληθεί ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα 
λόγω της κλοπής και πρέπει να μεταφερθεί 
στο συνεργείο για επισκευή).

Την επάνοδο του ασφαλισμένου στον μό-
νιμο τόπο κατοικίας ή σε συνεργείο επιλο-
γής του ή τη συνέχιση του ταξιδιού στον 
τόπο προορισμού του (εφόσον το κόστος 
για τη συνέχιση δεν υπερβαίνει το κόστος 
επανόδου στο μόνιμο τόπο κατοικίας) και 
εφόσον έχει γίνει αναφορά και γραπτή κα-
ταγγελία της κλοπής στις αρμόδιες αρχές. 
Το σημείο ακινητοποίησης του οχήματος 
πρέπει να απέχει περισσότερο από πενή-
ντα (50 χλμ) από το μόνιμο τόπο κατοικίας 
του άσφαλισμένου.

εξεύρεση ανταλλακτικών
Για την επισκευή του ασφαλισμένου οχή-
ματος και την αποστολή τους στο σχετικό 
συνεργείο, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να 
βρεθούν εκεί. ο άσφαλισμένος θα καταβάλ-
λει το κόστος ανταλλακτικών και τους τελω-
νειακούς δασμούς που τυχόν αναλογούν.

επαναφορά οχήματος σε δημόσια οδό
σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα 
λόγω ατυχήματος έχει βρεθεί εκτός δημό-
σιας οδού, χρησιμοποιώντας ειδικό ανυ-
ψωτικό όχημα και καταβάλλοντας κάθε 
δυνατή προσπάθεια με όλα τα μέσα που 
διαθέτει η Εταιρία ή συνεργάτης της, απαλ-
λασσόμενη από κάθε ευθύνη για τυχόν 
ζημιές που θα προκληθούν σε αυτό, απο-
κλειστικά και μόνο λόγω των ειδικών περι-
στάσεων και συνθηκών του ατυχήματος. η 
Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 
ευθύνη σε περίπτωση που κατά τη διάρ-
κεια ανύψωσης, πρόσδεσης ή μεταφοράς 
του ασφαλισμένου οχήματος είναι αναπό-
φευκτη η πρόκληση σε αυτό ζημιών, για να 
διεκπεραιωθεί η μεταφορά του.

Ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
του οχήματος
κατά τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχή-
ματος εντός ή εκτός της ελληνικής επικρά-
τειας, με ευθύνη της Εταιρίας ή συνεργάτη 
της και του μεταφορέα, συντάσσεται έκθε-
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ση περιγραφής της κατάστασης του ασφα-
λισμένου οχήματος πριν τη μεταφορά και 
μετά από αυτή. η έκθεση αυτή πρέπει να 
περιγράφει όλες τις ενδεχόμενες ζημιές 
που έχουν προκληθεί στο ασφαλισμένο 
όχημα κατά τη μεταφορά του και υπογρά-
φεται υποχρεωτικά, από την Εταιρία ή 
συνεργάτη της ή τον εκπρόσωπό του μετα-
φορέα και από τον ιδιοκτήτη / οδηγό του 
ασφαλισμένου οχήματος. κάθε ένας που 
υπογράφει την έκθεση αυτή, λαμβάνει από 
ένα αντίγραφό της. οι ενδεχόμενες διαφω-
νίες μεταξύ άσφαλισμένου και μεταφορέα 
αναγράφονται στην παραπάνω έκθεση και 
γνωστοποιούνται από τον άσφαλισμένο 
στην Εταιρία, εντός 24ωρου, από την παρα-
λαβή του οχήματος. μετά την πάροδο του 
χρονικού αυτού ορίου ουδεμία απαίτηση 
γίνεται δεκτή.

εξαιρέσεις
η Εταιρία δεν ευθύνεται:

• Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται 
από πρόσωπο, που δεν κατέχει νόμιμη 
άδεια οδήγησης.

• Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται 
χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του 
νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίζεται ότι 
καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίη-
σης του οχήματος, λόγω ατυχήματος ή 
βλάβης που συνέβη, ενώ το όχημα είχε 
κλαπεί και εφόσον η κλοπή είχε δηλωθεί 
στις αρμόδιες αρχές.

• Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται 
παράνομα, π.χ. χωρίς άδεια κυκλοφορί-
ας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση 
οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού 
χαρακτήρα.

• Εάν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχή-
ματος προκάλεσε ζημιά, επειδή οδηγού-
σε υπό την επίδραση αλκοόλ, τοξικών 
ουσιών, ναρκωτικών ή φαρμάκων που 
λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε 
υπερβολική δόση.

• Εάν ο άσφαλισμένος ενήργησε με δόλο 
ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η 
οποία κατέληξε στη ζημιά.

• Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται 
κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου ή 
και βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνά-
φεια με πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, 
εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις.

• Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η 
βοήθεια έχει συμβεί πριν την έναρξη 
ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

• Όταν το ασφαλισμένο όχημα συμμετέχει 
σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, 
δοκιμές, συναγωνισμούς, ακροβασίες, 
επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή 
οδηγείται κατά αποδεδειγμένα επικίνδυ-
νο τρόπο.

• Για ζημιές από σεισμούς και γενικά από 
φυσικά φαινόμενα, που μπορεί να προ-
καλέσουν μεγάλες καταστροφές, εφόσον 
δεν έχουν αποκατασταθεί ομαλές συνθή-
κες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρό-
σβασης.

• Για ζημιές από επιδράσεις -άμεσες ή έμ-
μεσες- ατομικής ενέργειας, ακτινών χ και 
γενικά ραδιενεργών στοιχείων.

• Για ζημιές που προκαλούνται στα μετα-
φερόμενα πράγματα καθώς και για κάθε 
αποθετική ζημιά.

• Για βοήθεια σε επιβαίνοντες του ασφαλι-
σμένου οχήματος που μεταφέρονται με 
“ωτοστόπ”.

• Για οποιαδήποτε παροχή βοήθειας συμ-
φωνήσει μόνος του ο άσφαλισμένος με 
οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε 
κόστος.

• Για οποιαδήποτε κάλυψη σε χρήμα εκτός 
εάν διαφορετικά προβλέπεται στο άσφα-
λιστήριο, μέσω των συνεργατών της Εται-
ρίας στις περιοχές εξυπηρέτησης που 
περιλαμβάνονται στα γεωγραφικά όρια 
της ασφαλιστικής κάλυψης. σε περίπτω-
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ση όπου η Εταιρία δεν είναι σε θέση να 
εξυπηρετήσει τον άσφαλισμένο μέσω του 
δικτύου των συνεργατών της, για λόγους 
ανωτέρας βίας, η Εταιρία έχει το δικαίω-
μα να ζητήσει από τον άσφαλισμένο την 
καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για 
τις απαιτούμενες υπηρεσίες και την απο-
στολή των σχετικών παραστατικών στην 
Εταιρία. η Εταιρία καταβάλλει στον άσφα-
λισμένο στην περίπτωση αυτή τις δαπάνες 
αυτές, μόνον εφόσον έχει δώσει την έγκρι-
σή της πριν από την πραγματοποίηση των 
δαπανών αυτών στον άσφαλισμένο.

η Εταιρία δεν υποχρεούται στην παροχή 
υπηρεσιών οδικής βοήθειας:

• Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς 
και οι δρόμοι δύσβατοι από πλημμύρες, 
ομίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους 
και η κίνηση των κινητών συνεργείων 
και των γερανοφόρων οχημάτων είναι 
αδύνατη ακόμη και με αντιολισθητικές 
αλυσίδες.

• Εάν οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών 
συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμέ-
νες γέφυρες κ.λ.π.).

• Όταν αυτή αφορά τοποθέτηση αντιολι-
σθητικών αλυσίδων.

• σε περίπτωση που χρειάζεται ρυμούλ-
κηση του ασφαλισμένου οχήματος αλλά 
αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίη-
σης σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων.

• σε περίπτωση που χρειάζεται μεταφορά 
ή μετακίνηση άλλων οχημάτων, προκει-
μένου να ελευθερωθεί το ασφαλισμένο 
όχημα.

• μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος 
όταν η βλάβη του επισκευάζεται επί τό-
που.

• Για βλάβη που δεν εμποδίζει το όχημα 
να κινηθεί ασφαλώς μέχρι το πλησιέστε-
ρο συνεργείο.

• μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος που 
φέρει φορτίο και δεν έχει εκ των προ-
τέρων απομακρυνθεί το φορτίο για να 
πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η μετα-
φορά του ασφαλισμένου οχήματος και 
συγκεκριμένα μεταφοράς ασφαλισμένου 
οχήματος που φέρει διπλούς τροχούς.

• μεταφορά του ρυμουλκούμενου οχήμα-
τος (π.χ. τρέιλερ).

• μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος που 
δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή αυ-
τές έχουν καταστραφεί ή δεν είναι ανα-
γνώσιμες.

η Εταιρία δεν ευθύνεται:

• Για τη φύλαξη του ασφαλισμένου οχήμα-
τος μετά τη μεταφορά του, στον υποδει-
χθέντα από τον άσφαλισμένο, τόπο.

• Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το 
ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται σε χαρά-
δρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, άμμο και 
λοιπά, μετά από ανατροπή, ολίσθηση ή 
οποιαδήποτε άλλη αιτία και η Εταιρία 
εξαντλήσει τις δυνατότητές της να το 
ρυμουλκήσει με τα μέσα που έχει στη δι-
άθεσή της.

• σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια 
δεν επιτευχθεί η ανάσυρση.

• σε περίπτωση που επιτευχθεί η παρα-
πάνω αναφερόμενη ανάσυρση και λόγω 
των ειδικών συνθηκών που επικρατούν 
υποστεί ζημιές το αυτοκίνητο του άσφα-
λισμένου.

• σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχη-
μα ανήκει στην κατηγορία των αγροτι-
κών οχημάτων και βρίσκεται ακινητο-
ποιημένο εκτός οδικού δικτύου και η 
πρόσβαση σε αυτό καθίσταται αδύνατη.

• Για απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντι-
κειμένων ή εξαρτημάτων του ασφαλι-
σμένου οχήματος.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΟΔΙΚΗ ΒΟΗθΕΙΑ
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η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα:

• να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισμό 
της επιλογής της ή να συνεργάζεται κατά 
την κρίση της με φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα, που διαθέτουν μέσα κατάλληλα για 
την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης.

• να χρησιμοποιεί το διαθέσιμο μέσο που 
κατά την κρίση της ενδείκνυται για την 
αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας 
που καλύπτεται από το άσφαλιστήριο.

• να εξυπηρετεί ασφαλισμένα οχήματα, 
που συναντά κατά την μεταφορά του.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΟΔΙΚΗ ΒΟΗθΕΙΑ
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ςε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης παρακαλούμε επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:

✆ 210 34.97.023
ενήμερωτίΚή Καταςταςή δίΚτυου ςυνερΓατων οδίΚής Βοήθείας
αΓρίνίο

Γάλάνοσ Γ.-χρησΤάκησ-
σκάνΔάλησ η. & σιά Ε.Ε

3ο χλμ άΓρινιου - άνΤιριου  
✆ 26410-44742, 6978-337524, 26410-30020, 26410-30020,  
6951-869701-02, 6978-337524

αίΓίνα

λάΔάσ πάνάΓιώΤησ 
άΓ.πάράσκΕυησ 17  
✆ 22970-22708, 6972-071912, 6936-756177

αΛεξανδρουΠοΛή

κάράΓιώρΓάκη -  
πάπάΖοΓλου μ. & σιά Ε.Ε. 

λ. ΔημοκράΤιάσ 6 άλΕΞάνΔρουπολη  
✆ 25510-20183, 25510-80700, 6972-010414, 6972-261726,  
6942-841327

αμΦίςςα

σΕΓΔιΤσάσ χρησΤοσ
18ο χλμ άμΦισσάσ-λάμιάσ 33100 
✆ 6944-421388, 22650-72200, 22650-22097, 22650-28006, 6942-
013818

ανδρος
κουμάριάνοσ ΔημηΤριοσ  
& σιά ο.Ε.

πιΤροΦοσ άνΔρου  
✆ 22820-24709, 6936-658270

αρτα
κώνσΤάνΤινά σκάνΔάλη  
κ σιά Ε.Ε.

2ο χλμ άρΤάσ-ιώάννινών, ΕλΕουσά άρΤησ  
✆ 6974-430876, 26810-77177, 6977-248132, 6977-073999

αςΠροΒαΛτα

σΤΕλιοσ Ζάχοσ
νΕά άπολλώνιά  
✆ 23970-23847, 6948-431200

Βεροία

ΤΕρΖοΓλου ΔΕποινά & σιά ΕΕ
μάκροχώρι, άρισΤοΤΕλουσ 250-ΒΕροιά  
✆ 23310-41601, 6937-395577

ΒοΛος

μιλΤοσ άνάσΤάσιοσ
μΕλινάσ μΕρκουρη 66 ν.ιώνιά Βολου  
✆ 38446 24210-69300, 6977-392939, 6973-375957

ΓρεΒενα

ΔάΔάλησ ΓΕώρΓιοσ
1ο χλμ ΓρΕΒΕνών-ΕλάΤου, ΓρΕΒΕνά  
✆ 6942-013822, 24620-26300

δραμα
ΤοπάλιΔησ χάράλάμποσ  
& σιά Ε.Ε.

πυΘάΓορά 29 Δράμά  
✆ 6944-972454, 25210-32486

εδεςςα
κάράΓιάννιΔησ-ΔημηΤριάΔησ 
& σιά Ε.Ε

ΕΓνάΤιάσ 69 - ΕΔΕσσά, 58200  
✆ 6942-841307, 23810-22095, 6948-209454

Δίκτυο Συνεργατών  
Union Road Assistance Ε.Π.Ε. 

05
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ΖαΚυνθος

άΦοι μάμΦρΕΔά Ε.Ε. 
κάμποσ ΒάνάΤου ΖάκυνΘου  
✆ 26950-65300, 6974-791768, 6972-086725

ήΓουμενίτςα

χ. μποΤσάρησ & σιά ο.Ε.
28ησ οκΤώΒριου 17-ηΓουμΕνιΤσά  
✆ 6932354299, 26650-22497, 6936-772951-2

ήραΚΛείο
μιχ σΤΕΦάνάκησ – 
ηλιάσ ΒάΖοσ ο.Ε.

πάΤρ. μΕλΕΤιου μΕΤάΞάκη 2  
✆ 2810-313253, 6932-764482, 6948-376121

θαςος

πυρσοσ Ε.π.Ε. 
σκάλά κάλλιράχησ Θάσου  
✆ 2593-091500, 6973-214020

θεςςαΛονίΚή

UNIoN RoAd ASSIStANcE Ε.π.Ε. 
7ο χλμ ΘΕσ/κησ - κάΒάλάσ  
✆ 6979-330542, 6979-330543, 2310-688047

θήΒα

UNIoN RoAd ASSIStANcE Ε.π.Ε.
3ο χλμ ΘηΒάσ - λΕιΒάΔιάσ  
✆ 22620-80968, 6951-683708, 6958-477255, 6958-479176,  
6958-479175

ίεραΠετρα

μπουρνΕλη νΕκΤάριά & σιά ο.Ε.
1ο χλμ ιΕράπΕΤράσ-άΓ.νικολάου, 72200  
✆ 28420-25559, 6979-447350, 6979-447349, 6951-683705

ίωαννίνα
κ.μπάλάΦάσ - χ.χρησΤάκησ - 
η.σκάνΔάλησ - χ.μποΤσάρησ 
- σιά ο.Ε. 

8ο χλμ ιώάννινών - άρΤάσ  
✆ 26510-94125, 6948-745027

ΚαΒαΛα

άΦοι νΤινιάκου & σιά Ε.Ε. 
πΕριΓιάλι 152 κάΒάλά  
✆ 2510-232134, 6932-310537, 6944-665039

ΚαΛαματα

κΕλΕσησ ΔημηΤριοσ & σιά ο.Ε.
άΘηνών 202 (πάροΔοσ υΨουσ 189)-κάλάμάΤά,  
✆ 24100 6944-263416, 27210-90011

Καρδίτςα
ΤροχοΒοηΘΕιά κάρΔιΤσάσ 
άΘ.Γκουρλάσ-Β.μηΤσοσ-Θ.
μουΤοσ-ι.οικονομου & σιά ο.Ε.

3ο χλμ κάρΔιΤσάσ-άΘηνών - 43100  
✆ 6944-555861, 6978-998304, 24410-27700

ΚαρΠαθος

άΦοι ΓκάΤουλη 
κAρπάΘοσ, 85700  
✆ 22450-22088 - 6932-414115, 6976-272033, 22450-22747, 
22450-23818

ΚαρΠενήςί

ΦάνΕλη & σιά
προυσιώΤισσησ 51 κάρπΕνησι 22370-23207, 6972-288444, 
6978-165337, 6974-250350

ενήμερωτίΚή Καταςταςή δίΚτυου ςυνερΓατων οδίΚής Βοήθείας
αΓρίνίο

Γάλάνοσ Γ.-χρησΤάκησ-
σκάνΔάλησ η. & σιά Ε.Ε

3ο χλμ άΓρινιου - άνΤιριου  
✆ 26410-44742, 6978-337524, 26410-30020, 26410-30020,  
6951-869701-02, 6978-337524

αίΓίνα

λάΔάσ πάνάΓιώΤησ 
άΓ.πάράσκΕυησ 17  
✆ 22970-22708, 6972-071912, 6936-756177

αΛεξανδρουΠοΛή

κάράΓιώρΓάκη -  
πάπάΖοΓλου μ. & σιά Ε.Ε. 

λ. ΔημοκράΤιάσ 6 άλΕΞάνΔρουπολη  
✆ 25510-20183, 25510-80700, 6972-010414, 6972-261726,  
6942-841327

αμΦίςςα

σΕΓΔιΤσάσ χρησΤοσ
18ο χλμ άμΦισσάσ-λάμιάσ 33100 
✆ 6944-421388, 22650-72200, 22650-22097, 22650-28006, 6942-
013818

ανδρος
κουμάριάνοσ ΔημηΤριοσ  
& σιά ο.Ε.

πιΤροΦοσ άνΔρου  
✆ 22820-24709, 6936-658270

αρτα
κώνσΤάνΤινά σκάνΔάλη  
κ σιά Ε.Ε.

2ο χλμ άρΤάσ-ιώάννινών, ΕλΕουσά άρΤησ  
✆ 6974-430876, 26810-77177, 6977-248132, 6977-073999

αςΠροΒαΛτα

σΤΕλιοσ Ζάχοσ
νΕά άπολλώνιά  
✆ 23970-23847, 6948-431200

Βεροία

ΤΕρΖοΓλου ΔΕποινά & σιά ΕΕ
μάκροχώρι, άρισΤοΤΕλουσ 250-ΒΕροιά  
✆ 23310-41601, 6937-395577

ΒοΛος

μιλΤοσ άνάσΤάσιοσ
μΕλινάσ μΕρκουρη 66 ν.ιώνιά Βολου  
✆ 38446 24210-69300, 6977-392939, 6973-375957

ΓρεΒενα

ΔάΔάλησ ΓΕώρΓιοσ
1ο χλμ ΓρΕΒΕνών-ΕλάΤου, ΓρΕΒΕνά  
✆ 6942-013822, 24620-26300

δραμα
ΤοπάλιΔησ χάράλάμποσ  
& σιά Ε.Ε.

πυΘάΓορά 29 Δράμά  
✆ 6944-972454, 25210-32486

εδεςςα
κάράΓιάννιΔησ-ΔημηΤριάΔησ 
& σιά Ε.Ε

ΕΓνάΤιάσ 69 - ΕΔΕσσά, 58200  
✆ 6942-841307, 23810-22095, 6948-209454
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Καςτορία
AUtocENtER Ε.π.Ε. η.Τσάκάσ - 
Β.Τσάκάσ - κ.κώΤσοπουλοσ

4ο χλμ κάσΤοριάσ κολοκυνΘου, 52100  
✆ 24670-71201, 6979-721750, 24670-71982

Κατερίνή

πΕσΕριΔησ ΔημηΤριοσ & σιά Ε.Ε.
1ο χλμ πΕο κάΤΕρIνησ-ΘΕσσάλονIκησ, 60100  
✆ 23510-25586, 6944-391292, 6936-636665, 23510-37807

Κεα

ρουσσουνΕλοσ ιώάννησ 
κορησσιά κΕάσ  
✆ 6936-157923, 22880-21330

ΚερΚυρα

ιώάννησ Ζάχοσ & σιά Ε.Ε.
άλυκΕσ ποΤάμου κΕρκυράσ  
✆ 26610-20962, 6932-744757, 6979-773444, 6936-958722

ΚεΦαΛΛονία

άΓΓΕλάΤοσ & σιά ο.Ε.
άΓ.Ειρηνη ( Δημου Ελου προνών κΕΦάλλονιάσ  
✆ 26740-72606, 6972-880900, 26740-72367, 6974-456050

ΚίΛΚίς

ά.πάπάΔοπουλοσ-σ.ρώΞΕνοσ
1ο χλμ κιλκισ μΕΤάλλικου  
✆ 23410-23695, 23410-28118, 6973-002629, 6976-219218

ΚοΖανή
ΕμμάνουηλιΔησ ΓιώρΓοσ  
& σιά ο.Ε.

3ο χλμ κοΖάνησ-ΘΕσσ/κησ  
✆ 6975-863200, 24610-28990, 24610-33000

Κομοτήνή

κ.ι. κάλπάκιΔου & σιά Ε.Ε.
σισμάνοΓλου 99 κομοΤηνη,  
✆ 69100 25310-30007, 6942-841267-8, 6936-728651,  
6937-006214

Κορίνθος
κονΤοΓΕώρΓοπουλοσ κ.  
& σιά ο.Ε.

80ο χλμ άΘηνών-κορινΘου Τκ 20100  
✆ 6936-852960, 27410-80755

Κως

σΤάΘοπουλοσ πΕΤροσ
μΕσσάριά-κώσ  
✆ 22420-23557, 22420-24890

Λαμία
cENtRAL HELLAS SERVIcE 
Γιάννοπουλοσ ΘΕοΔώράσ

λ.ΕλΕυΘΕριάσ 64, 35100 λάμιά  
✆ 22310-50556, 22310-31883, 6932-579922

Λαρίςα
ΓΕώρΓιοσ ΓάρυΦάλλοπουλοσ & 
σιά Ε.Ε.

2o χλμ Ε.ο. λάρισησ - ΘΕσ/νικησ  
✆ 2410-284746, 6977-274648, 2410-280188

ΛείΒαδία
σΤάμπολησ άΓΓΕλοσ -  
μποκοσ χάράλ. οΕ

2o χλμ λΕιΒάΔιάσ-λάμιάσ  
✆ 22610-80008, 6932-485078

Λερος

ΘΕμΕλάροσ ιώάννησ 
σμάλου λΕρου  
✆ 22470-25310, 22470-22000, 6932-403286

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕρΓΑΤωΝ UnIon RoAd AssIstAncE Ε.Π.Ε. 
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ΛευΚαδα

κάΤώποΔησ χρησΤοσ
ΤσΕχλιμπου λΕυκάΔοσ  
✆ 26450-26673, 6942-293606, 6946-503772, 26450-41684

Λήμνος

ΤσάπΤσάλησ ΤριάνΤάΦυλλοσ 
1ο χλμ μουΔρου-μυρινάσ, 81400  
✆ 22540-71709, 22540-71710, 22540-71301, 6932-449940

ΛίΒανατες

κάράμπάσ Ε.π.Ε.
145 χλμ Ε.ο. άΘηνών-λάμιάσ, 35007  
✆ 22330-31211, 6936-589327-9, 22330-32450

μετςοΒο

μπουμπάσ ΘΕοΔώροσ
πάνοράμά μΕΤσοΒου  
✆ 26560-41883, 6932-429500

μουδανία
ΓΕώρΓοπουλοσ κών/νοσ  
& σιά Ε.Ε.

κυΔώνιών 70 νΕά μουΔάνιά  
✆ 6944-343786, 23730-24766

μυΚονος

π. ΞΕνάριοσ - σπ. ΦάμΕλησ ο.Ε.
ΒοΘώνάσ μυκονου, 84600, Τ.Θ. 710  
✆ 22890-24836, 22890-79356, 6977-357735

μυτίΛήνή

νάουμησ νικολάοσ & σιά Ε.Ε. 
κάλλονη λΕσΒου , 81107  
✆ 6944-703970, 22530-22876, 6942-841339

ναξος

μπιλάσ χάράλάμποσ & σιά ο.Ε.
χώρά νάΞου  
✆ 22850-24510, 22850-23429, 6974-584986, 22850-23097

ναυΠΛίο

Γ.κώΤσάνησ & σιά Ε.Ε. 
Δροσιάσ 5 άΓιά ΕλΕουσά νάυπλιου, 21100  
✆ 27520-21224, 6977-250065, 6944-843829, 6948-362047-8-9

ξανθή

Γ. κάΔοΓλου - χ.ιώάννιΔησ
ΤΕρμά 28ησ οκΤώΒριου - 67100  
✆ 25410-70760, 6947-773817, 6947-208840, 25410-26885

ορεςτίαδα
χάΤΖησώΤηριου ιώάννησ  
& σιά Ε.Ε.

κών/πολΕώσ 51 -68200  
✆ 6972-021006, 6989-902250, 6931-852384

Παρος

ΓΕμΕλιάρη άικάΤΕρινη 
πάροικιά πάρου  
✆ 22840-24168, 6977-655258, 22840-24169, 6937-170077

Πατμος

πΕρουλησ πΕροσ 
σκάλά πάΤμου, 85500  
✆ 22470-32200, 6977-645435

Πατρα

κΞ σπυροσ Δ. νΤουΖάσ & σιά ο.Ε.
ηλΕιάσ 126, κάΤώ οΒρυά πάΤρών  
✆ 2610-317993, 2610-312336, 6942-843923, 6942-843924
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ΠρεΒεΖα

άΦοι χρησΤάκη κ σιά ο.Ε. 
συρράκου ΕνάνΤι κΤΕο πρΕΒΕΖησ  
✆ 6942-473231, 26820-28086

ΠτοΛεμαίδα
σάΒΒουλιΔου χάρ.-σισκοσ Τρ.  
& σιά Ε.Ε.

οικοΤροΦΕιου 22-πΤολΕμάιΔά  
✆ 24630-27360, 24630-82039, 6936-999973, 6987-923036

ΠυρΓος

κ.Διονυσοπουλοσ - 
άΓΓΕλάκοπουλοσ ηλιάσ ο.Ε.

κάπΕΤάν ΓιώρΓη & πάπάΦλΕσσά  
✆ 6936-898632-3, 26210-35502-4, 6936-898634-5-6,  
6973-353038-9

ρεθυμνο
Βουλουμπάσάκησ κών/νοσ  
& σιά ο.Ε. 

Τριά μονάσΤηριά 33 ρΕΘυμνο  
✆ 6974-054064, 28310-52492, 28310-50137, 6973-554393

ροδος

άΦοι σιΕχ ο.Ε.
κάνάΔά 111 ροΔο  
✆ 22410-25776, 22410-30706, 6945-392022, 6945-392021

ςαΛαμίνα

άΔάμάνΤιΔησ Βάσιλησ
Δάμάλά 31, σάλάμινά  
✆ 6973-227722, 210-4676590, 6979-466393

ςαμος

ΕυάΓΓΕλου ΕυΤυχιά 
Δροσιά ΒάΘΕοσ σάμου, 83100  
✆ 22730-23637, 22730-27050, 6944-580666, 6947-026509

ςερρες

κάσμΕριΔησ κών/νοσ & σιά Ε.Ε.
3ο χλμ σΕρρών - νιΓριΤάσ  
✆ 23210-59839, 23210-57047, 6972-550016, 6942-841346

ςίΦνος

ΘΕολοΓοσ νικολάοσ & σιά Ε.Ε.
κάμάρΕσ  
✆ 22840-31307, 6945-459414

ςΚίαθος

χάράλάμπιά πάσχάλη 
πΕιΦΕρΕιάκη οΔοσ σκιάΘου  
✆ 24270-24290, 6944-720053

ςΚοΠεΛος
Γκουμάσ άποσΤολοσ  
Του νικολάου 

πάυλου νιρΒάνά -37003 - σκοπΕλοσ μάΓνησιά  
✆ 6973-332653

ςΠαρτή

λάκώνιά οΔικη ΒοηΘΕιά Ε.π.Ε.
ΓυΘΕιου 165  
✆ 27310-22524, 6932-7502222

ςυρος
ΓΕώρΓιοσ & άΓΓΕλοσ ρουσσοσ 
ο.Ε.

σΤάυροσ πάΓου 84100  
✆ 22810-42222, 6932-638635

τήνος

Δάσυράσ Δ.- ΔΕλλάΤολάσ μ.ο.Ε.
ΒάΓιά Τηνου  
✆ 6977-270357, 2283-025580

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕρΓΑΤωΝ UnIon RoAd AssIstAncE Ε.Π.Ε. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕρΓΑΤωΝ UnIon RoAd AssIstAncE Ε.Π.Ε. 

τρίΚαΛα

μάριά Γουλοπουλου & σιά ο.Ε.
άμάλιάσ 54 Τρικάλά, ΤΕρμά κάρΔιΤσάσ, 42100  
✆ 6977-475656, 24310-71121, 6979-006574-5, 24310-29989

τρίΠοΛή

άΦοι σμυρνιώΤη & σιά Ε.Ε.
3ο χλμ Ε.ο. ΤριπολΕώσ - σπάρΤησ Τριπολη  
✆ 6944-398651, 6970-000990, 6944-342169

ΦΛωρίνα

ΤυρσΕλησ άνΤώνιοσ & σιά Ε.Ε. 
κονΤοπουλου 52, Φλώρινά 53100  
✆ 6944-836043, 23850-25125, 6944-451408

χαΛΚίδα

λιουλιοσ ιώάννησ & σιά Ε.Ε. 
ΓΕώρΓιου πάπάνΔρΕου 646 χάλκιΔά, t.K. 34100  
✆ 22210-41166, 6979-229130, 6979-229128

χανία

ορΦάνουΔάκη άνΤώνιά ο.Ε.
χρυσοπηΓησ 138 Τκ 73100  
✆ 28210-88333, 28210-88886, 6937-806813, 6947-766523,  
6977-703974

χίος

οΔικη χιου-λοιΖοσ σΤάμάΤησ
άΓιου μηνά 52  
✆ 22710-31104, 22710-33233, 6942-841283
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Το 2000 ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών με στόχο 
τη μείωση της ταλαιπωρίας των παθόντων και της γραφειοκρατίας σε περιπτώσεις ζημιών.

σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των άσφαλιστικών Εταιριών συμμετέχει στο σύστημα 
του Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών.

σύμφωνα με το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού εάν εμπλακείτε σε ατύχημα, και δεν ευ-
θύνεστε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρία όπου ασφαλίζετε το 
όχημά σας για την αποζημίωσή σας.

άπό την 01/09/2005 ο Φιλικός Διακανονισμός επεκτείνεται και καλύπτει πέραν των υλικών 
ζημιών και ατυχήματα με σωματικές βλάβες, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις περιπτώ-
σεις ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

Για να ισχύσει ο Φιλικός Διακανονισμός πρέπει, επιπλέον των προϋποθέσεων που αναφέ-
ρονται παρακάτω, να συμφωνήσετε με τον άλλον εμπλεκόμενο οδηγό ή με τους άλλους 
εμπλεκόμενους οδηγούς (καραμπόλα) ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος και να συ-
μπληρώσετε το σχετικό έντυπο φιλικής δήλωσης (πάνω στο οποίο αναγράφονται αναλυ-
τικές πληροφορίες για την συμπλήρωσή του), το οποίο επιβάλλεται να έχει την υπογραφή 
όλων των εμπλεκόμενων οδηγών.

Το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού εφαρμόζεται και λειτουργεί σε περιπτώσεις τροχαίων 
ατυχημάτων στα οποία ισχύει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Το ατύχημα να αφορά υλικές ζημιές στα οχήματα και ελαφρές σωματικές βλάβες.

• Τα οχήματα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα να ασφαλίζονται σε ασφαλιστικές εταιρίες 
που συμμετέχουν στο σύστημα και αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση που ανα-
γράφεται πιο κάτω.

• Το ατύχημα να έχει γίνει εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

• Το κόστος αποκατάστασης των υλικών ζημιών να μην ξεπερνά το ποσό των €6.500.

• άπό 01/09/2011 για την αποζημίωση σωματικών βλαβών ορίζεται ποσό ίσο με €30.000 
για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα €12.000.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, για ατύχημα που εντάσσεται στα πλαίσια του 
Φιλικού Διακανονισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

• Την υπηρεσία Φροντίδας άτυχήματος στο τηλέφωνο 210 3497023 όλο το 24ωρο.

• Το τμήμα Ζημιών της Generali στο τηλέφωνο 210 8096400 από Δευτέρα έως παρασκευή 
08:00 – 15:00.

• Τον άσφαλιστικό σας σύμβουλο. 

Φιλικός Διακανονισμός Υλικών Ζημιών  
& Σωματικών Βλαβών 
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GENERALI HELLAS α.A.E.

αΓροτίΚή αςΦαΛίςτίΚή α.ε.

ALLIANZ εΛΛας α.α.ε.

AXA αςΦαΛίςτίΚή α.ε.

αίΓαίον α.α.ε.

ατΛαντίΚή ενωςή α.ε.Γ.α.

CHARTIS EUROPE LIMITED

GROUPAMA Φοίνίξ α.ε.α.ε.

δυναμίς α.ε.Γ.α.

DEMCO INS. L.T.D.

εθνίΚή α.ε.ε.Γ.α.

EFG EUROLIFE α.ε.Γ.α.

εΠίΚουρίΚο ΚεΦαΛαίο (είδίΚο μεΛος)

ERGO A.A.E.Z.

ευρωΠαΪΚή ενωςίς α.ε.ε.Γ.α.- μίνεττα

ευρωΠαΪΚή Πίςτή α.ε.Γ.α.

ευρωΠή α.ε.Γ.α.

HD INSURANCE L.T.D. (Hellas Direct)

INTERASCO α.ε.Γ.α.

INTERLIFE SA A.A.E.Γ.α.

ίντεραμερίΚαν ε.ε.α.Ζ. α.ε.

INTERNATIONAL LIFE A.ε.Γ.A.

NP INSURANCE (νεος Ποςείδων α.ε.α.ε.)

ορίΖων α.ε.Γ.α

PERSONAL INSURANCE αεΓα

ςυνεταίρίςτίΚή α.ε.ε.Γ.α.

υδροΓείος α.α.α.ε.

Καταςταςή αςΦαΛίςτίΚων εταίρίων  
που πληρούν τις προϋποθέσεις στη συμφωνία Άμεσου διακανονισμού Ζημιών

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚωΝ ΖΗΜΙωΝ & ΣωΜΑΤΙΚωΝ ΒΛΑΒωΝ 
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στην Generali έχουμε ως καθημερινό στόχο τη συνεχόμενη αναβάθμιση των υπηρεσιών 
μας, ώστε να εξασφαλίζουμε για τους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σε 
όλους τους τομείς. Τώρα η ασφάλιση αυτοκινήτου αποκτά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, 
με τη δημιουργία ενός πλήρους δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργείων για την άμεση απο-
κατάσταση ζημιών αυτοκινήτου.

μέσω του δικτύου των επιλεγμένων συνεργείων, η Generali διασφαλίζει για τους πελάτες 
της σημαντικά προνόμια και παροχές. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς πιστο-
ποιήσεων, διαδικασιών, τεχνογνωσίας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών, προσφέρει 
στους πελάτες της τη δυνατότητα επισκευής και αποκατάστασης ζημιών αυτοκινήτου, χώ-
ρισ την εκταμίευση χρημάτων!

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους τους πελάτες Ειχ της Generali, καθώς και σε 
τρίτους δικαιούχους αποζημίωσης από την Generali, οι οποίοι εφόσον το επιθυμούν, μπο-
ρούν να απευθυνθούν σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα, εξειδικευμένα συνεργεία του δικτύ-
ου μας για να εξυπηρετηθούν εύκολα, άμεσα και ποιοτικά εγγυημένα χωρίς ταλαιπωρία και 
χρονοβόρες διαδικασίες.

Όσοι επιλέξουν να εξυπηρετηθούν μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων συνεργείων, θα 
επωφεληθούν από τα πιο κάτω πλεονεκτήματα και παροχές:

Την επισκευή του αυτοκινήτου σας χώρισ την εκταμίευση χρημάτων!

• μπορείτε να έχετε άμεση και απρόσκοπτη αποκατάσταση ζημιών χωρίς οικονομική επι-
βάρυνση απαλλαγμένη από γραφειοκρατικές διαδικασίες, με καταβολή μόνον της συμ-
φωνημένης απαλλαγής της κάλυψης, εάν υπάρχει, και κανενός άλλου χρηματικού ποσού. 
η συνολική διαδικασία ολοκληρώνεται σε συνεννόηση της Generali με το συνεργαζόμενο 
συνεργείο της επιλογής σας.

• σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να εξυπηρετηθείτε μέσω των συνεργαζόμενων συνερ-
γείων του δικτύου μας, της carGlass, ή της classdrive, δεν θα ισχύει το ποσόν της απαλ-
λαγής στην κάλυψη Θραύσης κρυστάλλων.

• Έχετε τη δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου στο χώρο σας (κατόπιν 
συνεννόησης με το συνεργείο της επιλογής σας ακόμη και το σάββατο)

• η Generali, σε συνεργασία με τη Φροντίδα άτυχήματος, παραλαμβάνει και μεταφέρει το 
ακινητοποιημένο αυτοκίνητό σας από τον τόπο του ατυχήματος στο συνεργαζόμενο συ-
νεργείο της επιλογής σας.

• σε περίπτωση ατυχήματος, παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης χωρίς καμία επιβά-
ρυνση. η παροχή αυτή προσφέρεται επίσης και σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου 
σας, εφόσον έχετε την κάλυψη της οδικής Βοήθειας. (προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση 
είναι να προηγηθεί συνεννόηση προκειμένου να εξασφαλιστεί διαθεσιμότητα).

• Άμεση προτεραιότητα στην επισκευή του αυτοκινήτου σας, με ολοκληρωμένο έλεγχο 
τριάντα πέντε (35) σημείων και πιστοποιημένη ποιότητα επισκευών και με τη γραπτή 
εγγύηση 24 μηνών για τη φανοποιεία και 12 μηνών για τα μηχανικά μέρη που χρησιμο-
ποιήθηκαν για την επισκευή του αυτοκινήτου σας.

Συνεργαζόμενα Συνεργεία
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• Ειδική έκπτωση για κάθε συντήρηση (service) ή επισκευή του αυτοκινήτου σας καθώς και 
πλήθος άλλων παροχών, όπως δωρεάν κάρτα καυσαερίων, πλύσιμο του αυτοκινήτου σας 
(μέσα – έξω) μετά το πέρας των εργασιών, άτοκες δόσεις κ.α.

• μπορείτε να επωφεληθείτε των προνομίων που εξασφάλισε για εσάς η Generali ακόμα 
και σε περίπτωση που επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας με δικά σας έξοδα.

πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των επιλεγμένων συνεργαζόμενων συνεργείων της Generali, 
και των παροχών ανά συνεργείο, μάρκα αυτοκινήτου και γεωγραφική περιοχή θα βρείτε στο 
site της Generali www.generali.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΣΥΝΕρΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕρΓΕΙΑ 



58

επωνυμία ασφαλιστικής εταιρίας 
• Generali Hellas άνώνυμος άσφαλιστική Εταιρία

Κράτος – μέλος & διεύθυνση του υποκαταστήματος που εκδίδει την ασφα-
λιστική ςύμβαση 
(Άρθρου 4§ 2 περιπτ. η στοιχ. ι του ν.Δ. 400/1970)

• κεντρικά Γραφεία Ελλάδος: ηλία ηλιού 35-37, 11743 άθήνα

εφαρμοστέο δίκαιο 
(Άρθρου 4§ 2 περιπτ. η στοιχ. ι του ν.Δ. 400/1970)

• Ελληνικό

τρόπος και χρόνος διευθέτησης των εγγράφων Παραπόνων των ασφαλισμένων 
(Άρθρου 4§ 2 περιπτ. η στοιχ. ι του ν.Δ. 400/1970)

• η εταιρία απαντά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στα τυχόν παράπονα του 
άσφαλισμένου

Άρθρου 4§ 2 περιπτ. η ν. Δ/τος 400/1970
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών08



ςυστημένη με απόδειξη παραλάβης

“Α” ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 

σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφαλιστικής 
σύμβασης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.                                      άσφαλιστήριο που μου 
παραδόθηκε, διότι:

• Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 
παρ. 3 περίπτ. Δ του ν.Δ. 400/1970.

• Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς (γενικούς και ειδικούς) 
ασφαλιστικούς όρους.

κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας ασφαλιστική σύμβαση, είναι εξαρχής άκυρη και το πιο πάνω 
άσφαλιστήριο που μου παραδόθηκε δεν έχει ουδεμία απολύτως ισχύ.

“Β” ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 

σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθ.
άσφαλιστηρίου που μου παραδόθηκε, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την 
αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:

κατόπιν τούτου, ματαιώνεται η μεταξύ μας ασφαλιστική σύμβαση, είναι εξαρχής άκυρη 
και το πιο πάνω άσφαλιστήριο που μου παραδόθηκε δεν έχει ουδεμία απολύτως ισχύ.

Άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2496/1997

Άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2496/1997

ήμερομηνία ο δηλών

(ονοματεπώνυμο / επωνυμία)

υπογραφή 
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η άπόφαση αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος ισχύει από την 1η Δεκεµβρίου 2011 (άρθρο 17 
άπόφασης) και εφαρµόζεται από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης άστικής Ευθύνης αυτοκινήτου (άρθρο 1 άπόφασης).

σε εφαρµογή του άρθρου 13 παρ. 2 της παραπάνω άπόφασης της ΤτΕ παρατίθεται η συνο-
πτική µνεία του περιεχοµένου της απόφασης στο άσφαλιστήριο.

α. οργανωτικές υποχρεώσεις της εταιρίας (τήρηση αρχείων και ςτοιχείων)
1.  η Εταιρία τηρεί σύµφωνα µε τα άρθρα 3,4,5,7 και 8 άπόφασης α) αρχείο σε έντυπη µορφή 

Φακέλου άσφαλιστικής περίπτωσης (Φάπ) για κάθε ζηµία, β) άρχείο Φακέλων άσφαλιστι-
κών περιπτώσεων (άΦάπ) για όλους τους Φάπ και γ) αρχείο στατιστικών στοιχείων σε 
ηλεκτρονική µορφή για την πορεία όλων των Φάπ.

2.  η Εταιρία υποχρεούται (άρθρο 6 της άπόφασης) να χορηγεί στον συµβαλλόµενο ή και 
άσφαλισµένο ή στο ζηµιωθέντα άποδείξεις παράδοσης και παραλαβής Εγγράφου. Ελά-
χιστο περιεχόµενο των άποδείξεων παράδοσης και παραλαβής Εγγράφων αποτελεί:

1.  ο αύξων αριθµός της εκδοθείσας απόδειξης, ο οποίος αντιστοιχεί σε ηλεκτρονικό τη-
ρούµενο πρωτόκολλο από την Εταιρία

2.  η απεικόνιση του σήµατος και η επωνυµία της Εταιρίας

3.  το ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση κατοικίας του συµβαλλόµενου ή και άσφαλισµένου ή 
του ζηµιωθέντος προσώπου και η υπογραφή του

4.  η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε

5.  η ηµεροµηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου

6.  το ονοµατεπώνυµο, η ιδιότητα και η υπογραφή του υπαλλήλου που παρέλαβε το έγγραφο

με άπόδειξη παράδοσης και παραλαβής Εγγράφου εξοµοιώνονται: α) το έντυπο των ΕλΤά 
µε υπογραφή υπαλλήλου της Εταιρίας παραλαβής συστηµένης επιστολής, β) το αποδεικτι-
κό fax στον αριθµό που έχει γνωστοποιήσει η Εταιρία στην ΤτΕ και γ) η έκθεση επίδοσης 
δικαστικού επιµελητή.

Β. ρυθµίσεις ςχετικά µε τη διαδικασία διακανονισµού Ζηµιών
1.  η Εταιρία υποχρεούται κατά εφαρµογή του άρθρου 6, παρ. 6 του π.δ. 237/86 να υπο-

βάλλει στον ζηµιωθέντα, εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από την ηµε-
ροµηνία παραλαβής της άίτησης άποζηµίωσής του ή α) γραπτή αιτιολογηµένη προ-
σφορά αποζηµίωσης, σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αµφισβητείται και η ζηµιά έχει 
αποτιµηθεί ή β) γραπτή αιτιολογηµένη απάντηση (άρνηση) επί της άίτησης άποζηµίω-
σης στην περίπτωση που η ευθύνη αµφισβητείται ή δεν έχει ακόµη διαπιστωθεί σαφώς 
ή σε περίπτωση που η ζηµιά δεν έχει αποτιµηθεί πλήρως (άρθρο 9 άπόφασης).

2.  η άπόφαση καθορίζει το περιεχόµενο της άίτησης άποζηµίωσης του ζηµιωθέντα 
προς την Εταιρία. η Εταιρία παραδίδει στον συµβαλλόµενο ή και άσφαλισµένο µε το 
άσφαλιστήριο τα έντυπα α) Δήλωσης Τροχαίου άτυχήµατος και β) άίτησης άποζηµίω-

ςυνοπτική μνεία Περιεχομένου απόφασης 3/5/26.01.2011 της τ.τ.ε. σχετικά µε τη διαδικασία 
διακανονισµού Ζηµιών και Καταβολής αποζηµιώσεων από ςύµβαση ασφάλισης. αστικής 
ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων

Συνοπτική Μνεία Περιεχομένου Απόφασης 
3/5/26.01.2011 (της Τ.τ.Ε.)
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σης (άρθρο 13 άπόφασης). ο ζηµιωθείς υποχρεούται µε την άίτηση άποζηµίωσής του 
να δηλώσει στην Εταιρία και τον τόπο που βρίσκεται το όχηµά του για τη διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης.

  Δηλώσεις άτυχήµατος ασφαλισµένου και άιτήσεις άποζηµίωσης ζηµιωθέντος υποβάλ-
λονται στην Εταιρία ή αυτοπροσώπως ή µε fax ή µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή µε 
συστηµένη επιστολή, εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο υπογραφής, ή κατατίθενται αυτο-
προσώπως στα από την Εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, 
φυσικά ή νοµικά, τα οποία έχει γνωστοποιήσει η Εταιρία στην ΤτΕ. Εάν τα έγγραφα πα-
ραλαµβάνονται από τρίτα πρόσωπα για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτηµένα από την Εται-
ρία, τα πρόσωπα αυτά χορηγούν στον ασφαλισµένο ή ζηµιωθέντα άπόδειξη παράδο-
σης – παραλαβής Εγγράφου, που δεν απαιτείται να φέρει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 
της Εταιρίας (άρθρα 10, 15 και παράρτηµα ι άπόφασης – έγγραφο ΤτΕ 1228/25.07.2011). 
με την άίτηση άποζηµίωσης εξοµειώνονται οι δηλώσεις ατυχήµατος που υποβάλλο-
νται του συµβαλλόµενου ή και άσφαλισµένου, η τυχόν φιλική δήλωση τροχαίου ατυ-
χήµατος του συστήµατος Άµεσης πληρωµής (σάπ) και κάθε γενικά γραπτή µε επιστολή 
είτε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεµοιοτυπία ενηµέρωση προς την Εταιρία είτε 
από τον συµβαλλόµενο ή και άσφαλισµένο είτε από τον τρίτο δικαιούχο αποζηµίωσης, 
ότι επήλθε ο ασφαλισµένος κίνδυνος.

3.  Εάν η Εταιρία κρίνει ότι απαιτείται, διενεργεί πραγµατογνωµοσύνη για τις υλικές ζηµιές 
το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, εάν το ατύχηµα συνέβη στην Ελλάδα και 
εντός εικοσιπέντε (25) ηµερών, εάν το ατύχηµα συνέβη στο εξωτερικό. οι προθεσµίες 
αρχίζουν από την ηµεροµηνία υποβολής στην Εταιρία από τον ζηµιωθέντα της άίτησης 
άποζηµίωσης, στην οποίαν αυτός αναγράφει και τον τόπο που βρίσκεται το όχηµά του 
(άρθρο 11 και παράρτηµα ι άπόφασης).

4.  η προσφορά αποζηµίωσης της Εταιρίας περιλαµβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφε-
ρόµενο προς τα ζηµιωθέντα πρόσωπα ποσό αποζηµίωσης, τον τόπο, το χρόνο και τον 
τρόπο πληρωµής του ποσού αποζηµίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζηµίας.

5.  ο χρόνος πληρωµής που αναφέρεται στη γραπτή προσφορά αποζηµίωσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες από την προσφορά εκτός αντίθετης ειδικής συµφω-
νίας των µερών. Εάν συµφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζηµιάς, ο χρόνος αυτής 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από τη συµφωνία, εκτός αντίθετης ειδι-
κής συµφωνίας των µερών (άρθρο 12 άπόφασης).

6.  οι ασφαλισµένοι και τα ζηµιωθέντα πρόσωπα έχουν δικαίωµα να λάβουν, µετά από 
αίτησή τους που καταχωρείται στον Φάπ και µε δική τους δαπάνη, αντίγραφα του πε-
ριεχόµενου του Φάπ µε ταυτόχρονη απόδειξη παράδοσης και παραλαβής και µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας Δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 
2472/1997 (άρθρο 14 άπόφασης).

7.  σύµφωνα µε το άρθρο 16 άπόφασης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 120, παρ. 
3 του ν.δ. 400/70 σε περίπτωσης παράβασης των διατάξεων αυτής.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΝΕΙΑ



με την απόδειξη αυτή, βεβαιώνω ότι, ως ςυµβαλλόµενος -  
Λήπτης της ασφάλισης παρέλαβα:

1.  άσφαλιστήριο με αριθμό:

2.  Γενικούς Όρους, Ειδικές ∆ιατάξεις

3.  υπεύθυνη ∆ήλωση άτυχήµατος

4.  άίτηση άποζηµίωσης

5. συνοπτική µνεία περιεχοµένου της απόφασης 3/5/26.01.2011 της Τράπεζας 
Ελλάδος σχετικής µε τη ∆ιαδικασία ∆ιακανονισµού Ζηµιών και καταβολής άπο-
ζηµιώσεων από σύµβαση άστικής Ευθύνης από τη χρήση άυτοκινήτων.

ήµεροµηνία Παράδοσης και Παραλαβής υπογραφή ςυµβαλλοµένου – 
Λήπτη της ασφάλισης

Παρακαλούµε το παρόν να υπογραφεί από τον ςυµβαλλόµενο - Λήπτη της ασφάλισης και να 
επιστραφεί στην εταιρία.

Απόδειξη Παραλαβής Ασφαλιστηρίου11





άρ. κυκλοφορίας:  χρήση:  Ίπποι: 
Εργοστάσιο-Τύπος κατασκευής: χρώµα: 

ασφαλισµένος
Επώνυµο:  πατρώνυµο: Όνοµα: 
Επασφάλιστρα:  κάτω των 23 χρόνων  κάτοχος αδείας οδήγησης λιγότερο του 1 έτους
Διεύθυνση: Τηλέφωνο:  

οδηγός
Επώνυµο:  πατρώνυµο: Όνοµα:   
Φύλο:  άρ. Άδ. οδ.:  ηµερ. Έκδοσης: Έτος Γέννησης:  
Διεύθυνση:  
Επάγγελµα: Τηλέφωνο:   

Εάν συµφωνείτε η αποζηµίωση για ποσό έως €3.000,00 να γίνει µε τραπεζική κατάθεση, συµπληρώστε τον 
τραπεζικό σας λογαριασµό σε µορφή IBAN: 

ςτοιχεία ατυχήµατος
ηµεροµηνία: Ώρα: ηµερ. άναγγελίας:  
Έλαβε γνώση αστυνοµική αρχή - ποιά;  
Τοποθεσία (οδοί-περιοχή):  

ςτοιχεία Ζηµιωθέντων / τρίτων (ίδιοκτήτης)
Επώνυµο: πατρώνυµο: Όνοµα:   
Διεύθυνση: Τηλέφωνο:  
άρ. κυκλοφορίας: χρήση: άσφαλιστική Εταιρία:  

ςτοιχεία Ζηµιωθέντων / τρίτων (οδηγός)
Επώνυµο: πατρώνυµο: Όνοµα: 
Διεύθυνση: Τηλέφωνο:  
άρ. κυκλοφορίας: χρήση: άσφαλιστική Εταιρία:  

ςτοιχεία Παθόντων από ςωµατικές Βλάβες
Επώνυµο: πατρώνυµο: Όνοµα: 
Διεύθυνση: Τηλέφωνο:  
Επώνυµο: πατρώνυµο: Όνοµα: 
Διεύθυνση: Τηλέφωνο:  

Γνωρίζετε τον Ζηµιωθέντα; ναι  Όχι ποιός Ευθύνεται κατά τη Γνώµη σας;    
Δηλώνω ότι: α) Όλα τα ανώτερα είναι αληθή.
 β) άποδέχοµαι ανεπιφύλακτα την κρίση της Εταιρίας, όσον αφορά στην υπαιτιότητα.
 γ) υποχρεούµαι να βεβαιώσω τα ανωτέρω περιστατικά, εάν µου ζητηθεί,   
 ενώπιον κάθε δικαστικής ή αστυνοµικής αρχή.

αρ. Ζηµιάς:  
ασφ. διαµεσολαβητής:  
αρ. ασφαλιστηρίου:   

ο Λαβών τη ∆ήλωση ο δηλών

ςηµειώστε µε 
βέλος τα σηµεία 
και την φορά 
πρόσκρουσης

12 Υπεύθυνη Δήλωση  
Ατυχήματος
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Περιγραφή ςυνθηκών ατυχήµατος

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ο δηλών  

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΥΠΕΥθΥΝΗ ΔΗΛωΣΗ ΑΤΥχΗΜΑΤΟΣ



ςτοιχεία αιτούντος
Επώνυµο:  πατρώνυµο: Όνοµα: 
άρ. κυκλοφορίας:  μάρκα:  κυβικά: 
οδός:  άριθµός: Τ.κ.:  πόλη: 
Τηλέφωνο:  κινητό:  e-mail: 

ςτοιχεία Ζηµιογόνου οχήµατος
Επώνυµο:  πατρώνυµο: Όνοµα:   
άρ. κυκλοφορίας:  μάρκα:  κυβικά: 
άσφαλιστική Εταιρία: 
οδός:  άριθµός: Τ.κ.:  πόλη: 
Τηλέφωνο:  κινητό:  e-mail: 

ςτοιχεία ατυχήµατος
ηµεροµηνία: Ώρα:   

οδός:  άριθµός: Τ.κ.:  πόλη: 

Παράβαση Άλλου οδηγού:

 Ξεκίνησε από στάση / άνοιξε την πόρτα

 Εγκατέλειπε χώρο στάθµευσης / ιδιωτικό 
χώρο / έβγαινε από χωµατόδροµο 

 Εισερχόνταν σε χώρο στάθµευσης / ιδιωτικό 
χώρο / χωµατόδροµο

 Άλλαξε λωρίδα κυκλοφορίας 

 προσπέρασε

 Έστριψε απότοµα 

 Έκανε όπισθεν

 μπήκε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας

 Έκανε αναστροφή

 παραβίασε κόκκινο φωτεινό σηµατοδότη

 παραβίασε

Γνωρίζετε τον Ζηµιωθέντα;       ναι  Όχι
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ςηµεία σύγκρουσης των οχηµάτων:

Αίτηση Αποζημίωσης13
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ςτοιχεία μαρτύρων
Επώνυµο:  πατρώνυµο: Όνοµα: 
οδός:  άριθµός: Τ.κ.:  πόλη: 
Τηλέφωνο:  κινητό:  e-mail: 

Επώνυµο:  πατρώνυµο: Όνοµα: 
οδός:  άριθµός: Τ.κ.:  πόλη: 
Τηλέφωνο:  κινητό:  e-mail: 

ςτοιχεία τραυµατιών
Επώνυµο:  πατρώνυµο: Όνοµα: 
οδός:  άριθµός: Τ.κ.:  πόλη: 
Τηλέφωνο:  κινητό:  e-mail: 

Επώνυµο:  πατρώνυµο: Όνοµα: 
οδός:  άριθµός: Τ.κ.:  πόλη: 
Τηλέφωνο:  κινητό:  e-mail: 

διεύθυνση οχήµατος αιτούντος για Πραγµατογνωµοσύνη
οδός:  άριθµός: Τ.κ.:  πόλη: 

Παρατηρήσεις

 

 

 

 

  

 

 

 

τόπος: ήμερομηνία: υπογραφή αιτούντος 

αιτούµαι την αποζηµίωσή µου για το ατύχηµα µε τα παραπάνω σχετικά στοιχεία.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙωΣΗΣ






