Ασφάλιση

Οχήµατος

Προς την Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
Λ. Συγγρού 209-211
Νέα Σµύρνη 171 21

∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο υπογράφων, συµβαλλόµενος στην παρακάτω αναφερόµενη ασφαλιστική σύµβαση της Εταιρείας Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
δηλώνω ότι:
1. παρέλαβα το υπ’ αριθµ.
ασφαλιστήριο οχήµατος µε συνηµµένους τους Ασφαλιστικούς
Όρους (Γενικούς και Ειδικούς).
2. ενηµερώθηκα γραπτά για τα δικαιώµατα εναντίωσης προς την παραπάνω ασφαλιστική σύµβαση και παρέλαβα
τα υποδείγµατα ∆ηλώσεων Εναντίωσης.
3. παρέλαβα τα έντυπα ∆ήλωσης Ατυχήµατος και Αίτησης Αποζηµίωσης.

Τόπος

Ηµεροµηνία

Ο/Η δηλών/ δηλούσα

Υπογραφή

Καλωσήρθατε στην Eurolife ERB Ασφαλιστική

Σας ευχαριστούµε που µας επιλέξατε για την ασφάλιση του οχήµατός σας.
Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική, η ασφάλειά σας είναι αυτό που µας ενδιαφέρει.
Γι’ αυτό σας προσφέρουµε αξιόπιστες υπηρεσίες και προνόµια ώστε να αισθάνεστε
ασφαλείς.
Για να απολαµβάνετε µόνο την ευχάριστη πλευρά της οδήγησης, σας προτείνουµε
να ακολουθήσετε τις πιο κάτω συµβουλές:
• Οδηγείτε πάντοτε µε προσοχή και τηρείτε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τόσο
για τη δική σας ασφάλεια και της οικογένειάς σας όσο και των συνανθρώπων σας.
• Μην οδηγείτε ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρµάκων που επηρεάζουν
την ικανότητά σας για οδήγηση ή τα αντανακλαστικά σας.
• Να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας ακόµη και όταν το όχηµά σας διαθέτει
αερόσακους.
• Τα παιδιά πρέπει να κάθονται σε παιδικό κάθισµα στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή αλλά και το µέγεθος του παιδιού
(ηλικία & βάρος).
• Μη µιλάτε σε κινητό τηλέφωνο εκτός και αν αυτό είναι τοποθετηµένο σε ειδική
θέση για ανοιχτή ακρόαση ή το χρησιµοποιείτε µε ακουστικό ασύρµατης επικοινωνίας.
Το έντυπο αυτό έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε
για το ασφαλιστικό πρόγραµµα του οχήµατός σας. Ενηµερωθείτε για τα προνόµια
και τις υπηρεσίες που προσφέρουµε ειδικά για εσάς και επωφεληθείτε σήµερα
ή στο µέλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
• ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ AUTOASSIST
• ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
• ∆ΩΡΕΑΝ SMARTPHONE & TABLET ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Ορισµοί
2. Η συµφωνία µας (δηλαδή η συµφωνία ανάµεσα σ’ εσάς και σ’ εµάς)
3. Φροντίδα Ατυχήµατος AutoAssist
4. Γενικές εξαιρέσεις
5. Οι υποχρεώσεις σας
6. Οι υποχρεώσεις µας
7. Τα δικαιώµατά σας
8. Τα δικαιώµατά µας
9. Λοιποί όροι

• ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης - Όρος 1
2. Oδική Βοήθεια - Όρος 2
3. Ταξιδιωτική Βοήθεια - Όρος 3
4. Ασφάλιση Πυρκαγιάς - Όρος 4
5. Ασφάλιση Ολικής Κλοπής - Όρος 5
6. Ασφάλιση Μερικής Κλοπής (αφαίρεσης τµηµάτων του ασφαλισµένου οχήµατος) - Όρος 6
7. Ασφάλιση Σύγκρουσης, Πρόσκρουσης, Εκτροπής ή Ανατροπής - Όρος 7
8. Κάλυψη Ζηµιών από ανασφάλιστο όχηµα - Όρος 8
9. Ασφάλιση Ζηµιών από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι ή σεισµό - Όρος 9
10. Ασφάλιση Κρυστάλλων του ασφαλισµένου οχήµατος - Όρος 10
11. Αντικατάσταση Κατεστραµµένων Ζωνών Ασφαλείας και Αερόσακων - Όρος 11
12. Καθαρισµός λόγω Μεταφοράς Τραυµατία - Όρος 12
13. Αντικατάσταση Κατεστραµµένων Κλειδαριών - Όρος 14
14. Εκτίµηση Ζηµιών - Όρος 15
15. Παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης - Όρος 35
16. Παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης - Όρος 36
17. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήµατος - Όρος 18
18. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήµατος - Όρος 75
19. Ασφάλιση Oλικής Kαταστροφής από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή - Όρος 37
20. Ασφάλιση Κακόβουλων Πράξεων - Όρος 51
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• ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Ασφάλιση Αστικής ευθύνης εργαλείου - Όρος 26
2. Ασφάλιση Αστικής ευθύνης από τη χρήση ρυµουλκούµενου - Όρος 30
3. Ασφάλιση oxηµάτων κατά τη διάρκεια δοκιµαστικών διαδροµών - Όρος 24
4. Ασφάλιση οχηµάτων χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας - Όρος 25
5. Ασφάλιση αυτοκινήτων σχολών οδηγών - Όρος 27
6. Ασφάλιση Αστικής ευθύνης αλωνιστικών µηχανών - Όρος 29
7. Παροχή έκπτωσης αυτοκινούµενου τροχόσπιτου - Όρος 42

• ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Παροχή έκπτωσης παντρεµένου ζευγαριού - Όρος 20
2. Παροχή έκπτωσης «Μονά - Ζυγά» - Όρος 21
3. Προϋπόθεση immobilizer ή γκαράζ - Όρος 22
4. Προϋπόθεση immobilizer και γκαράζ - Όρος 23
5. Προστασία bonus - Όρος 34
6. Ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης καινούργιου - Όρος 39
7. Ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης καινούργιου - Όρος 40
8. Ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης καινούργιου - Όρος 41
9. Αποζηµίωση σε περίπτωση παλαιότητας - Όρος 73
10. Παροχή έκπτωσης «∆εύτερου Αυτοκινήτου» - Όρος 74

• ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης Νοµικής Προστασίας - Όρος 76
2. Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Νοµικής Προστασίας Οχήµατος και Οδηγού/Βασικό Πρόγραµµα - Όρος 77
3. Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Νοµικής Προστασίας Οχήµατος και Οδηγού/Premium Πρόγραµµα - Όρος 78

• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
•ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
• ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
• ∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ MAPFRE ASISTENCIA A.E
• ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
• ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΝΕΙΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Εκφράζοντας τη γνώµη σας για την εταιρεία µας, µας βοηθάτε να εξελισσόµαστε έτσι ώστε να σας
προσφέρουµε ακόµα καλύτερες υπηρεσίες. Γι’αυτό, επικοινωνήστε µαζί µας για κάθε απορία,
αίτηµα ή παράπονο που έχετε σχετικά µε την ασφάλιση του οχήµατός σας:
• στο τηλέφωνο 210 9555600
• στο site µας www.eurolife.gr
• στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 209 - 211, 17121 Ν. Σµύρνη.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Η Φροντίδα Ατυχήµατος AutoAssist είναι δίπλα σας 24 ώρες
το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο, εντός ή εκτός Ελλάδας.

Όταν σας συµβεί κάποιο ατύχηµα ή όταν χρειάζεστε απλώς µια τηλεφωνική συµβουλή για θέµατα του Κ.Ο.Κ.
και θέµατα ιδιοκτησίας οχήµατος:
Ενηµερώστε µας στα τηλέφωνα:
• 801 11 35000 (από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα)
• (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο σε όλο τον κόσµο)
Πείτε µας:
• Τον αριθµό κυκλοφορίας του ασφαλισµένου οχήµατος
• Το ονοµατεπώνυµό σας
• Τι ακριβώς συνέβη
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τη φροντίδα ατυχήµατος AutoAssist ανατρέξτε στην ενότητα 3
στους γενικούς όρους του παρόντος συµβολαίου.

Συνεργαζόµενα Συνεργεία
Σε περίπτωση ζηµιάς στο όχηµά σας, µπορείτε να αξιοποιήσετε τη συνεργασία της Eurolife ERB µε αυστηρώς
επιλεγµένα συνεργαζόµενα συνεργεία, απολαµβάνοντας δωρεάν παροχές και υπηρεσίες. Στα συνεργαζόµενα
συνεργεία κάθε επισκευή γίνεται µε εγγύηση ποιότητας και δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήµατός σας.
Οι διαδικασίες ανάµεσα στην εταιρεία και τα συνεργαζόµενα συνεργεία είναι συντονισµένες. Στην περίπτωση
που δικαιούστε αποζηµίωση δεν χρειάζεται καν να εκταµιεύσετε χρήµατα. Έτσι αποφεύγετε την ταλαιπωρία
και εξασφαλίζετε σηµαντικά πλεονεκτήµατα.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.eurolife.gr/el/Products/Car/mechanics

Όλη η πληροφόρηση για την ασφάλεια του οχήµατός σας
στα χέρια σας!
Με την αναβαθµισµένη εφαρµογή της Eurolife ERB για smartphones και tablets µπορείτε να µετατρέψετε τη
συσκευή σας σε ένα εργαλείο ασφάλειας και ευκολίας. Κατεβάστε την τώρα, δωρεάν, από το App store ή το
Google play και δηµιουργήστε το προφίλ σας για να έχετε άµεση πρόσβαση στα σηµαντικά στοιχεία της
ασφάλισης του οχήµατός σας (αριθµός συµβολαίου, όνοµα και τηλέφωνα επικοινωνίας ασφαλιστικού συνεργάτη).

Eurolife
ERB
Aσφαλιστική
δωρεάν
iphone
εφαρµογή

Επιπλέον, η νέα µας αναβαθµισµένη εφαρµογή σάς δίνει τη δυνατότητα
σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης να:
• Kαλέσετε την αστυνοµία µε ένα κλικ.
• Αποθηκεύσετε τις απαραίτητες πληροφορίες του ατυχήµατος
(ηµεροµηνία και ώρα συµβάντος, στοιχεία άλλου οδηγού, τοποθεσία
συµβάντος στο χάρτη, φωτογραφίες).
• Καλέσετε µε ένα κλικ τη Φροντίδα Ατυχήµατος AutoAssist ώστε
ένας συνεργάτης να σπεύσει κοντά σας για να σας βοηθήσει σε όλα
τα διαδικαστικά και, αν απαιτείται, να φροντίσει για τη µεταφορά του
οχήµατός σας στο συνεργείο.
• Καλέσετε την Οδική Βοήθεια η οποία ενηµερώνεται αυτόµατα
για το σηµείο του συµβάντος.

Ειδικά για εσάς το συµβόλαιο του οχήµατός σας φροντίζει
και την υγεία σας.
Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, που είναι το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει και την πιο
πολύτιµη, ολοκληρωµένη και προνοµιακή φροντίδα.
Γι’ αυτό προχωρήσαµε σε συνεργασία µε τον Όµιλο της Ευρωκλινικής εξασφαλίζοντας ειδικά για εσάς,
που εµπιστευτήκατε την Eurolife ERB Ασφαλιστική για την ασφάλιση του οχήµατος σας, ένα µεγάλο εύρος
σηµαντικών υπηρεσιών υγείας για ενήλικες και παιδιά σε ιδιαίτερα προνοµιακές τιµές.
Η Ευρωκλινική Αθηνών και η Ευρωκλινική Παίδων αποτελούν δύο υπερσύγχρονα ∆ιαγνωστικά,
Θεραπευτικά και Χειρουργικά κέντρα, πλήρως οργανωµένα σε όλες τις ειδικότητες που πληρούν υψηλά
κριτήρια ποιότητας.

Παροχές Υγείας Οµίλου Ευρωκλινικής για εσάς και τα µέλη της οικογένειάς σας (α’ βαθµός συγγένειας)

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
• 4 ιατρικές επισκέψεις ∆ΩΡΕΑΝ ετησίως
και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή
των €20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες
το χρόνο.
Στους εφηµερεύοντες ιατρούς των
Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής
Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο,
Ορθοπεδικό και Χειρουργό).
Στους εφηµερεύοντες ιατρούς
των Εξωτερικών Ιατρείων
της Ευρωκλινικής Παίδων (Παιδίατρο
και Παιδοχειρουργό).

• Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, σε όλες
τις ειδικότητες ιατρών της Ευρωκλινικής
Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων
έναντι αντίτιµου €30 για τους Επιµελητές
και €50 για τους ∆ιευθυντές,
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή
κατόπιν ραντεβού.
• Ειδικά για την Ευρωκλινική Παίδων
επισκέψεις σε Αναπτυξιολόγους - Αιµατολόγους
µε προνοµιακή τιµή €120 και
Νευροχειρουργούς µε €80.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
• 10% έκπτωση στις ιατρικές και χειρουργικές πράξεις στα Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής
Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων.
Ευρωκλινική Αθηνών, τηλ. για ραντεβού: 210 64 16 312 (∆ευτ. - Παρ. 08:00 - 16:00)
Ευρωκλινική Παίδων, τηλ. για ραντεβού: 210 86 91 911 & 957 (∆ευτ. - Παρ. 08:00 - 21:00)

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

• 35% έκπτωση σε όλες τις ∆ιαγνωστικές
εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία της Ευρωκλινικής
Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων.
• Χρέωση CT, MRI και Triplex µε τιµές
ΦΕΚ - ∆ηµοσίου (1991).

• 10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των
εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

CHECK UP

• ∆ωρεάν χρήση των ασθενοφόρων του Οµίλου
σε περίπτωση που προκύψει νοσηλεία για
κάτοικο εντός Αττικής.
• 50% έκπτωση σε περίπτωση που δεν
προκύψει νοσηλεία.

• Προνοµιακά check up από €30 ανάλογα µε το
φύλο και την ηλικία στην Ευρωκλινική Αθηνών.
• Προνόµια check up για τα παιδιά από €75 στην
Ευρωκλινική Παίδων.
Ευρωκλινική Αθηνών, τηλ. για ραντεβού: 210 64 16 051-2
Ευρωκλινική Παίδων, τηλ. για ραντεβού: 210 86 91 911 &
957 (∆ευτ.-Παρ. 08:00 - 21:00)

Επικοινωνήστε στο:
Ευρωκλινική Αθηνών
Αθανασιάδου 7 - 9 πάροδος ∆. Σούτσου
Τηλ.: 210 64 16 600, Fax: 210 64 16 555
Για ραντεβού: 210 64 16 312
(∆ευτ. - Παρ. 08:00 - 16:00)
www.euroclinic.gr, e-mail: mkt@euroclinic.gr

Ευρωκλινική Παίδων
Λεµεσού 39 - 41 & Αχαρνών 209
Τηλ.: 210 86 91 900, Fax: 210 86 91 950
Για ραντεβού: 210 86 91 911 & 957
(∆ευτ. - Παρ. 08:00 - 21:00)
www.euroclinic.gr, e-mail: mkt@euroclinic.gr

Εξαιρέσεις:
• Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον δε γίνει χρήση άλλης εκπτωτικής προσφοράς ή συµφωνίας ή άλλης χρέωσης λόγω
ασφαλιστικής κάλυψης του ∆ικαιούχου.
• Οι εκπτώσεις ισχύουν εφόσον δε γίνει χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή άλλου δηµόσιου ταµείου.
• Στις παροχές δεν περιλαµβάνονται αµοιβές ιατρών, υλικά και φάρµακα.
• Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται οι ενδοσκοπήσεις.
• Εξαιρούνται οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγµατοποιούνται σε εξειδικευµένα εργαστήρια εκτός Οµίλου.
• Οι έκτακτες κλήσεις από το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών χρεώνονται.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωµα της µετατροπής των χαρακτηριστικών ή την κατάργηση µέρους
ή όλων των παρεχόµενων υπηρεσιών, χωρίς προηγουµένη ενηµέρωση. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούµε όπως
πριν από τη χρήση αυτών καλέσετε για επιβεβαίωση ή άλλη πληροφορία στο 210 9555600.
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ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Το παρόν περιέχει τους Γενικούς και Ειδικούς όρους όλων των καλύψεων που είναι δυνατόν να παρασχεθούν
από την Εταιρεία Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. Από τις καλύψεις που περιέχονται στο παρόν ισχύουν για εσάς µόνο
εκείνες που αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων που βρίσκεται στην 2η σελίδα του ασφαλιστηρίου σας µε
τα αντίστοιχα ασφαλιζόµενα ποσά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Ορισµοί
Οι πιο κάτω λέξεις και φράσεις, οπουδήποτε υπάρχουν στη συµφωνία µας, έχουν την έννοια που δίνεται στους ορισµούς αυτούς.
• Ανώτατο όριο ευθύνης: Το χρηµατικό ποσό, µέχρι το οποίο φτάνει η υποχρέωσή µας για αποζηµίωση συνολικά ή για
κάθε ασφαλιστική περίπτωση.
• Ανώτατο όριο ευθύνης ανά θύµα: Το χρηµατικό ποσό, µέχρι το οποίο φτάνει η υποχρέωσή µας για αποζηµίωση για κάθε
θύµα, δηλαδή το σύνολο που θα καταβάλουµε για τον τραυµατισµό ή θάνατο ενός προσώπου, συµπεριλαµβανοµένης
της ηθικής βλάβης και/ή ψυχικής οδύνης.
• Απαλλαγή: Το µέρος κάθε ζηµιάς το οποίο δεν θα πληρώσουµε και εποµένως θα παραµείνει σε βάρος σας. Εφόσον το
ποσό της ζηµιάς υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, θα σας καταβάλουµε µόνο τη διαφορά τους.
• Ασφαλισµένη αξία ασφαλισµένου οχήµατος: Η αξία του ασφαλισµένου οχήµατος που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
• Ασφαλισµένο όχηµα: Το ασφαλισµένο αυτοκίνητο όχηµα που περιγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο και προορίζεται
για κυκλοφορία πάνω στο έδαφος, αλλά όχι σε τροχιές.
• Ασφαλισµένο όχηµα ειδικού τύπου: Μηχάνηµα έργου ή εργαλείο, δηλαδή ασφαλισµένο όχηµα που δεν προορίζεται
από τον κατασκευαστή του για τη µεταφορά προσώπων ή φορτίου.
• Ασφαλισµένος: Ο κύριος και ο νόµιµος κάτοχος του ασφαλισµένου οχήµατος, καθώς και ο νόµιµος οδηγός του, τη
στιγµή του ατυχήµατος. Ο ασφαλισµένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε το συµβαλλόµενο, εφόσον έχει λάβει γνώση του
ασφαλιστηρίου και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει.
• Ασφαλιστική περίπτωση: Κάθε χωριστό γεγονός (ή ενιαία σειρά γεγονότων που προέρχονται από την ίδια αρχική αιτία)
που σας δίνει δικαίωµα για αποζηµίωση µε βάση αυτή την ασφάλιση.
• Γεωγραφικά όρια ισχύος της κάλυψης:
° Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης: 1. Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ολλανδία,
Γερµανία, Αυστρία, ∆ανία, Σερβία, Σουηδία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία & Βόρεια Ιρλανδία, Ιρλανδία, Κύπρος,
Μάλτα, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Πολωνία, Ουγγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία,
Λιχτενστάιν, Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Κροατία, Βουλγαρία και Ρουµανία. 2. Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Λευκορωσία,
Ισραήλ, Ιράν, Μαρόκο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Τυνησία, Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας,
Ουκρανία και Ρωσία.
Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε µε το ασφαλισµένο όχηµα στο εξωτερικό, σας συνιστούµε να µας ζητήσετε έγκαιρα,
να σας εφοδιάσουµε µε Πράσινη Κάρτα (πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης). Σας επισηµαίνουµε ότι για τις χώρες
της 2ης πιο πάνω παραγράφου η Πράσινη Κάρτα είναι απαραίτητη προκειµένου να ισχύει η ασφάλισή σας.
° Για την Οδική Βοήθεια: Όλες οι χώρες της Ευρώπης (εκτός από την Αλβανία), καθώς και όλες οι χώρες που βρέχονται
από τη Μεσόγειο θάλασσα.
Για
την Ταξιδιωτική Βοήθεια: Όλες οι χώρες του κόσµου, εκτός από την Αλβανία. Η παροχή Ιατρικής και Νοσηλευτικής
°
Βοήθειας ισχύει µόνο εκτός Ελλάδας και Αλβανίας.
° Για τις υπόλοιπες ασφαλίσεις: H Ελλάδα. Επέκταση των πιο πάνω γεωγραφικών ορίων µπορεί να γίνει µόνο µε πρόσθετη πράξη.
• Γεωργικά µηχανήµατα: Αλωνιστικά, θεριστικά, συλλεκτικά, χορτοκοπτικά ή χορτοδετικά µηχανήµατα.
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• Εµείς/εµάς/µας: Η ασφαλιστική επιχείρηση Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. Η χρήση ρήµατος στο πρώτο πρόσωπο υπονοεί
πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη «εµείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραµµένη.
• Εσείς/εσάς/σας: Ο συµβαλλόµενος και ο ασφαλισµένος. Η χρήση ρήµατος στο δεύτερο πρόσωπο υπονοεί πάντοτε ότι
έχει προηγηθεί η λέξη «εσείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραµµένη.
• Εξοµοίωση χρήσης αρσενικού και θηλυκού γένους: Η χρήση ουσιαστικών ονοµάτων, επιθέτων, µετοχών και
αντωνυµιών αρσενικού γένους υπονοεί πάντοτε και τον αντίστοιχο τύπο του θηλυκού γένους και αντίστροφα.
• Θύελλα: Σφοδρός άνεµος τουλάχιστον 9 µποφόρ, σύµφωνα µε βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
• Κακόβουλες ενέργειες: Πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται µε σκοπό το βανδαλισµό ή τη δολιοφθορά,
χωρίς όµως να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε πράξη τροµοκρατίας.
• Κλοπή: Αφαίρεση του ασφαλισµένου οχήµατος ή τµηµάτων του, χωρίς τη συγκατάθεση του ασφαλισµένου.
• Ληστεία: Αφαίρεση του ασφαλισµένου οχήµατος µε χρήση βίας ή απειλή χρήσης βίας, σε πρόσωπο που εκείνη τη στιγµή
έχει νόµιµα τον έλεγχο του ασφαλισµένου οχήµατος.
• Πληµµύρα: Κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους και/ή του δαπέδου του χώρου όπου βρίσκεται το ασφαλισµένο όχηµα,
από νερά που δεν προέρχονται από το ίδιο το ασφαλισµένο όχηµα.
• Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές: Πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε µέρος µαζί µε άλλους σε διατάραξη
της δηµόσιας τάξης ή πράξεις νόµιµης ή ντε φάκτο Αρχής µε σκοπό την καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή τη µείωση
των συνεπειών της, όχι όµως οποιαδήποτε πράξη τροµοκρατίας.
• Συµβαλλόµενος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε το οποίο καταρτίσαµε το παρόν ασφαλιστήριο. Ο συµβαλλόµενος έχει
όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν
από τον ασφαλισµένο. Εκτός αν το ασφαλιστήριο ορίζει διαφορετικά, ο συµβαλλόµενος είναι και ο ασφαλισµένος.
• Σωµατική βλάβη: Τραυµατισµός και/ή θάνατος, συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής βλάβης και/ή ψυχικής οδύνης.
• Τιµαλφή και χρήµατα: Χρήµατα, επιταγές, γραµµάτια, συναλλαγµατικές, χρεόγραφα, υποσχετικά έγγραφα όλων των ειδών,
µετοχές, οµολογίες, λογιστικά βιβλία, πολύτιµα µέταλλα και αντικείµενα κατασκευασµένα από αυτά, πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι, συλλεκτικά αντικείµενα, γραµµατόσηµα, ένσηµα, λαχεία, κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές ή που ενσωµατώνουν
µε οποιοδήποτε τρόπο αξία), εισιτήρια.
• Τρέχουσα εµπορική αξία: Η αξία µεταπώλησης του ασφαλισµένου οχήµατος την ηµέρα της ζηµιάς, αλλά πριν αυτή συµβεί,
ως µεταχειρισµένου (δηλαδή αφού ληφθεί υπόψη η µείωση της αξίας του, λόγω φθοράς, παλαιότητας, τυχόν ελαττωµάτων).
• Τρίτος: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από εσάς και (αν είστε νοµικό πρόσωπο) τους νόµιµους εκπροσώπους σας.
• Τροµοκρατία (ή τροµοκρατικές ενέργειες): Ενέργειες µεµονωµένων ή οργανωµένων σε οµάδα ατόµων µε ή χωρίς
χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναµης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς
σκοπούς που περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασµό νόµιµης ή
ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια στάσεων, οχλαγωγιών,
απεργιών, πολιτικών ταραχών.
• Υλική ζηµιά: Ολική ή µερική καταστροφή ή απώλεια υλικών περιουσιακών στοιχείων.
2. Η συµφωνία µας (δηλαδή η συµφωνία ανάµεσα σ’ εσάς και σ’ εµάς)
Με την προϋπόθεση ότι θα µας έχετε καταβάλει τα ασφάλιστρα µε τον τρόπο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο, θα σας
αποζηµιώσουµε σε χρήµα ή σε είδος, εφόσον πραγµατοποιηθεί ασφαλιστική περίπτωση που καλύπτεται σύµφωνα µε τους
όρους του ασφαλιστηρίου.
• Από τι αποτελείται η συµφωνία:
1. Την πρόταση ασφάλισης που µας υποβάλατε και που περιλαµβάνει τις δηλώσεις σας µε βάση τις οποίες καταρτίστηκε
η συµφωνία µας.
2. Το ασφαλιστήριο που αποτελείται από:
2.1. Τον Πίνακα Καλύψεων, που περιλαµβάνει τα στοιχεία σας, τα στοιχεία του ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο αφορά
η ασφάλιση, τη διάρκεια, το είδος και άλλα στοιχεία της ασφάλισης.
2.2. Τους Γενικούς Όρους που περιλαµβάνουν ορισµούς, γενικές εξαιρέσεις (δηλαδή τις εξαιρέσεις που ισχύουν για όλες
τις καλύψεις) και γενικές συµφωνίες (δηλαδή τις υποχρεώσεις σας και τα δικαιώµατά σας και τις υποχρεώσεις µας
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και τα δικαιώµατά µας).
2.3. Τους Ειδικούς Όρους που περιλαµβάνουν την περιγραφή των κινδύνων που καλύπτονται (δηλαδή των περιπτώσεων στις
οποίες θα σας αποζηµιώσουµε) και των εξαιρέσεών τους (δηλαδή των περιπτώσεων στις οποίες δεν θα σας αποζηµιώσουµε).
2.4. Τις τυχόν πρόσθετες πράξεις που έχουµε εκδώσει (δηλαδή τα έγγραφα που περιλαµβάνουν τυχόν µεταβολές που
συµφωνήθηκαν µετά την αρχική συµφωνία).
3. Τα υποδείγµατα δηλώσεων εναντίωσης Α και Β που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο.
• Σας ενηµερώνουµε ότι έχετε τα εξής δικαιώµατα εναντίωσης:
° Αν το περιεχόµενο αυτού του ασφαλιστηρίου διαφέρει από αυτό που ζητήσατε µε την πρόταση ασφάλισης, θα θεωρηθεί
ότι έχετε εγκρίνει από την αρχή τις διαφορές αυτές, εφόσον δεν εναντιωθείτε γραπτά µέσα σε ένα µήνα από την παραλαβή
του ασφαλιστηρίου, συµπληρώνοντας και στέλνοντάς µας µε συστηµένο ταχυδροµείο δήλωση εναντίωσης σύµφωνα µε
το υπόδειγµα δήλωσης εναντίωσης Α που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο.
° Αν δεν παραλάβατε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου, έχετε δικαίωµα εναντίωσης, συµπληρώνοντας
και στέλνοντάς µας µε συστηµένο ταχυδροµείο δήλωση εναντίωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα δήλωσης εναντίωσης Β
που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο, µέσα σε 14 ηµέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου.
Ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης εναντίωσης, πρέπει να µας επιστρέψετε το ασφαλιστήριο που σας έχουµε
χορηγήσει. Αλλιώς θα πρέπει να µας αποζηµιώσετε για κάθε ζηµιά που θα υποστούµε εξαιτίας της παράλειψής σας αυτής.
Αν ασκήσετε νόµιµα οποιαδήποτε από τα δύο πάνω δικαιώµατά σας εναντίωσης, αλλά έχει συµβεί µέσα στην αντίστοιχη
προσθεσµία ζηµιά ή ατύχηµα που να καλύπτεται από αυτήν την ασφάλιση, η ασφάλιση θα ακυρωθεί αφού περάσουν 20
µέρες από τότε που θα λάβουµε τη δήλωσή σας εναντίωσης και θα σας επιστρέψουµε τα ασφάλιστρα που πληρώσατε µείον
την αναλογία για το διάστηµα που ίσχυε η ασφάλιση. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για να ακυρωθεί η
ασφάλιση και να σας επιστρέψουµε ασφάλιστρα, είναι να µας έχετε πρώτα επιστρέψει το ασφαλιστήριο που σας έχουµε
χορηγήσει.
Σας συνιστούµε να µελετήσετε προσεκτικά όλα τα έγγραφα που αποτελούν τη συµφωνία µας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς
για τι καλύπτεστε, µε τι προϋποθέσεις ή περιορισµούς και για τι δεν καλύπτεστε (εξαιρέσεις). Σκοπός µας είναι να σας
προσφέρουµε άριστη εξυπηρέτηση. Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτηµα ή παράπονο σχετικά µε αυτή την ασφάλιση, παρακαλούµε να
µας το υποβάλετε γραπτά. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι, αν το ζητήσετε, να σας δώσουµε απόδειξη παραλαβής του και να
σας απαντήσουµε γραπτά µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος ή παραπόνου. Η διαδικασία αυτή
δεν σας στερεί µε οποιοδήποτε τρόπο από το δικαίωµά σας για προσφυγή στη δικαιοσύνη.
3. Φροντίδα Ατυχήµατος AutoAssist
• Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ζηµιάς: Αµέσως µόλις συµβεί κάτι για το οποίο µπορείτε να ζητήσετε αποζηµίωση ή
πληρωµή ή βοήθεια µε βάση αυτή την ασφάλιση, πρέπει να µας ενηµερώσετε. Για το σκοπό αυτό έχουµε στη διάθεσή σας τα
τηλέφωνα 801 11 35000 (από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα) και (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο σε όλο
τον κόσµο) 24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο. Τηλεφωνήστε αµέσως από το σηµείο που βρίσκεστε, πείτε τον αριθµό
κυκλοφορίας του ασφαλισµένου οχήµατος και το ονοµατεπώνυµό σας και εξηγήστε τι συνέβη.
Αν έχει συµβεί ατύχηµα µε άλλο όχηµα ή µε πεζό, ειδικός συνεργάτης µας θα σπεύσει κοντά σας, για να σας βοηθήσει να
συµπληρώσετε τη δήλωση ατυχήµατος και να πάρει διάφορα άλλα χρήσιµα στοιχεία και φωτογραφίες. Η συµπλήρωση της
δήλωσης δεν σηµαίνει ότι φταίγατε ή ότι παραδέχεστε ότι φταίγατε.
Η δυνατότητα για να στείλουµε ειδικό συνεργάτη ισχύει για το µεγαλύτερο µέρος της χώρας και συγκεκριµένα, για όλη την
ηπειρωτική Ελλάδα και για τα νησιά Εύβοια, Αίγινα, Σαλαµίνα, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σίφνο, Σαντορίνη,
Κρήτη, Ρόδο, Κω, Λέρο, Κάρπαθο, Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λήµνο, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Κύθηρα. Σε
περίπτωση ατυχήµατος σε χώρα της Ευρώπης καθώς και στις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα (εκτός από
την Αλβανία), έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε µε το τηλεφωνικό µας κέντρο όπου ο αρµόδιος υπάλληλος θα σας
υποδείξει τον τρόπο υποβολής της δήλωσης ατυχήµατος.
Επιπλέον η φροντίδα ατυχήµατος AutoAssist περιλαµβάνει την παροχή τηλεφωνικών συµβουλών για θέµατα που αφορούν
τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την ιδιοκτησία οχηµάτων. Τηλεφωνήστε στο 801 11 35000 (από σταθερό τηλέφωνο
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στην Ελλάδα) ή στο (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο σε όλο τον κόσµο) όλες τις εργάσιµες µέρες από
09:00 - 21:00 και εξηγήστε το πρόβληµα που σας απασχολεί. Θα σας ορίσουµε την ηµεροµηνία και την ώρα της τηλεφωνικής
µας απάντησης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του ερωτήµατος.
Οπωσδήποτε έχετε την υποχρέωση µέσα σε 8 µέρες το αργότερο από την ηµέρα που συνέβη η ασφαλιστική περίπτωση να
µας έχετε ενηµερώσει γραπτά. Έχετε επίσης την υποχρέωση να θέσετε αµέσως το ασφαλισµένο όχηµα στη διάθεσή µας για
πραγµατογνωµοσύνη. Εµείς έχουµε την υποχρέωση να κάνουµε την πραγµατογνωµοσύνη µέσα σε 3 εργάσιµες µέρες από
τότε που το θέσατε στη διάθεσή µας. Πριν την πάροδο της προθεσµίας αυτής δεν έχετε δικαίωµα να αρχίσετε την επισκευή του.
• Οδική Βοήθεια µετά από ατύχηµα: Εφόσον µας καλέσετε από τον τόπο του ατυχήµατος -που συνέβη σε µία από τις πιο
πάνω περιοχές της Ελλάδας- και το όχηµά σας έχει ακινητοποιηθεί, θα σας βοηθήσουµε στη συµπλήρωση της δήλωσης
ατυχήµατος και θα φροντίσουµε για τη µεταφορά του οχήµατος στον τόπο επιλογής σας στην Ελλάδα. Εάν για τη µεταφορά
στον τόπο επιλογής σας απαιτείται φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος, θα την αναλάβουµε. Σε περίπτωση ολικής
καταστροφής του ασφαλισµένου οχήµατος, αυτό µεταφέρεται εντός των ορίων του νοµού ακινητοποίησης. Σε περίπτωση
που το ατύχηµα συνέβη στο εξωτερικό -σε µία από τις χώρες που περιγράφονται πιο πάνω- η µεταφορά του ασφαλισµένου
οχήµατος γίνεται στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της χώρας.
Η βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες, σε συνεργασία µε τη MAPFRE Asistencia S.A., Λ.Μεσογείων 473,
153 43 Αγ. Παρασκευή. Επισυνάπτουµε λίστα µε το δίκτυο συνεργατών οδικής βοήθειας της MAPFRE Asistencia S.A. στην
τελευταία σελίδα των γενικών και ειδικών όρων.
Η δυνατότητα της µεταφοράς του οχήµατος ισχύει αν το µικτό βάρος του δεν ξεπερνά τα 3.500 κιλά, το µέγιστο ύψος του τα 3
µέτρα και το µέγιστο µεταξόνιό του τα 3,5 µέτρα.
• ∆εν θα σας βοηθήσουµε:
1. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιθυµεί δεύτερη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος (π.χ. από συνεργείο
σε συνεργείο).
2. Για τη µεταφορά ρυµουλκούµενου οχήµατος (π.χ. τρέιλερ).
3. Για τη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο φέρει διπλούς τροχούς.
4. Για τη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο φέρει φορτίο και δεν έχει εκ των προτέρων αποµακρυνθεί το φορτίο
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µε ασφάλεια η µεταφορά του οχήµατος.
• Θα προσπαθήσουµε να σας βοηθήσουµε, αλλά ίσως αυτό να µην είναι δυνατό:
1. Αν οι δρόµοι είναι ιδιαίτερα δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγο και η κίνηση των κινητών
συνεργείων και των γερανών είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες.
2. Αν οι δρόµοι είναι αδιάβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κ.λπ).
3. Αν η ρυµούλκηση είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων.
4. Αν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα ή άµµο και εξαντληθούν ή δεν επαρκούν
οι δυνατότητές µας να το ρυµουλκήσουµε µε τα µέσα που έχουµε στη διάθεσή µας.
4. Γενικές εξαιρέσεις
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζηµιά ή ευθύνη που προξενήθηκε άµεσα ή έµµεσα από κάποιο, ή ως συνέπεια
κάποιου από τα ακόλουθα:
1. Πρόθεση, δόλο ή βαριά αµέλεια δική σας ή τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η οδήγηση ή η φύλαξη
του ασφαλισµένου οχήµατος.
2. 2.1. Πόλεµο (µεταξύ κρατών ή εµφύλιο), εισβολή, επιδροµή, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πολεµικές
καθώς και ζηµιά του ασφαλισµένου οχήµατος εξαιτίας διαταγής νόµιµης ή ντε φάκτο Αρχής.
2.2. Τροµοκρατία (ή τροµοκρατικές ενέργειες), ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνηµα, αντίσταση εναντίον αρχής,
επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόµο ή κατάσταση πολιορκίας
ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν ως συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού
νόµου ή της κατάστασης πολιορκίας.
2.3. Οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της αµέσως
προηγούµενης παραγράφου 2.2.
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3. Υλικά πυρηνικών όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, µόλυνση από ραδιενέργεια ή από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο
ή κατάλοιπο καύσης πυρηνικού καυσίµου. Σε ό,τι αφορά αυτή την εξαίρεση και µόνο, καύση θεωρείται και κάθε
αυτοδύναµη εξέλιξη ή διεργασία πυρηνικής σχάσης ή απλής σύντηξης.
4. Πυραύλους ή βλήµατα.
5. Μόλυνση ή ρύπανση:
5.1. Εδάφους, υπεδάφους, νερού, ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος.
5.2. Από βιολογικές ή χηµικές ουσίες.
6. Κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος εκτός των γεωγραφικών ορίων ισχύος της κάλυψης.
7. Συµµετοχή του ασφαλισµένου οχήµατος σε επιδείξεις, αγώνες, δοκιµαστικές διαδροµές.
8. Οδήγηση του ασφαλισµένου οχήµατος από οδηγό που δεν διαθέτει την αντίστοιχη άδεια οδήγησης.
9. Οδήγηση του ασφαλισµένου οχήµατος από οδηγό που βρίσκεται κάτω από την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών
κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
10. Οδήγηση του ασφαλισµένου οχήµατος ενώ αυτό έχει νοικιαστεί ή παραχωρηθεί µε κάποιο αντάλλαγµα.
11. Χρήση του ασφαλισµένου οχήµατος διαφορετική από αυτήν που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας του.
12. Μεταφορά µε το ασφαλισµένο όχηµα προσώπων ή φορτίου πέρα από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο που καθορίζεται
στην άδεια κυκλοφορίας του.
13. Ενώ το ασφαλισµένο όχηµα κινείται από δύναµη εκτός της δικής του ή σπρώχνει ή ρυµουλκεί άλλο τροχοφόρο ή αντικείµενο.
Αν όµως το ασφαλισµένο όχηµα είναι τετράτροχο επιβατικό ιδιωτικής χρήσης, η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τη
ρυµούλκηση από αυτό τροχόσπιτου ή αποσκευοθήκης ή ειδικού τρέιλερ σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και τις
προδιαγραφές των κατασκευαστών.
14. Αποθετικές ζηµιές κάθε είδους.
15. Σεισµό, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύµα, πληµµύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεµοθύελλα ή άλλη φυσική ή ατµοσφαιρική
διαταραχή.
5. Οι υποχρεώσεις σας
Από το παρόν ασφαλιστήριο έχετε τις εξής υποχρεώσεις. Η µη τήρησή τους από εσάς, έχει τις συνέπειες που καθορίζονται
πιο κάτω.
1. Έχετε την υποχρέωση να µας καταβάλετε τα ασφάλιστρα όπως έχει συµφωνηθεί, δεδοµένου ότι η ισχύς του ασφαλιστηρίου
αρχίζει µόνο µε την καταβολή των ασφαλίστρων.
2. Έχετε την υποχρέωση να έχετε απαντήσει µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της
πρότασης ασφάλισης και να µας έχετε δηλώσει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζετε και αντικειµενικά έχει σηµασία
στο να εκτιµήσουµε τον κίνδυνο. Αν χωρίς υπαιτιότητα δική µας ή δική σας, δεν µας έγιναν γνωστά στοιχεία ή περιστατικά
που αντικειµενικά έχουν σηµασία στο να εκτιµήσουµε τον κίνδυνο, δικαιούµαστε να ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο ή να
ζητήσουµε την τροποποίησή του µέσα σε προθεσµία ενός µήνα από τότε που θα µας γίνουν γνωστά αυτά τα στοιχεία ή
περιστατικά. Σε περίπτωση που παραβήκατε από αµέλεια την υποχρέωσή σας να δηλώσετε τα στοιχεία και περιστατικά
που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, εµείς έχουµε τα ίδια παραπάνω δικαιώµατα και επιπλέον, σε περίπτωση
που η ασφαλιστική περίπτωση συµβεί πριν την τροποποίηση ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου, η αποζηµίωση θα µειωθεί
κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί, προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν µας ήταν γνωστά τα
στοιχεία ή περιστατικά αυτά. Σε περίπτωση που παραβήκατε από δόλο την υποχρέωσή σας να δηλώσετε αυτά τα στοιχεία
και περιστατικά, εµείς έχουµε το δικαίωµα µέσα σε ένα µήνα από τότε που µας έγινε γνωστή αυτή η παράβαση να
ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο µε άµεσα αποτελέσµατα. Σε περίπτωση που συµβεί η ασφαλιστική περίπτωση µέσα στην
προθεσµία αυτή, εµείς απαλλασσόµαστε από την υποχρέωση για καταβολή αποζηµίωσης και εσείς έχετε την υποχρέωση
να αποκαταστήσετε κάθε ζηµιά µας. Σε κάθε περίπτωση δικαιούµαστε τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα µέχρι
την ακύρωση του ασφαλιστηρίου.
3. Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου, έχετε την υποχρέωση να µας δηλώσετε, µέσα σε 14 ηµέρες από τότε που σας έγινε
γνωστό, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τον κίνδυνο σε βαθµό που, αν το γνωρίζαµε, δεν
θα είχαµε δεχτεί την ασφάλιση ή δεν θα την είχαµε δεχτεί µε τους ίδιους όρους. Μόλις µας γίνει γνωστή η αύξηση του
κινδύνου, δικαιούµαστε να ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο ή να ζητήσουµε την τροποποίησή του. Όσα προβλέπονται πιο
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πάνω (παράγραφος 2) εφαρµόζονται και στην αύξηση του κινδύνου κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.
4. Έχετε την υποχρέωση να µας επιτρέψετε να επιθεωρήσουµε το ασφαλισµένο όχηµα και το χώρο φύλαξής του οποτεδήποτε
σας το ζητήσουµε. Αν αρνηθείτε την επιθεώρηση ή την κάνετε αδύνατη ή δύσκολη αδικαιολόγητα, εµείς δικαιούµαστε
να ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο. Η ακύρωση θα ισχύει αφού περάσουν 15 ηµέρες από τότε που η σχετική γνωστοποίηση
θα φτάσει σε σάς.
5. Έχετε την υποχρέωση να µας δηλώσετε αµέσως γραπτά κάθε ζηµιά ή ατύχηµα το αργότερο µέσα σε 8 ηµέρες από τότε
που το µάθατε. Την ίδια υποχρέωση έχετε και για κάθε αγωγή ή απαίτηση που θα λάβετε σχετικά µε σωµατική βλάβη ή
υλική ζηµιά που προξενήθηκε ή κάποιος ισχυρίζεται ότι προξενήθηκε κατά την οδήγηση του ασφαλισµένου οχήµατος.
6. Εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα έχει πάθει ζηµιά ή έχει προξενήσει υλική ζηµιά ή σωµατική βλάβη, έχετε την υποχρέωση
να το θέσετε αµέσως στη διάθεσή µας για πραγµατογνωµοσύνη. Εµείς έχουµε την υποχρέωση να κάνουµε την πραγµατογνωµοσύνη µέσα σε 3 εργάσιµες µέρες από τότε που το θέσατε στη διάθεσή µας. Πριν την πάροδο της προθεσµίας αυτής
δεν έχετε δικαίωµα να αρχίσετε την επισκευή του ασφαλισµένου οχήµατος.
7. Έχετε την υποχρέωση να τηρείτε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
8. Έχετε την υποχρέωση να παίρνετε σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, όλα τα εύλογα µέτρα προφύλαξης για την αποφυγή
ατυχήµατος ή ζηµιάς, ενεργώντας σαν να ήσαστε ανασφάλιστος.
9. Αν εµπλακείτε σε ατύχηµα στο οποίο συνέβη σωµατική βλάβη τρίτου ή υλική ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία τρίτου, δεν
πρέπει ούτε να αποδεχτείτε, ούτε να απορρίψετε την ευθύνη σας γραπτά ή προφορικά, αλλά να περιοριστείτε στο να
περιγράψετε µε ειλικρίνεια και ακρίβεια στα όργανα της Τροχαίας τι και πώς συνέβη.
10. Έχετε την υποχρέωση να µας χορηγήσετε κάθε στοιχείο και οποιαδήποτε γενικά ή δικαστικά πληρεξούσια σας ζητήσουµε
για την αντιµετώπιση αξιώσεων εκ µέρους τρίτων. Το κόστος αυτών των πληρεξουσίων θα το καλύψουµε εµείς.
11. Έχετε την υποχρέωση να µας ενηµερώσετε αµέσως γραπτά για οποιαδήποτε αλλαγή της κυριότητας ή της κατοχής του
ασφαλισµένου οχήµατος.
Τέλος, σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον να µας ενηµερώνετε αµέσως γραπτά για κάθε αλλαγή της διεύθυνσής σας,
δεδοµένου ότι είναι νόµιµο να στέλνουµε τυχόν γνωστοποιήσεις στη διεύθυνση που µας έχετε δηλώσει πιο πρόσφατα.
6. Οι υποχρεώσεις µας
1. Έχουµε την υποχρέωση να σας δώσουµε την αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη παροχή δικαιούστε χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση.
2. Έχουµε την υποχρέωση να σας δώσουµε βεβαίωση ιστορικού ζηµιών για όσο διάστηµα είστε ασφαλισµένοι σε µας.
7. Τα δικαιώµατά σας
1. Έχετε τα δικαιώµατα εναντίωσης που σας έχουµε εξηγήσει στη σελίδα 3.
2. Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε την ακύρωση του παρόντος ασφαλιστηρίου οποτεδήποτε πριν τη συµφωνηµένη λήξη
του µε επιστολή που θα µας αποστείλετε είτε µε µορφή τηλεοµοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας
που αναγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο, στα κάθε είδους έντυπά µας και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας µας
(www.eurolife.gr). Τα αποτελέσµατα της ακύρωσης ως προς τη µεταξύ µας σχέση επέρχονται άµεσα από την ηµεροµηνία
περιέλευσης στην Εταιρεία µας της δήλωσής σας περί ακύρωσης. Η Εταιρεία µας θα σας επιστρέψει τα ασφάλιστρα
που αναλογούν στο διάστηµα από την ακύρωση µέχρι την αρχικά προβλεπόµενη λήξη της ασφάλισης.
3. Έχετε το δικαίωµα να ανακαλέσετε γραπτά δήλωση ζηµιάς που µας έχετε υποβάλει, µέσα σε 12 µήνες από την ηµέρα που
συνέβη η ασφαλιστική περίπτωση. Εφόσον ασκήσετε αυτό το δικαίωµα εµπρόθεσµα, δεν θα επιβαρυνθείτε µε άνοδο της
κατηγορίας ασφαλίστρων bonus-malus εξαιτίας της συγκεκριµένης ασφαλιστικής περίπτωσης. Με την ανάκληση της
δήλωσης ζηµιάς µάς απαλλάσσετε από την ευθύνη για αποζηµίωση σε σχέση µε την ασφαλιστική περίπτωση και αναλαµβάνετε εσείς την ευθύνη αυτή. Αν έχουµε ήδη πληρώσει αποζηµίωση ή άλλα έξοδα σε σχέση µε την ασφαλιστική
περίπτωση τη στιγµή της ανάκλησης, θα πρέπει να µας τα καταβάλετε. Έχουµε δικαίωµα να αρνηθούµε την ανάκληση
ζηµιάς, αν πρόκειται για ασφαλιστική περίπτωση αστικής ευθύνης στην οποία έχει προκληθεί σωµατική βλάβη.
4. ∆εν έχετε το δικαίωµα να εκχωρήσετε σε άλλους τα δικαιώµατά σας από την ασφαλιστική σύµβαση, χωρίς τη δική µας
γραπτή συγκατάθεση.
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8. Τα δικαιώµατά µας
Εκτός από τα δικαιώµατα που µπορεί να µας δώσει η µη τήρηση από εσάς των υποχρεώσεών σας, έχουµε και τα εξής:
1. Να ενεργούµε για την αντίκρουση αξιώσεων που µπορεί να προβάλλουν τρίτοι εναντίον σας. Για το σκοπό αυτό µας
δίνετε µε το ασφαλιστήριο, τόσο για σας τους ίδιους όσο και για τα άλλα ασφαλισµένα πρόσωπα, την ανέκκλητη εντολή
και πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν αµφισβητούµε την ευθύνη µας από τη σύµβαση ασφάλισης, να σας εκπροσωπούµε
στα ∆ικαστήρια και σε κάθε Αρχή ή νοµικό πρόσωπο.
2. Να προχωρούµε κατά την κρίση µας και µέσα στα όρια της ευθύνης µας σε συµβιβαστικό διακανονισµό απαιτήσεων
τρίτων εναντίον µας ή εναντίον σας. Ο διακανονισµός αυτός δεν σας δεσµεύει µε οποιοδήποτε τρόπο.
3. Να επισκευάσουµε ή να αποκαταστήσουµε τη ζηµιά αντί να σας αποζηµιώσουµε σε χρήµα.
4. Να ακυρώσουµε αυτή την ασφάλιση, αν κατά τη διάρκειά της οδηγήσετε το ασφαλισµένο όχηµα κάτω από την επίδραση
οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή παραβείτε
διάταξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, από αυτές που συνεπάγονται αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα σας επιστρέψουµε τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από την ακύρωση
µέχρι τη συµφωνηµένη λήξη της ασφάλισης.
9. Λοιποί όροι
• Έναρξη-∆ιάρκεια-Ανανέωση: Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει µόνο µε την καταβολή ολόκληρου του οφειλοµένου
ασφαλίστρου στην Εταιρεία. Η ασφαλιστική κάλυψη ανανεώνεται µόνο µετά την εµπρόθεσµη καταβολή του ασφαλίστρου
της επόµενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως τη λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύµβασης.
• Bonus-malus: Είναι ένας από τους παράγοντες υπολογισµού των ασφαλίστρων. Προσδιορίζεται µε βάση τις ζηµιές που
έχετε δηλώσει για ασφαλιστικές περιπτώσεις αστικής ευθύνης και ζηµιών του ασφαλισµένου οχήµατος από σύγκρουση,
πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή. Για κάθε δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης χωρίς δήλωση ζηµιάς, παίρνετε έκπτωση
στα ασφάλιστρα την επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης, δηλαδή πληρώνετε λιγότερα από ότι θα πληρώνατε
διαφορετικά. Για κάθε δήλωση ζηµιάς µέσα σε µια δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης, παίρνετε επιβάρυνση στα ασφάλιστρα
την επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης, δηλαδή πληρώνετε περισσότερα από ότι θα πληρώνατε διαφορετικά. Η
έκπτωση στα ασφάλιστρα της επόµενης δωδεκάµηνης περιόδου ασφάλισης ή η επιβάρυνση, προσδιορίζεται κάθε φορά
από το τιµολόγιό µας. Αν για την ίδια ασφαλιστική περίπτωση µας ζητήσετε αποζηµίωση και για αστική ευθύνη και για ζηµιές
του ασφαλισµένου οχήµατος, αυτό θα θεωρείται ως µία δήλωση ζηµιάς.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Για εσάς ισχύουν µόνο όσοι από τους παρακάτω Ειδικούς Όρους αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων που
βρίσκεται στη 2η σελίδα του Ασφαλιστηρίου σας µε τα αντίστοιχα ασφαλιζόµενα ποσά.
Όρος 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για:
1. Κάθε ποσό που από το νόµο θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε για αποζηµίωση σε τρίτους εξαιτίας σωµατικής βλάβης
ή υλικής ζηµιάς που συνέβη στη διάρκεια της ασφάλισης και που προκλήθηκε από την κυκλοφορία του ασφαλισµένου
οχήµατος µέσα στα γεωγραφικά όρια ισχύος της κάλυψης, µε ή χωρίς την άδειά σας.
2. Κάθε δικαστική δαπάνη και έξοδο που θα επιδικαστεί σε βάρος σας ή που αναλαµβάνετε µε δική µας γραπτή συµφωνία
και αφορά ασφαλιστική περίπτωση.
3. Τους τόκους που επιδικάζονται σε βάρος σας.
Το ανώτατο όριο ευθύνης µας, δηλαδή το ποσό µέχρι το οποίο θα σας αποζηµιώσουµε για όλα τα πιο πάνω για κάθε µία
ασφαλιστική περίπτωση, ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων. Αν υποχρεωθείτε να πληρώνετε ορισµένα ποσά σε τακτά
διαστήµατα (περιοδικές παροχές), θα σας αποζηµιώνουµε γι’ αυτά µαζί µε οποιαδήποτε τυχόν εφάπαξ ποσά µέχρι να
συµπληρωθεί συνολικά το αντίστοιχο ανώτατο όριο ευθύνης µας.
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• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για ποσά που από το νόµο θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε για αποζηµίωση σε
τρίτους εξαιτίας σωµατικής βλάβης ή υλικής ζηµιάς που προκλήθηκαν:
1. Σε πρόσωπα που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους να µεταφερθούν µε το ασφαλισµένο όχηµα, ενώ γνώριζαν ότι το
ασφαλισµένο όχηµα αφαιρέθηκε µε αθέµιτα µέσα ή χρησιµοποιήθηκε για την εκτέλεση εγκληµατικής πράξης.
2. Από φορτίο που µεταφέρεται µε φορτηγό ασφαλισµένο όχηµα.
3. Σε φορτίο που µεταφέρεται µε φορτηγό ασφαλισµένο όχηµα.
4. Σε τιµαλφή και χρήµατα που µεταφέρονται µε το ασφαλισµένο όχηµα.
5. Από τη λειτουργία του ασφαλισµένου οχήµατος ως εργαλείου ειδικού τύπου.
6. Από γεωργικά µηχανήµατα σε γεωργικά προϊόντα.
7. Από το βάρος του ασφαλισµένου οχήµατος σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, βόθρους και υπόγειες
εγκαταστάσεις οργανισµών κοινής ωφέλειας.
8. Σε πεζοδρόµια και πρόβαθρα οικιών από την εκούσια οδήγηση πάνω σ’ αυτά.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε επίσης για κάθε είδους πρόστιµα ή ποινές.
Όρος 2. O∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Θα σας βοηθήσουµε σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος εξαιτίας πρόσκρουσης, σύγκρουσης,
εκτροπής, ανατροπής ή µηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης ως εξής:
Τηλεφωνήστε στο 801 11 35000 (από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα) ή στο (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό
τηλέφωνο σε όλο τον κόσµο). Η βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης
(εκτός από την Αλβανία) καθώς και στις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε συνεργασία µε τη MAPFRE Asistencia S.A.,
Λ. Μεσογείων 473, 153 43 Αγ. Παρασκευή. Επισυνάπτουµε λίστα µε το δίκτυο συνεργατών οδικής βοήθειας της MAPFRE
Asistencia S.A. στην τελευταία σελίδα των γενικών και ειδικών όρων.
Η δυνατότητα της µεταφοράς του οχήµατος ισχύει αν το µικτό βάρος του δεν ξεπερνά τα 3.500 κιλά, το µέγιστο ύψος του τα
3 µέτρα και το µέγιστο µεταξόνιό του τα 3,5 µέτρα.
• Η Οδική µας Βοήθεια περιλαµβάνει:
1. Την εργασία επιτόπιας επισκευής του ασφαλισµένου οχήµατος (όχι όµως το κόστος ανταλλακτικών), εφόσον είναι δυνατή.
2. Την επαναφορά του ασφαλισµένου οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός.
3. Τη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος στον τόπο επιλογής σας στην Ελλάδα, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά
του να αυτοκινείται µε ασφάλεια. Εάν για τη µεταφορά στον τόπο επιλογής σας απαιτείται φύλαξη του ασφαλισµένου
οχήµατος, θα την αναλάβουµε. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος στο εξωτερικό αναλαµβάνουµε
τη µεταφορά του στον πλησιέστερο και καταλληλότερο τόπο επισκευής του. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν µπορεί να
επισκευαστεί µέσα σε 72 ώρες έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να µεταφερθεί στον τόπο της µόνιµης κατοικίας σας.
4. Την παραµονή σας σε ξενοδοχείο µε ανώτατο ηµερήσιο κόστος 75 ευρώ για κάθε άτοµο και συνολικό κόστος 225 ευρώ
ανά ασφαλισµένο όχηµα, αν η επισκευή του ασφαλισµένου οχήµατος δεν µπορεί να γίνει αυθηµερόν ώστε να µπορεί
αυτό να κινηθεί µε ασφάλεια και το σηµείο ακινητοποίησης απέχει περισσότερο από 25 χιλιόµετρα από την µόνιµη
κατοικία σας. Προκειµένου να τεθεί σε ισχύ η συγκεκριµένη κάλυψη θα πρέπει να έχετε επιλέξει να επισκευαστεί το
ασφαλισµένο όχηµα σε συνεργείο, εντός του νοµού όπου και ακινητοποιήθηκε.
5. Την επάνοδό σας:
° στο σηµείο που επιλέξατε να µεταφερθεί το όχηµά σας και υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση της µετακίνησης
αυτής είναι µεγαλύτερη των 25 χιλιοµέτρων, ή
° στη µόνιµη κατοικία σας, αν επιλέξετε η επισκευή του ασφαλισµένου οχήµατος να γίνει στην περιοχή της βλάβης
(ή του ατυχήµατος) και αυτή δεν µπορεί να γίνει ούτε µέσα στην επόµενη ηµέρα από την ηµέρα που ακινητοποιήθηκε
και το σηµείο επισκευής απέχει περισσότερο από 25 χιλιόµετρα από την µόνιµη κατοικία σας, ή
° στον τόπο προορισµού του ταξιδιού σας, εφόσον το κόστος για τη συνέχιση του ταξιδιού δεν ξεπερνά το κόστος
επανόδου στη µόνιµη κατοικία σας.
Και στις τρεις περιπτώσεις µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε παρόµοιο µε το ασφαλισµένο νοικιασµένο ασφαλισµένο
όχηµα, που θα σας διαθέσουµε για διάστηµα µέχρι 72 ωρών και µε συνολικό κόστος ενοικίασης µέχρι 225 ευρώ, είτε
δηµόσιο µεταφορικό µέσο µε το ίδιο ανώτατο συνολικό κόστος.
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6. Την επάνοδό σας στη µόνιµη κατοικία σας ή τη συνέχιση του ταξιδιού σας µε άλλο µέσο, σε περίπτωση κλοπής του
ασφαλισµένου οχήµατος στη διάρκεια ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούµενη
παρ. 5 µε την προϋπόθεση ότι θα έχετε δηλώσει στην αρµόδια αστυνοµική αρχή την κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος.
Όλες οι υπηρεσίες µας Οδικής Βοήθειας παρέχονται σε είδος. ∆εν έχετε δικαίωµα να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον
άλλο και να απαιτήσετε στη συνέχεια να σας πληρώσουµε το κόστος.
• ∆εν θα σας βοηθήσουµε:
1. Για την τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
2. Για τη µετακίνηση άλλων οχηµάτων προκειµένου να ελευθερωθεί το δικό σας ασφαλισµένο όχηµα.
3. Για τη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου.
4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιθυµεί δεύτερη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος (π.χ. από συνεργείο σε συνεργείο).
5. Για βλάβη που δεν εµποδίζει το όχηµά σας να κινηθεί µε ασφάλεια µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.
6. Για ακινητοποίηση του ασφαλισµένου οχήµατος από έλλειψη καυσίµων.
7. Για τη µεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο φέρει διπλούς τροχούς.
8. Για τη µεταφορά ρυµουλκούµενου οχήµατος (π.χ. τρέιλερ).
9. Για τη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος το οποίο φέρει φορτίο και δεν έχει εκ των προτέρων αποµακρυνθεί το φορτίο
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µε ασφάλεια η µεταφορά του οχήµατος.
• Θα προσπαθήσουµε να σας βοηθήσουµε, αλλά ίσως αυτό να µην είναι δυνατό:
1. Αν οι δρόµοι είναι ιδιαίτερα δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγο και η κίνηση των κινητών
συνεργείων και των γερανών είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες.
2. Αν οι δρόµοι είναι αδιάβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κ.λπ).
3. Αν η ρυµούλκηση είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων.
4. Αν το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα ή άµµο και εξαντληθούν ή δεν επαρκούν
οι δυνατότητές µας να το ρυµουλκήσουµε µε τα µέσα που έχουµε στη διάθεσή µας.
5. Αν χάθηκαν ή έσπασαν ή αχρηστεύτηκαν τα κλειδιά του ασφαλισµένου οχήµατος.
6. Αν στη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε, συµβαίνει πόλεµος (µε άλλο κράτος ή εµφύλιος), εισβολή, επιδροµή,
εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πολεµικές, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνηµα, επανάσταση,
στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν ως
συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση στρατιωτικού νόµου ή κατάστασης πολιορκίας.
Όρος 3. ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Θα σας βοηθήσουµε, εφόσον βρεθείτε σε κάποια από τις πιο κάτω περιστάσεις µε τους αντίστοιχους τρόπους. Αν όµως στη
χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε, συµβαίνει πόλεµος (µε άλλο κράτος ή εµφύλιος), εισβολή, επιδροµή, εχθροπραξίες ή
επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πολεµικές, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνηµα, επανάσταση, στρατιωτική
εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν ως συνέπεια την
κήρυξη ή τη διατήρηση στρατιωτικού νόµου ή κατάστασης πολιορκίας, θα προσπαθήσουµε να σας βοηθήσουµε,
αλλά ίσως αυτό να µην είναι δυνατό.
Τηλεφωνήστε στο 801 11 35000 (από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα) ή στο (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
σε όλο τον κόσµο). Η βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, σε συνεργασία µε τη MAPFRE Asistencia S.A.
και τη ΕUROSOS Assistance A.E. Υπηρεσιών Βοήθειας και Πληροφοριών (Λ. Μεσογείων 473, 153 43 Αγ. Παρασκευή) σε
όλο τον κόσµο (εκτός από την Αλβανία). Η παροχή όµως Ιατρικής και Νοσηλευτικής Βοήθειας ισχύει µόνο εκτός Ελλάδας.
• Ειδικά για την κάλυψη Ταξιδιωτικής Βοήθειας:
° Ασφαλισµένοι θεωρούνται επιπλέον των προσώπων που αναφέρονται στη σελίδα 1 και ο σύζυγος ή η σύζυγος του κυρίου
ή νόµιµου κατόχου του ασφαλισµένου οχήµατος που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα αυτού του ασφαλιστηρίου καθώς
και τα παιδιά και οι γονείς των δύο συζύγων εφόσον κατοικούν µόνιµα µαζί τους.
° Ασθένεια θεωρείται µόνο η αιφνίδια ασθένεια που εκδηλώνεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και δεν
οφείλεται σε χρόνια πάθηση.
° Ταξίδι θεωρείται κάθε µετακίνηση σε απόσταση µεγαλύτερη των 25 χιλιοµέτρων από το συνήθη τόπο διαµονής.
° Συνήθης τόπος διαµονής θεωρείται η δηλωµένη ως µόνιµη κατοικία του ασφαλισµένου στην Ελλάδα.
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• Η Ταξιδιωτική Βοήθεια περιλαµβάνει:
1. Ιατρική µεταφορά ή επιστροφή σας σε περίπτωση ασθένειας ή τραυµατισµού
Σε περίπτωση ασθένειας ή τραυµατισµού σας στη διάρκεια ταξιδιού και µε την προϋπόθεση ότι σας έχουν παρασχεθεί
οι καταρχήν αναγκαίες ιατρικές φροντίδες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας σας και ο θεράπων ιατρός
σας κρίνει ότι επιβάλλεται η µεταφορά σας σε επαρκές νοσηλευτικό ίδρυµα για τη συνέχιση της νοσηλείας ή ότι
επιτρέπεται η µεταφορά σας στη µόνιµη κατοικία σας ή σε επαρκές νοσηλευτικό ίδρυµα κοντά στη µόνιµη κατοικία σας,
θα ργανώσουµε αυτή τη µεταφορά σε συνεργασία µε τον θεράποντα ιατρό σας και θα καλύψουµε το κόστος της. Για τη
µεταφορά θα χρησιµοποιηθεί το µέσο που θα συµφωνηθεί µεταξύ του θεράποντα γιατρού σας και των ιατρικών
συµβούλων µας ως το πιο κατάλληλο.
2. Μεταφορά ή επιστροφή των λοιπών ασφαλισµένων που σας συνοδεύουν, αν τραυµατιστείτε ή ασθενήσετε
Σε περίπτωση που τραυµατισµός ή ασθένειά σας εµποδίζει τη συνέχιση του ταξιδιού, θα αναλάβουµε τη µεταφορά ή
την επιστροφή στη µόνιµη κατοικία τους ή στον τόπο όπου θα νοσηλευτείτε, τυχόν άλλων ασφαλισµένων που σας
συνοδεύουν, εφόσον η έκτακτη αυτή επιστροφή ή µεταφορά έχει αυξηµένο κόστος σε σύγκριση µε την
προγραµµατισµένη επιστροφή. Επιπλέον, αν κάποια από τα ασφαλισµένα πρόσωπα που σας συνοδεύουν είναι ηλικίας
κάτω των 15 ετών και δεν υπάρχει κανείς να τα συνοδέψει, θα τους δώσουµε κατάλληλο συνοδό για το ταξίδι προς τη
µόνιµη κατοικία τους ή τον τόπο νοσηλείας σας.
3. Ιατρική και Νοσηλευτική Βοήθεια λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας εκτός Ελλάδας
Σε περιπτώσεις ασθένειας ή τραυµατισµού σας εκτός Ελλάδας, θα καλύψουµε αµοιβή γιατρού, έξοδα νοσοκοµειακής
περίθαλψης, χειρουργείου και κόστος φαρµάκων που χορηγήθηκαν µε συνταγή του θεράποντα γιατρού µέχρι το
συνολικό ποσό των 4.200 ευρώ για κάθε ασφαλισµένο πρόσωπο.
4. Παράταση διαµονής λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας
Αν λόγω ασθένειας ή τραυµατισµού σας στη διάρκεια ταξιδιού κριθεί µε ιατρική γνωµάτευση αναγκαία η παράταση της
διαµονής σας εκεί, θα καλύψουµε την παραµονή σας σε ξενοδοχείο µέχρι πέντε (5) επιπλέον µέρες και µέχρι 75 ευρώ
την ηµέρα.
5. Υπηρεσίες επαγγελµατία οδηγού
Σε περίπτωση σωµατικής βλάβης ή ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού, που δεν σας επιτρέπει να οδηγήσετε το
ασφαλισµένο όχηµα και εφόσον κανείς από αυτούς που σας συνοδεύουν δεν µπορεί να σας αντικαταστήσει, θα σας
δώσουµε επαγγελµατία οδηγό για να µεταφέρει το ασφαλισµένο όχηµα και τους ασφαλισµένους στον τόπο της µόνιµης
κατοικίας τους ή για να συνεχίσουν το ταξίδι προς τον τόπο προορισµού τους (εφόσον το κόστος της συνέχισης αυτής
δεν ξεπερνά το κόστος µεταφοράς στη µόνιµη κατοικίας τους).
6. Επίσκεψη µέλους της οικογένειάς σας στον τόπο νοσηλείας
Αν λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας στη διάρκεια ταξιδιού χρειαστεί να νοσηλευτείτε για περισσότερες από πέντε (5) µέρες,
θα καλύψουµε για ένα µέλος της οικογένειας ή άλλο άτοµο της επιλογής σας:
α) Το κόστος του ταξιδιού του στον τόπο νοσηλείας σας και της επιστροφής του.
β) Το κόστος παραµονής του στον τόπο νοσηλείας σας µέχρι 105 ευρώ την ηµέρα και µέχρι δέκα (10) ηµέρες.
7. Αποστολή φαρµάκων
Αν λόγω τραυµατισµού ή ασθένειας στη διάρκεια ταξιδιού πρέπει κατά την κρίση του θεράποντα ιατρού να σας
χορηγηθούν επειγόντως φάρµακα που δεν µπορούν να βρεθούν εκεί που βρίσκεστε, θα φροντίσουµε να σας τα
στείλουµε. Το κόστος όµως των φαρµάκων και τυχόν δασµοί που αναλογούν, θα βαρύνουν εσάς.
8. Μεταβίβαση επειγόντων µηνυµάτων
Θα φροντίσουµε να µεταβιβάσουµε επείγοντα ή αναγκαία µηνύµατα προς και από εσάς σχετικά µε καθένα από τα
γεγονότα που αφορούν τις υπηρεσίες της Ταξιδιωτικής Βοήθειας.
9. Μεταφορά της σορού ασφαλισµένου
Σε περίπτωση θανάτου στη διάρκεια ταξιδιού, θα φροντίσουµε για τις απαραίτητες διαδικασίες και θα καλύψουµε τα
έξοδα µεταφοράς της σορού στον τόπο µόνιµης κατοικίας σας µε ανώτατο κόστος για µεν την Ελλάδα, τις άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες και τη Βόρειο Αφρική το ποσό των 2.100 ευρώ, για δε τις υπόλοιπες χώρες το ποσό των 4.200 ευρώ.
Θα αναλάβουµε επίσης τα έξοδα επιστροφής στον τόπο µόνιµης κατοικίας τους των άλλων ασφαλισµένων που µετείχαν
στο ταξίδι, εφόσον δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα µέσα µεταφοράς που έχουν χρησιµοποιηθεί για το ταξίδι.
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10. ∆ιακοπή ταξιδιού λόγω θανάτου µέλους της οικογένειας
Θα καλύψουµε τα επιπλέον έξοδα επιστροφής σας στη µόνιµη κατοικία σας, αν χρειαστεί να διακόψετε το ταξίδι λόγω
θανάτου µέλους της οικογένειάς σας (συζύγου, τέκνου, γονέα), εφόσον η έκτακτη αυτή επιστροφή έχει αυξηµένο
κόστος σε σύγκριση µε την προγραµµατισµένη επιστροφή.
11. ∆ιακοπή ταξιδιού λόγω ζηµιάς στη µόνιµη κατοικία σας
Θα καλύψουµε τα επιπλέον έξοδα επιστροφής σας στη µόνιµη κατοικία σας, αν χρειαστεί να διακόψετε το ταξίδι λόγω
ζηµιών σε αυτήν από διάρρηξη (όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν παραβιαστεί), φωτιά ή έκρηξη και είναι απαραίτητη η
άµεση παρουσία σας για την αποσόβηση µεγαλύτερης ζηµιάς, εφόσον η έκτακτη αυτή επιστροφή έχει αυξηµένο
κόστος σε σύγκριση µε την προγραµµατισµένη επιστροφή.
12. Εντοπισµός και µεταφορά αποσκευών που έχουν χαθεί
Θα βοηθήσουµε να εντοπιστούν οι αποσκευές σας που έχουν χαθεί στη διάρκεια του ταξιδιού και, εφόσον βρεθούν,
θα τα προωθήσουµε µε δικά µας έξοδα στον τόπο µόνιµης κατοικίας σας ή στον προορισµό του ταξιδιού.
13. Χρηµατική καταβολή λόγω απώλειας αποσκευών
Θα σας πληρώσουµε 75 ευρώ για την αντιµετώπιση άµεσων αναγκών, αν χαθούν οι αποσκευές σας στη διάρκεια
ταξιδιού και δεν έχουν βρεθεί µέσα σε 24 ώρες από την προσγείωση. Όλες οι υπηρεσίες µας Ταξιδιωτικής Βοήθειας
παρέχονται σε είδος. ∆εν έχετε δικαίωµα να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον άλλο και να απαιτήσετε στη συνέχεια να
σας πληρώσουµε το κόστος.
Όρος 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, έκρηξη ή πτώση κεραυνού.
Στην ασφάλιση αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι ζηµιές από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται από τροµοκρατική
ενέργεια. Σας ενηµερώνουµε ότι για λόγους που αφορούν την πολιτική µας για την ασφάλιση τροµοκρατίας και τεχνικές
µας ανάγκες, διατηρούµε το δικαίωµα να καταργήσουµε την επέκταση της ασφάλισης πυρκαγιάς ή έκρηξης που
προκαλείται από τροµοκρατική ενέργεια. Η κατάργηση της επέκτασης γίνεται µε γραπτή ειδοποίηση προς εσάς και
αρχίζει να ισχύει 30 µέρες από τότε που θα λάβετε τη σχετική ειδοποίηση.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για ζηµιές από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκλήθηκε από:
1. Σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή του ασφαλισµένου οχήµατος.
2. Τη µεταφορά ή αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών (άλλων από τα καύσιµα του ασφαλισµένου οχήµατος, που
βρίσκονται στον ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο του ασφαλισµένου οχήµατος).
• Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
° Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το
ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των
τµηµάτων που ζηµιώθηκαν. Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την τρέχουσα εµπορική αξία που
είχε το ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για αυτή την τρέχουσα εµπορική αξία του
(ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία του).
° Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία του, η αποζηµίωση
που θα σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να
είναι πάντοτε ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για
ποσό µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της,
πληρώνοντας πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη
λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας
σε αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.
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Όρος 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για την ολική απώλεια του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκε από κλοπή ή ληστεία.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για ζηµιές σε τµήµατα µόνο του ασφαλισµένου οχήµατος, αν το ασφαλισµένο όχηµα βρεθεί πριν την παρέλευση της
προθεσµίας που ορίζεται πιο κάτω (διαδικασία αποζηµίωσης).
2. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν έχει σε λειτουργία τα µέτρα ασφαλείας που έχουν συµφωνηθεί και αναγράφονται στον
Πίνακα Καλύψεων.
3. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν φυλάσσεται κατά τη συνηθισµένη διανυκτέρευσή σας, όπως έχει συµφωνηθεί και
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
4. Αν δεν έχουν αφαιρεθεί τα κλειδιά και δεν έχουν ασφαλιστεί όλα τα ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα, οροφές) του
ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον δεν βρίσκεται ενήλικο πρόσωπο µέσα στο ασφαλισµένο όχηµα. Αν όµως η κλοπή
έγινε ενώ είχατε παραδώσει το ασφαλισµένο όχηµα µαζί µε τα κλειδιά του σε επιχείρηση που λειτουργεί νόµιµα ως
χώρος στάθµευσης και έχετε την απόδειξη ότι είχαν παραλάβει το ασφαλισµένο όχηµα, θα σας αποζηµιώσουµε κανονικά.
• ∆ιαδικασία αποζηµίωσης: Αµέσως µόλις διαπιστώσετε ή πληροφορηθείτε την κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος,
πρέπει να τη δηλώσετε σε µας και στην αρµόδια αστυνοµική αρχή και να υποβάλετε σχετική µήνυση. Αφού περάσουν
90 µέρες από την υποβολή της µήνυσης, θα µας φέρετε βεβαίωση ότι η µήνυση ακόµη εκκρεµεί και το ασφαλισµένο
όχηµα δεν έχει βρεθεί και τότε θα σας αποζηµιώσουµε. Η αποζηµίωσή σας θα είναι ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία
του ασφαλισµένου οχήµατος, όχι όµως µεγαλύτερη από την ασφαλισµένη αξία του. ∆εν έχετε δικαίωµα να αποσύρετε
τη µήνυση ούτε µετά την είσπραξη της αποζηµίωσης. Αν την αποσύρετε, έχετε την υποχρέωση να µας αποζηµιώσετε
για κάθε τυχόν ζηµιά που θα προκύψει.
Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρεθεί αφού έχετε εισπράξει την αποζηµίωση, έχετε υποχρέωση να µας ενηµερώσετε,
αµέσως µόλις το µάθετε.
Όρος 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ (αφαίρεσης τµηµάτων του ασφαλισµένου οχήµατος)
• Θα σας αποζηµιώσουµε για την αφαίρεση τµηµάτων του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκε από κλοπή ή ληστεία
και για τις ζηµιές σε τµήµατα που δεν αφαιρέθηκαν εφόσον έγιναν αποκλειστικά µε σκοπό την αφαίρεση τµηµάτων του οχήµατος.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για ζηµιές σε τµήµατα που δεν αφαιρέθηκαν για ποσό µεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων.
2. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν έχει σε λειτουργία τα µέτρα ασφαλείας που έχουν συµφωνηθεί και αναγράφονται στον
Πίνακα Καλύψεων.
3. Αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν φυλάσσεται κατά τη συνηθισµένη διανυκτέρευσή σας, όπως έχει συµφωνηθεί και
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων.
4. Για αφαίρεση τµηµάτων που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος.
5. Για αφαίρεση συστηµάτων εικόνας ή πλοήγησης, σχαρών, σκευοθηκών και λοιπών πρόσθετων εξαρτηµάτων που
τοποθετήθηκαν από εσάς.
6. Για αφαίρεση συστηµάτων ήχου για ποσό µεγαλύτερο από το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων, εκτός αν
έχουν τοποθετηθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του ασφαλισµένου οχήµατος.
7. Για ζηµιές σε µαλακή ή αφαιρούµενη οροφή οχηµάτων ανοικτού τύπου (cabrio κ.λπ).
Όρος 7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ, ΕΚΤΡΟΠΗΣ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από σύγκρουση, πρόσκρουση,
εκτροπή ή ανατροπή του ασφαλισµένου οχήµατος.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για φθορές λόγω χρήσης, µείωση απόδοσης, µείωση εµπορικής αξίας, στέρηση χρήσης.
2. Για ζηµιές που προκλήθηκαν από κακή ή ανεπαρκή συντήρηση.
3. Για ζηµιές σε ελαστικά, αν δεν προκλήθηκαν από αιτία που προκάλεσε ζηµιές και σε άλλα τµήµατα του ασφαλισµένου
οχήµατος.
4. Για ζηµιές κατά την κίνηση του ασφαλισµένου οχήµατος σε τόπο, έδαφος ή συνθήκες που είναι εκτός των προδιαγραφών
κατασκευής του.
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5. Για ζηµιές από τη λειτουργία του ασφαλισµένου οχήµατος ως εργαλείου ειδικού τύπου.
• Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
° Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε
το ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των
τµηµάτων που ζηµιώθηκαν. Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την τρέχουσα εµπορική αξία που
είχε το ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για αυτή την τρέχουσα εµπορική αξία του
(ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία του).
° Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία του, η αποζηµίωση
που θα σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό
µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας
σε αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.
Όρος 8. ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από σύγκρουση µε άλλο όχηµα που
ήταν ανασφάλιστο τη στιγµή του ατυχήµατος.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Αν δεν κληθεί αστυνοµική αρχή η οποία θα βεβαιώσει τα στοιχεία του ανασφάλιστου οχήµατος.
2. Αν δεν διαπιστωθεί η ευθύνη του οδηγού του άλλου οχήµατος.
3. Για µείωση της αγοραστικής αξίας του ασφαλισµένου οχήµατος ή για στέρηση της χρήσης του.
• Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
° Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το
ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των τµηµάτων
που ζηµιώθηκαν. Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το
ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για αυτή την τρέχουσα εµπορική αξία του (ποτέ όµως
πάνω από την ασφαλισµένη αξία του).
° Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία του, η αποζηµίωση
που θα σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό
µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας
σε αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.
Όρος 9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α, ΧΙΟΝΙ, ΧΑΛΑΖΙ Ή ΣΕΙΣΜΟ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από πληµµύρα, ανεµοθύελλα, καταιγίδα,
χιονοθύελλα, χαλάζι ή σεισµό.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για ζηµιές από πληµµύρα, ανεµοθύελλα, καταιγίδα, χιονοθύελλα ή χαλάζι αν το ασφαλισµένο όχηµα δεν είχε τη στιγµή
της ζηµιάς κλειστά όλα του τα ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα, οροφές).
2. Για ζηµιές που προκλήθηκαν από παγετό.
• Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
° Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία που είχε το
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ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των
τµηµάτων που ζηµιώθηκαν. Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την τρέχουσα εµπορική αξία
που είχε το ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για αυτή την τρέχουσα εµπορική αξία
του (ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία του).
Αν
° η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία του, η αποζηµίωση
που θα σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό
µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας
σε αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.
Όρος 10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για το σπάσιµο ή ράγισµα κρυστάλλων του ασφαλισµένου οχήµατος από οποιαδήποτε αιτία.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για το σπάσιµο ή ράγισµα φαναριών ή καθρεπτών.
Θα ισχύει 20% (απαλλαγή) συµµετοχή σας στην αποκατάσταση της ζηµιάς στην περίπτωση µη χρήσης συνεργαζόµενου
συνεργείου.
Όρος 11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για την αντικατάσταση ζωνών ασφαλείας και αερόσακων του ασφαλισµένου οχήµατος σε
περίπτωση καταστροφής τους εξαιτίας πρόσκρουσης, σύγκρουσης, εκτροπής ή ανατροπής του ασφαλισµένου οχήµατος.
Όρος 12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
Θα καλύψουµε εµείς τα έξοδα καθαρισµού του εσωτερικού (σαλονιού) του ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον λερωθεί από τη
µεταφορά τραυµατία. Θα χρειαστεί να µας φέρετε την απόδειξη των εξόδων και βεβαίωση από την Αστυνοµία ή το νοσοκοµείο
ότι µεταφέρατε τον τραυµατία.
Όρος 14. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ KΛΕΙ∆ΑΡΙΩΝ
Θα καλύψουµε εµείς τα έξοδα για την αντικατάσταση των κλειδαριών του ασφαλισµένου οχήµατος, που καταστράφηκαν από
παραβίαση ή προσπάθεια παραβίασής τους. Θα χρειαστεί να µας φέρετε το σχετικό τιµολόγιο και βεβαίωση ότι έχετε υποβάλει
µήνυση.
Όρος 15. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ZΗΜΙΩΝ
Θα σας δώσουµε λεπτοµερή εκτίµηση για τις ζηµιές που έπαθε το ασφαλισµένο όχηµα από πρόσκρουση, σύγκρουση,
εκτροπή ή ανατροπή, ώστε να ξέρετε τι θα χρειαστεί να πληρώσετε ή (αν δεν φταίγατε εσείς) τι µπορείτε να διεκδικήσετε.
Όρος 35. ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Θα καλύψουµε εµείς τα έξοδα ενοικίασης επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου µε κινητήρα µέχρι 1.400 κυβικά
εκατοστά, σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα κλαπεί ή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξαιτίας ζηµιάς από πυρκαγιά,
µερική κλοπή, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι ή σεισµό. Για τις περιπτώσεις ζηµιάς του ασφαλισµένου οχήµατος
από πυρκαγιά, µερική κλοπή, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι ή σεισµό, τα έξοδα ενοικίασης καλύπτονται για όσο
διάστηµα απαιτείται για την επισκευή του αλλά όχι για περισσότερες από 30 µέρες. Για τις περιπτώσεις ολικής καταστροφής
από πυρκαγιά, µερική κλοπή, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι ή σεισµό τα έξοδα ενοικίασης καλύπτονται για
διάστηµα µέχρι 30 µέρες. Για την περίπτωση ολικής κλοπής του ασφαλισµένου οχήµατος, τα έξοδα ενοικίασης καλύπτονται
µέχρι την ανεύρεσή του αλλά όχι για περισσότερες από 90 µέρες. Αν όµως σας ενηµερώσουµε για την ολοκλήρωση της
εξέτασης της απαίτησής σας για αποζηµίωση νωρίτερα από τις πιο πάνω προθεσµίες, τότε διακόπτεται η παροχή αυτή και
πρέπει να επιστρέψετε το νοικιασµένο αυτοκίνητο αµέσως µόλις λάβετε τη σχετική επιστολή µας.
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• Προϋποθέσεις παροχής αυτοκινήτου αντικατάστασης:
1.Να υπάρχει απαίτησή σας για αποζηµίωση από εµάς για µια από τις πιο πάνω αναφερόµενες περιπτώσεις ζηµιών του
ασφαλισµένου οχήµατος και να καλύπτεται η ζηµιά από το ασφαλιστήριο.
2.Να νοικιάσετε το αυτοκίνητο από Εταιρεία µε την οποία συνεργαζόµαστε και που θα σας υποδείξουµε εµείς.
3.Να έχετε τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, δηλαδή να είστε τουλάχιστον 23 ετών και
να διαθέτετε άδεια οδήγησης τουλάχιστον επί ένα χρόνο καθώς και πιστωτική κάρτα.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1.Εάν κάνετε χρήση του νοικιασµένου αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται πιο πάνω
για κάθε περίπτωση ζηµιάς του ασφαλισµένου οχήµατος, για το παραπάνω αυτό χρονικό διάστηµα.
2.Για οποιαδήποτε ευθύνη σας προς την Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.
Όρος 36. ΠΑΡΟΧΗ AΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Θα καλύψουµε εµείς τα έξοδα ενοικίασης επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, µε κινητήρα µέχρι 1.400 κυβικά
εκατοστά, σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα κλαπεί ή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξαιτίας ζηµιάς από πυρκαγιά,
µερική κλοπή, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, σεισµό, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή. Για τις
περιπτώσεις ζηµιάς του ασφαλισµένου οχήµατος από πυρκαγιά, µερική κλοπή, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι,
σεισµό, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή, τα έξοδα ενοικίασης καλύπτονται για όσο διάστηµα απαιτείται για
την επισκευή του αλλά όχι για περισσότερες από 30 µέρες. Για τις περιπτώσεις ολικής καταστροφής από πυρκαγιά, µερική
κλοπή, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, σεισµό, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή, τα έξοδα
ενοικίασης καλύπτονται για διάστηµα µέχρι 30 µέρες. Για την περίπτωση ολικής κλοπής του ασφαλισµένου οχήµατος, τα έξοδα
ενοικίασης καλύπτονται µέχρι την ανεύρεσή του αλλά όχι για περισσότερες από 90 µέρες. Αν όµως σας ενηµερώσουµε για
την ολοκλήρωση της εξέτασης της απαίτησής σας για αποζηµίωση νωρίτερα από τις πιο πάνω προθεσµίες, τότε διακόπτεται
η παροχή αυτή και πρέπει να επιστρέψετε το νοικιασµένο αυτοκίνητο αµέσως µόλις λάβετε τη σχετική επιστολή µας.
• Προϋποθέσεις παροχής αυτοκινήτου αντικατάστασης:
1. Να υπάρχει απαίτησή σας για αποζηµίωση από εµάς για µια από τις πιο πάνω αναφερόµενες περιπτώσεις ζηµιών
του ασφαλισµένου οχήµατος και να καλύπτεται η ζηµιά από το ασφαλιστήριο.
2. Να νοικιάσετε το αυτοκίνητο από Εταιρία µε την οποία συνεργαζόµαστε και που θα σας υποδείξουµε εµείς.
3. Να έχετε τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, δηλαδή να είστε τουλάχιστον 23 ετών
και να διαθέτετε άδεια οδήγησης επί ένα τουλάχιστον χρόνο καθώς και πιστωτική κάρτα.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Εάν κάνετε χρήση του ενοικιασµένου αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται πιο πάνω
για κάθε περίπτωση ζηµιάς του ασφαλισµένου οχήµατος, για το παραπάνω αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Για οποιαδήποτε ευθύνη σας προς την Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.
Όρος 18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Θα αποζηµιώσουµε τον οδηγό και τους επιβάτες του ασφαλισµένου οχήµατος ή τους νόµιµους κληρονόµους τους, για
σωµατικές βλάβες που θα πάθουν άθελά τους από αιτία εξωτερική (δηλαδή που δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε ασθένεια ή
πάθηση) και ξαφνική, ενώ βρίσκονται µέσα στο ασφαλισµένο όχηµα ή επιβιβάζονται σε αυτό ή αποβιβάζονται από αυτό,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη συνέχεια. Τα ποσά αποζηµίωσης που αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων είναι τα
ανώτατα ποσά για κάθε ασφαλιστική περίπτωση για το σύνολο των προσώπων που έπαθαν. Όταν οι παθόντες είναι
περισσότεροι από ένας, τα ποσά αποζηµίωσης µοιράζονται συµµετρικά. Σε περίπτωση µόνιµης (δηλαδή ανίατης) ολικής ή
µερικής αναπηρίας θα πληρώσουµε την αντίστοιχη αποζηµίωση στον παθόντα.
Μόνιµη ολική αναπηρία είναι για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης η απώλεια:
• Είτε των δύο ποδιών από την κνήµη ή ψηλότερα
• Είτε των δύο χεριών από τον καρπό ή ψηλότερα
• Είτε η ταυτόχρονη απώλεια ενός χεριού από τον καρπό ή ψηλότερα και ενός ποδιού από τον αστράγαλο ή ψηλότερα.
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Για την αποζηµίωση µόνιµης µερικής αναπηρίας εφαρµόζονται τα πιο κάτω ποσοστά (%) της αποζηµίωσης ολικής αναπηρίας:
Απώλεια ενός µατιού

30%

Ολική απώλεια της ακοής και από τα δύο αυτιά

60%

Ολική απώλεια της ακοής από το ένα αυτί

15%

Ολική απώλεια της όσφρησης

10%

Μόνιµες νευρικές διαταραχές κατ’ ανώτατο όριο

30%

Απώλεια ποδιού από τον αστράγαλο ή ψηλότερα

60%

Απώλεια µεγάλου δάκτυλου ποδιού

8%

Απώλεια άλλου δάκτυλου ποδιού

3%

Απώλεια χεριού από τον ώµο

∆ΕΞΙΑ 75%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 60%

Απώλεια του βραχίονα

∆ΕΞΙΑ 70%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 55%

Απώλεια της παλάµης

∆ΕΞΙΑ 60%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 50%

Απώλεια του αντίχειρα και του µετακαρπίου

∆ΕΞΙΑ 25%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 20%

Απώλεια του αντίχειρα µόνο

∆ΕΞΙΑ 22%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 18%

Απώλεια της ακραίας φάλαγγας του αντίχειρα

∆ΕΞΙΑ 10%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Απώλεια του δείκτη

∆ΕΞΙΑ 15%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 12%

Απώλεια άλλου δακτύλου του χεριού

∆ΕΞΙΑ 8%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

7%

6%

Για τους αριστερόχειρες τα πιο πάνω ποσοστά των στηλών «δεξιά» και «αριστερά» ισχύουν αντίστροφα. Η πλήρης λειτουργική
ανικανότητα µέλους ή οργάνου ισοδυναµεί µε απώλειά του. Σε περίπτωση θανάτου θα πληρώσουµε την αντίστοιχη αποζηµίωση
στους νόµιµους κληρονόµους. Αν πριν το θάνατο είχε ήδη πληρωθεί αποζηµίωση για µόνιµη αναπηρία, µετά το θάνατο θα
πληρωθεί µόνο η τυχόν διαφορά. Θα καλύψουµε επίσης τα έξοδα θεραπείας από τραυµατισµό, δηλαδή αµοιβές γιατρών και
φυσικοθεραπευτών, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια, φάρµακα και τεχνητά όργανα ή µέλη συνολικά µέχρι το αντίστοιχο
ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων. Για την πληρωµή θα χρειαστούµε τα πρωτότυπα τιµολόγια, τα παραπεµπτικά
σηµειώµατα και τις γνωµατεύσεις των γιατρών.
Όρος 75. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Θα αποζηµιώσουµε τον οδηγό και τους επιβάτες του ασφαλισµένου οχήµατος ή τους νόµιµους κληρονόµους τους, για
σωµατικές βλάβες που θα πάθουν άθελά τους από αιτία εξωτερική (δηλαδή που δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε ασθένεια ή
πάθηση) και ξαφνική, ενώ βρίσκονται µέσα στο ασφαλισµένο όχηµα ή επιβιβάζονται σε αυτό ή αποβιβάζονται από αυτό,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη συνέχεια. Τα ποσά αποζηµίωσης που αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων είναι τα ανώτατα
ποσά για κάθε ασφαλιστική περίπτωση για το σύνολο των προσώπων που έπαθαν. Όταν οι παθόντες είναι περισσότεροι από
ένας, τα ποσά αποζηµίωσης µοιράζονται συµµετρικά. Σε περίπτωση µόνιµης (δηλαδή ανίατης) ολικής ή µερικής αναπηρίας θα
πληρώσουµε την αντίστοιχη αποζηµίωση στον παθόντα.
Μόνιµη ολική αναπηρία είναι για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης η απώλεια:
• Είτε των δύο ποδιών από την κνήµη ή ψηλότερα
• Είτε των δύο χεριών από τον καρπό ή ψηλότερα
• Είτε η ταυτόχρονη απώλεια ενός χεριού από τον καρπό ή ψηλότερα και ενός ποδιού από τον αστράγαλο ή ψηλότερα.
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Για την αποζηµίωση µόνιµης µερικής αναπηρίας εφαρµόζονται τα πιο κάτω ποσοστά (%) της αποζηµίωσης ολικής αναπηρίας:
Απώλεια ενός µατιού

30%

Ολική απώλεια της ακοής και από τα δύο αυτιά

60%

Ολική απώλεια της ακοής από το ένα αυτί

15%

Ολική απώλεια της όσφρησης

10%

Μόνιµες νευρικές διαταραχές κατ’ ανώτατο όριο

30%

Απώλεια ποδιού από τον αστράγαλο ή ψηλότερα

60%

Απώλεια µεγάλου δάκτυλου ποδιού

8%

Απώλεια άλλου δάκτυλου ποδιού

3%

Απώλεια χεριού από τον ώµο

∆ΕΞΙΑ 75%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 60%

Απώλεια του βραχίονα

∆ΕΞΙΑ 70%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 55%

Απώλεια της παλάµης

∆ΕΞΙΑ 60%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 50%

Απώλεια του αντίχειρα και του µετακαρπίου

∆ΕΞΙΑ 25%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 20%

Απώλεια του αντίχειρα µόνο

∆ΕΞΙΑ 22%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 18%

Απώλεια της ακραίας φάλαγγας του αντίχειρα

∆ΕΞΙΑ 10%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Απώλεια του δείκτη

∆ΕΞΙΑ 15%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 12%

Απώλεια άλλου δακτύλου του χεριού

∆ΕΞΙΑ 8%

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

7%

6%

Για τους αριστερόχειρες τα πιο πάνω ποσοστά των στηλών «δεξιά» και «αριστερά» ισχύουν αντίστροφα. Η πλήρης
λειτουργική ανικανότητα µέλους ή οργάνου ισοδυναµεί µε απώλειά του. Σε περίπτωση θανάτου θα πληρώσουµε την
αντίστοιχη αποζηµίωση στους νόµιµους κληρονόµους. Αν πριν το θάνατο είχε ήδη πληρωθεί αποζηµίωση για µόνιµη
αναπηρία, µετά το θάνατο θα πληρωθεί µόνο η τυχόν διαφορά.
Όρος 37. ΑΣΦΑΛΙΣΗ OΛΙΚΗΣ KΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ, ΕΚΤΡΟΠΗ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για την ολική καταστροφή του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκε από σύγκρουση,
πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή του.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για φθορές λόγω χρήσης, µείωση απόδοσης, µείωση εµπορικής αξίας, στέρηση χρήσης.
2. Για ζηµιές που προκλήθηκαν από κακή ή ανεπαρκή συντήρηση.
3. Για ζηµιές κατά την κίνηση του ασφαλισµένου οχήµατος σε τόπο, έδαφος ή συνθήκες που είναι εκτός των προδιαγραφών
κατασκευής του.
4. Για ζηµιές από τη λειτουργία του ασφαλισµένου οχήµατος ως εργαλείου ειδικού τύπου.
• Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
Αν το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των τµηµάτων που ζηµιώθηκαν ξεπερνά το 70% της τρέχουσας εµπορικής
αξίας που είχε το ασφαλισµένο όχηµα αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το 100% αυτής της τρέχουσας
εµπορικής αξίας του (ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία του).
Αν όµως η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την τρέχουσα εµπορική αξία του,
η αποζηµίωση που θα σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την τρέχουσα εµπορική αξία του. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό
µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Με την καταβολή της αποζηµίωσης έχουµε το δικαίωµα να ζητήσουµε τη µεταβίβαση σ’ εµάς και µε έξοδά µας του
ασφαλισµένου οχήµατος που καταστράφηκε.
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Όρος 51. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
• Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που προκλήθηκαν από κακόβουλες πράξεις τρίτων
προς εσάς προσώπων.
• ∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
1. Για ζηµιές από πυρκαγιά ή κλοπή.
2. Για ποσό µεγαλύτερο από το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων.
3. Για ζηµιές από αυτοκινητιστικό ατύχηµα όταν ο υπαίτιος του ατυχήµατος παραµένει άγνωστος.
4. Για ζηµιές από κακόβουλες βλάβες σε µαλακή ή αφαιρούµενη οροφή οχηµάτων ανοικτού τύπου (cabrio κ.λπ).
Σηµειώνουµε ότι αν ασφαλίζετε τη µοτοσυκλέτα ή το µοτοποδήλατό σας, ισχύουν για εσάς οι όροι που περιέχονται στο
παρόν Βιβλίο όρων, εφόσον οι αντίστοιχες καλύψεις αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων που βρίσκεται στη 2η σελίδα
του ασφαλιστηρίου σας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όρος 26. AΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι η παρούσα ασφάλιση καλύπτει επιπλέον την προς τρίτους µη επιβαίνοντες στο όχηµα ή στο
απ΄αυτό ρυµουλκούµενο, αστική ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προξενηθούν από την ως εργαλείο λειτουργία του οχήµατος
που αναφέρεται στην 1η σελίδα του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή κάθε µηχανήµατος που αποτελεί εξάρτηµα του οχήµατος
αυτού ή που είναι προσαρµοσµένο σ΄αυτό.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται πάντως για κινδύνους αστικής ευθύνης από ατύχηµα που οφείλεται σε καθίζηση, πληµµύρα ή
µόλυνση από νερό για ζηµιές σε σωληνώσεις ή καλώδια για ζηµιές σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπόγειες ή υπέργειες
γέφυρες ή διαβάσεις, οδούς ή σε κάθε αντικείµενο που βρίσκεται πάνω σ΄αυτές και υποστεί ζηµιά από κραδασµό ή από
το βάρος του ασφαλισµένου οχήµατος ή από το µεταφερόµενο απ’ αυτό φορτίο για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές, που
τυχόν προξενηθούν από τη θραύση καλωδίων γερανού, κατά την µε αυτό φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων ή φορτίων
κάθε είδους, ή είναι συνέπεια εκτέλεσης έργου που υπερβαίνει τις ικανότητες αντοχής του που καθορίζει ο κατασκευαστής
του για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές, που τυχόν προξενηθούν από τη χρήση του µηχανήµατος για εκτέλεση έργου
που υπερβαίνει τις από τον κατασκευαστή του καθορισµένες ικανότητες αντοχής του.
Όρος 30. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι µε το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ασφαλισµένων για
σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν προς τρίτους από τη χρήση ρυµουλκούµενου οχήµατος
κατά το χρόνο που αυτό ρυµουλκείται από το ασφαλισµένο µε το παρόν ασφαλιστήριο όχηµα. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά
στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη από ζηµιές που προκαλούνται από το ρυµουλκούµενο
όχηµα κατά τη χρησιµοποίηση ή τη λειτουργία του ως εργαλείο. Καλύπτεται µόνο η ευθύνη από ζηµιές που προκαλούνται
από την κυκλοφορία του.
Όρος 24. ΑΣΦΑΛΙΣΗ OXΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ
Ασφαλίζεται όχηµα µε οποιοδήποτε αριθµό πλαισίου αποκλειστικά και µόνο κατά τη διάρκεια των δοκιµαστικών
διαδροµών που πραγµατοποιούνται για τους υποψήφιους αγοραστές, αλλά εφ΄όσον φέρει αντί αριθµού κυκλοφορίας
πινακίδα «∆οκιµή» ή άλλη ταυτόσηµη. Συµφωνείται όµως κατηγορηµατικά ότι ο Ασφαλισµένος αναλαµβάνει την
υποχρέωση να µην κυκλοφορεί ποτέ ταυτόχρονα περισσότερα αυτοκίνητα από το παραπάνω µε την ίδια πινακίδα δοκιµής
και η Εταιρεία θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση, εάν κατά το χρόνο ατυχήµατος που καλύπτεται µε το
παρόν αποδειχθεί ότι κυκλοφορούσαν περισσότερα αυτοκίνητα µε την ίδια πινακίδα «∆οκιµής».
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αποζηµίωσης: Εφ΄όσον µε το παρόν Ασφαλιστήριο καλύπτονται και οι κίνδυνοι Πυρκαγιάς
ή αυτόµατης ανάφλεξης ή έκρηξης ή κεραυνού ή ιδίων ζηµιών ή καιρικών φαινοµένων ή σεισµού, συνοµολογείται ρητά ότι
το Ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει τις βλάβες ή τις ζηµιές, οι οποίες τυχόν πραγµατοποιηθούν κατά τον χρόνο που το
ασφαλισµένο αυτοκίνητο βρίσκεται µέσα στο κατάστηµα του Ασφαλισµένου.
Όρος 25. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη της από το παρόν Ασφαλιστήριο για ατυχήµατα που τυχόν προξενηθούν σε
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περίπτωση κυκλοφορίας του ασφαλισµένου οχήµατος εκτός του χώρου που εκτελούνται τα έργα, για την εξυπηρέτηση των
οποίων χρησιµοποιείται το όχηµα, καθώς και σε περίπτωση κυκλοφορίας του οχήµατος σε δηµόσια οδό ή δηµόσιο χώρο.
Όρος 27. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ
Το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από µαθητευόµενο
οδηγό µε τον απαραίτητο όµως όρο, ότι σε κάθε περίπτωση θα συνοδεύεται από διπλωµατούχο εκγυµναστή ο οποίος θα
επιβλέπει το χειρισµό και θα κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Σε περίπτωση που δεν τηρείται ο όρος αυτός η Εταιρεία δεν
ευθύνεται για την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.
Όρος 29. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζηµιές που προξενούνται σε θυµωνιές και γενικά σε γεωργικά προϊόντα από πυρκαγιά
που προκαλείται από την αλωνιστική µηχανή.
Όρος 42. ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ
Με την προϋπόθεση ετήσιας µη ακυρώσιµης ασφάλισης, παρέχουµε έκπτωση 40% στα ασφάλιστρα όλων των καλύψεων.
Αν σας έχει δοθεί αυτή η έκπτωση, αυτό θα αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων. Εάν ακυρώσετε το παρόν ασφαλιστήριο
πριν τη συµφωνηµένη λήξη του, τα ασφάλιστρα που δικαιούµαστε για το διάστηµα που έµεινε σε ισχύ θα επανυπολογιστούν,
αλλά χωρίς την έκπτωση αυτή και τυχόν υπέρ σας διαφορά από τα ασφάλιστρα που θα έχετε ήδη πληρώσει, θα σας
επιστραφεί.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για εσάς ισχύουν µόνο όσοι από τους παρακάτω Πρόσθετους Ειδικούς Όρους αναφέρονται στην 2η σελίδα
του Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας.
Όρος 20. ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ
Σύµφωνα µε την εµπορική πολιτική µας παρέχουµε στα παντρεµένα ζευγάρια έκπτωση στα ασφάλιστρα των καλύψεων
αστικής ευθύνης, ζηµιών του ίδιου του ασφαλισµένου οχήµατος από σύγκρουση ή πρόσκρουση ή εκτροπή ή ανατροπή του
και κλοπής. Αν σας έχει δοθεί τέτοια έκπτωση, αυτό θα αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων.
Η έκπτωση αυτή παρέχεται µε τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρούνται όλες και σε όλη τη διάρκεια αυτής της
ασφάλισης καθώς και σε κάθε ανανέωση ή παράτασή της:
1. Το ασφαλισµένο όχηµα να οδηγείται αποκλειστικά και µόνο από εσάς και/ή τον/τη σύζυγό σας.
2. Εσείς, ο/οι οδηγός/οί να είστε ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών.
3. Εσείς, ο κύριος οδηγός να κατέχετε δίπλωµα οδήγησης τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
της ασφάλισης
Αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, πρέπει να µας ενηµερώσετε µέσα σε 14 ηµέρες από την
ηµεροµηνία της µεταβολής.
Όρος 21. ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ «ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ»
Σύµφωνα µε την εµπορική πολιτική µας παρέχουµε µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, έκπτωση στα
ασφάλιστρα των καλύψεων αστικής ευθύνης, ζηµιών του ίδιου του ασφαλισµένου οχήµατος από σύγκρουση ή πρόσκρουση ή
εκτροπή ή ανατροπή του και κλοπής. Αν σας έχει δοθεί τέτοια έκπτωση, αυτό θα αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων. Η
έκπτωση αυτή παρέχεται στο όχηµα µε τα λιγότερα ασφάλιστρα, εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις οι οποίες και
πρέπει να τηρούνται όλες και σε όλη τη διάρκεια αυτής της ασφάλισης καθώς και σε κάθε ανανέωση ή παράτασή της:
1. Να ασφαλίζεται παράλληλα σε µας και δεύτερο αυτοκίνητο είτε δικό σας, είτε άλλου ή άλλων ιδιοκτητών οι οποίοι ζουν
µόνιµα κάτω από την ίδια στέγη µε σας και αποτελούν µαζί σας έναν από τους εξής συνδυασµούς συγγένειας: παντρεµένο
ζευγάρι ή γονέας και ανύπαντρο παιδί ή ανύπαντρα αδέλφια.
2. Τα δύο αυτοκίνητα να έχουν αριθµούς κυκλοφορίας που λήγουν ο ένας σε µονό και ο άλλος σε ζυγό ψηφίο.
3. Και τα δύο αυτοκίνητα να οδηγούνται αποκλειστικά από εσάς και/ή τα άλλα πρόσωπα που συνδέονται µαζί σας µε κάποια
από τις σχέσεις που ορίζονται στην προϋπόθεση 1 πιο πάνω.
4. Και τα δύο αυτοκίνητα να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και η έδρα τους είναι σε νοµό που ισχύει ο νόµος της εκ περιτροπής
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.
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Αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, πρέπει να µας ενηµερώσετε µέσα σε 14 ηµέρες από την
ηµεροµηνία της µεταβολής.
Όρος 22. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ IMMOBILIZER Η ΓΚΑΡΑΖ
Η ασφάλιση κλοπής ισχύει µόνο µε την προϋπόθεση ότι:
Τη στιγµή της κλοπής το ασφαλισµένο όχηµα θα έχει σε λειτουργία ηλεκτρονικό σύστηµα ακινητοποίησης (immobilizer) ή
Θα σταθµεύει κατά τη συνήθη διανυκτέρευσή σας σε κλειστό χώρο στάθµευσης. Κλειστός χώρος στάθµευσής θεωρείται
ο χώρος που είναι κλειστός απ’ όλες τις πλευρές και αν πρόκειται για πιλοτή πολυκατοικίας ή αυλή, έχει πόρτα στην είσοδο
που κλειδώνει µε ηλεκτρονικό σύστηµα κλειδώµατος.
Όρος 23. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ IMMOBILIZER ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ
Η ασφάλιση κλοπής ισχύει µόνο µε την προϋπόθεση ότι:
Τη στιγµή της κλοπής το ασφαλισµένο όχηµα θα έχει σε λειτουργία ηλεκτρονικό σύστηµα ακινητοποίησης (immobilizer) και
Θα σταθµεύει κατά τη συνήθη διανυκτέρευσή σας σε κλειστό χώρο στάθµευσης. Κλειστός χώρος στάθµευσής θεωρείται
ο χώρος που είναι κλειστός απ’ όλες τις πλευρές και αν πρόκειται για πιλοτή πολυκατοικίας ή αυλή, έχει πόρτα στην είσοδο
που κλειδώνει µε ηλεκτρονικό σύστηµα κλειδώµατος.
Όρος 34. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS
∆εν θα ανέβει η κατηγορία ασφαλίστρων της επόµενης δωδεκάµηνης περιόδου ασφάλισης για την πρώτη δήλωση ζηµιάς που
θα µας κάνετε µέσα σε µία δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης (δηλαδή δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε περισσότερα εξαιτίας της
ζηµιάς που δηλώσατε) για ασφαλιστική περίπτωση αστικής ευθύνης και ζηµιών του ασφαλισµένου οχήµατος από σύγκρουση,
πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή. Για κάθε επόµενη δήλωση ζηµιάς η κατηγορία ασφαλίστρων θα ανέβει κανονικά.
Όρος 39. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Η παράγραφος υπολογισµού της αποζηµίωσης για τις καλύψεις των όρων 4, 7, 8 και 9 (ζηµιές από πυρκαγιά, από
σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή, από ανασφάλιστο όχηµα, από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι ή
σεισµό) τροποποιείται και ισχύει όπως πιο κάτω:
Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής:
• Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος δεν είναι µικρότερη από την αξία που είχε το ασφαλισµένο όχηµα
ως καινούριο αµέσως πριν την ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των τµηµάτων
που ζηµιώθηκαν. Αν όµως το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης ξεπερνά την αξία που είχε το ασφαλισµένο όχηµα ως
καινούριο, αµέσως πριν τη ζηµιά θα σας αποζηµιώσουµε για αυτήν την αξία ως καινούριο (ποτέ όµως πάνω από την
ασφαλισµένη αξία του).
• Αν η ασφαλισµένη αξία του ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την αξία του ως καινούργιο, η αποζηµίωση
που θα σας καταβάλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του οχήµατός σας να είναι
πάντοτε ίση µε την αξία του ως καινούργιο. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό
µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας
πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Σε καµιά περίπτωση δεν έχετε δικαίωµα να εγκαταλείψετε ή να εκχωρήσετε το ασφαλισµένο όχηµα σε µας, ζητώντας
σε αντάλλαγµα να σας πληρώσουµε την αξία του.
Όρος 40. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Η παράγραφος υπολογισµού της αποζηµίωσης για την κάλυψη του όρου 37 (ολική καταστροφή από σύγκρουση,
πρόσκρουση, εκτροπή, ή ανατροπή) τροποποιείται και ισχύει όπως πιο κάτω:
Η αποζηµίωση υπολογίζεται ως εξής: Αν το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης των τµηµάτων που ζηµιώθηκαν ξεπερνά
το 70% της αξίας που είχε το ασφαλισµένο όχηµα ως καινούργιο αµέσως πριν τη ζηµιά, θα σας αποζηµιώσουµε για το 100%
αυτής την αξίας του ως καινούργιο (ποτέ όµως πάνω από την ασφαλισµένη αξία του). Αν όµως η ασφαλισµένη αξία του
ασφαλισµένου οχήµατος είναι µικρότερη από την αξία του ως καινούργιο, η αποζηµίωση που θα σας καταβάλουµε θα
µειωθεί αναλογικά. Οπωσδήποτε σας συνιστούµε για το δικό σας συµφέρον, να φροντίζετε ώστε η ασφαλισµένη αξία του
οχήµατός σας να είναι πάντοτε ίση µε την αξία του ως καινούργιο. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη
λήξη της για ποσό µειωµένο κατά την αποζηµίωση. Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος
της, πληρώνοντας πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι
τη λήξη της ασφάλισης. Με την καταβολή της αποζηµίωσης έχουµε το δικαίωµα να ζητήσουµε τη µεταβίβαση σ’ εµάς και µε
έξοδά µας του ασφαλισµένου οχήµατος που καταστράφηκε.
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Όρος 41. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Η παράγραφος υπολογισµού της αποζηµίωσης για την κάλυψη του όρου 5 (ολική κλοπή) τροποποιείται και ισχύει
όπως πιο κάτω:
Αµέσως µόλις διαπιστώσετε ή πληροφορηθείτε την κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος, πρέπει να τη δηλώσετε σε µας και
στην αρµόδια αστυνοµική αρχή και να υποβάλετε σχετική µήνυση. Αφού περάσουν 90 µέρες από την υποβολή της
µήνυσης, θα µας φέρετε βεβαίωση ότι η µήνυση ακόµη εκκρεµεί και το ασφαλισµένο όχηµα δεν έχει βρεθεί και τότε θα σας
αποζηµιώσουµε. Η αποζηµίωσή σας θα είναι ίση µε την αξία του ασφαλισµένου οχήµατος ως καινούργιο αµέσως πριν τη
ζηµιά, όχι όµως µεγαλύτερη από την ασφαλισµένη αξία του. ∆εν έχετε δικαίωµα να αποσύρετε τη µήνυση ούτε µετά την
είσπραξη της αποζηµίωσης. Αν την αποσύρετε, έχετε την υποχρέωση να µας αποζηµιώσετε για κάθε τυχόν ζηµιά που θα
προκύψει. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα βρεθεί αφού έχετε εισπράξει την αποζηµίωση, έχετε υποχρέωση να µας
ενηµερώσετε, αµέσως µόλις το µάθετε.
Όρος 73. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση αποκατάστασης ζηµιάς στο ασφαλισµένο όχηµα, η οποία καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, θα σας
αποζηµιώσουµε αφαιρώντας από τη δαπάνη αγοράς καινούριων ανταλλακτικών το ακόλουθο ποσοστό:
Για οχήµατα κατασκευής 1 έως 3 ετών

0%

Για οχήµατα κατασκευής 3 έως 4 ετών

10%

Για οχήµατα κατασκευής 4 έως 5 ετών

15%

Για οχήµατα κατασκευής 5 έως 6 ετών

20%

Για οχήµατα κατασκευής 6 έως 7 ετών

25%

Για οχήµατα κατασκευής 7 έως 8 ετών

30%

Για οχήµατα κατασκευής 8 ετών και άνω

35%

Όρος 74. ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ «∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»
Σύµφωνα µε την εµπορική πολιτική µας παρέχουµε, µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, έκπτωση στα
ασφάλιστρα των καλύψεων αστικής ευθύνης, ζηµιών του ίδιου του ασφαλισµένου οχήµατος από σύγκρουση ή πρόσκρουση
ή εκτροπή ή ανατροπή του και κλοπής, εφόσον καλύπτονται. Αν σας έχει δοθεί τέτοια έκπτωση, αυτό θα αναφέρεται
στον Πίνακα Καλύψεων.Η έκπτωση αυτή παρέχεται µε τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρούνται όλες και σε όλη τη
διάρκεια αυτής της ασφάλισης καθώς και σε κάθε ανανέωση ή παράτασή της:
1. Να ασφαλίζεται παράλληλα σε µας και δεύτερο αυτοκίνητο είτε δικό σας, είτε άλλου ή άλλων ιδιοκτητών οι οποίοι ζουν
µόνιµα κάτω από την ίδια στέγη µε σας και αποτελούν µαζί σας έναν από τους εξής συνδυασµούς συγγένειας: παντρεµένο
ζευγάρι ή γονέας και ανύπαντρο παιδί ή ανύπαντρα αδέλφια.
2. Και τα δύο αυτοκίνητα να οδηγούνται αποκλειστικά από εσάς και/ή τα άλλα πρόσωπα που συνδέονται µαζί σας µε κάποια
από τις σχέσεις που ορίζονται στην προϋπόθεση 1 πιο πάνω.
Αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, πρέπει να µας ενηµερώσετε µέσα σε 14 ηµέρες από την
ηµεροµηνία της µεταβολής.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ασφάλιση Νοµικής Προστασίας
Όρος 76. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο ασφάλισης
Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο ασφαλιστής φροντίζει σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους και αναλαµβάνει
στα πλαίσια του άρθρου 2 τις σχετικές δαπάνες για την διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων του ασφαλισµένου,
εφ’ όσον η διαφύλαξη αυτή είναι αναγκαία, προσφέρει δηλαδή αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και δεν εµφανίζεται
προφανώς άδικη ή ασύµφορη.
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• ΑΡΘΡΟ 2: Έκταση ασφαλιστικών παροχών
1. Ο ασφαλιστής αναλαµβάνει: α) την καταβολή της «νόµιµης αµοιβής» ενός δικηγόρου, µε βάση την κ.υ.α. υπ΄αρίθµ.
1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422 Β΄) όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και το αρ. 5 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α32 2011) ή
οιαδήποτε αναπροσαρµογή αυτών µε νεωτέρα νοµοθετική ρύθµιση. β) την καταβολή των δικαστικών δαπανών, καθώς και των
αποζηµιώσεων των µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων που κλητεύθηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, και των
αποζηµιώσεων των µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων που κλητεύθηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύµφωνα µε τις
διατιµήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης, καθώς επίσης και την καταβολή των νοµίµων αµοιβών των δικαστικών
επιµελητών. γ) την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντίδικου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές σύµφωνα µε δικαστική
απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισµένο. 2. Ο ασφαλιστής δεν καταβάλλει: α) εκείνα τα έξοδα συµβιβασµού, που χωρίς προηγούµενη
έγκριση του ασφαλιστή, δεν είναι ανάλογα µε την έκταση της νίκης προς την ήττα ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το
ισχύον ∆ίκαιο. β) εκείνες τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νοµικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωµένος να
καταβάλλει τρίτος. γ) εκείνες τις δαπάνες, που δηµιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του ασφαλισµένου. δ) τις δαπάνες για
εξώδικες πραγµατογνωµοσύνες. ε) τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως π.χ. τα έξοδα δηµοσιεύσεων και
τις αµοιβές συµβολαιογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασµών, τα έξοδα µεταφοράς και φύλαξης κατασχεµένων, τα έξοδα για
εγγραφή υποθηκών ή προσηµειώσεων, τα έξοδα δηµοσιεύσεων για επιδόσεις σε αντιδίκους αγνώστου διαµονής, τις δαπάνες
µεταφοράς προσωποκρατούµενων σε φυλακές κείµενες εκτός της έδρας του δικαστηρίου του τόπου της σύλληψης, τα τροφεία
κ.λπ. 3. Το ασφαλιστικό ποσό που συµφωνήθηκε είναι για κάθε ασφαλιστική περίπτωση το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών
παροχών που πρέπει να παρασχεθούν συνολικά στον αντισυµβαλλόµενο και στους συνασφαλισµένους. Το ασφαλιστικό ποσό θα
παρασχεθεί µια µόνο φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνδέονται µεταξύ τους χρονικά και επήλθαν από
την ίδια αιτία.
• ΑΡΘΡΟ 3: Τοπική έκταση της ασφαλιστικής προστασίας
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στις χώρες της Ευρώπης, ή τις εξωευρωπαϊκές
αλλά παραµεσόγειες χώρες, εφ’ όσον τα δικαστήρια του γεωγραφικού αυτού χώρου είναι τοπικά αρµόδια και σύµφωνα πάντα µε
ότι εκάστοτε ισχύει στους ειδικούς όρους ασφάλισης.
• ΆΡΘΡΟ 4: Έναρξη Ασφαλιστικής Σύµβασης-Ασφάλιστρο
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει µόνο µε την καταβολή ολόκληρου του οφειλοµένου ασφαλίστρου στην Εταιρεία. Το δικαίωµα
συµβολαίου και οι φόροι βαρύνουν τον αντισυµβαλλόµενο.
• ΑΡΘΡΟ 5: ∆ιάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο.
• ΑΡΘΡΟ 6: Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης
Η ασφαλιστική σύµβαση ανανεώνεται µόνο µετά την εµπρόθεσµη καταβολή του ασφαλίστρου της επόµενης ασφαλιστικής
περιόδου, το αργότερο έως τη λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύµβασης.
• ΑΡΘΡΟ 7: Επίταση ή µείωση του κινδύνου
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ο αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή, µέσα σε δεκατέσσερις (14)
ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του
κινδύνου, σε βαθµό που αν ο ασφαλιστής το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους
όρους. Ο ασφαλιστής µόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει την
τροποποίησή της σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3
του ν. 2496/97. 2. Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος µειώθηκε ουσιαστικά, ο αντισυµβαλλόµενος δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη µείωση
του ασφαλίστρου. Αν ο ασφαλιστής αρνηθεί τη µείωση ή δεν απαντήσει στο σχετικό αίτηµα για διάστηµα πέραν του µηνός από της
υποβολής του, ο αντισυµβαλλόµενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση για το υπολειπόµενο διάστηµα.
• ΑΡΘΡΟ 8: Νοµική θέση τρίτων
1. Σε φυσικά πρόσωπα που µπορούν από το Νόµο να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις αποζηµίωσης λόγω θανάτωσης,
τραυµατισµού ή βλάβης της υγείας του ασφαλισµένου, παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την διεκδίκηση των αξιώσεων
αυτών. 2. Αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο η άσκηση όλων των δικαιωµάτων από την ασφαλιστική σύµβαση ανήκει στον
αντισυµβαλλόµενο ή/και στον ασφαλισµένο. Ο ασφαλιστής όµως δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους
συνασφαλισµένους τρίτους, εφ’ όσον δεν εναντιώνεται ο αντισυµβαλλόµενος ή και ο ασφαλισµένος. 3. ∆εν παρέχεται ασφαλιστική
προστασία για την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων των συνασφαλισµένων µε το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή/και
εναντίον του αντισυµβαλλόµενου ή/και του ασφαλισµένου. 4. Όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του αντισυµβαλλόµενου ή/και
του ασφαλισµένου από τους όρους αυτούς ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
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• ΑΡΘΡΟ 9: Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
1. Η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συµβεί εντός της ασφαλιστικής περιόδου
όπως αυτή προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 2. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζηµιώσεων που απορρέουν από
διατάξεις νόµων περί αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σηµείο που
συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση. 3. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνοµικής
διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σηµείο, που ο ασφαλισµένος άρχισε, ή υποστηρίζεται
πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη. 4. Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται
από το χρονικό σηµείο που ο ασφαλισµένος, ο αντίδικος ή τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή υποστηρίζεται πως άρχισε να
αθετεί συµβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις Νόµου.
• ΑΡΘΡΟ 10: Ασφαλιστικά βάρη µετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να: α) ενηµερώσει πλήρως τον ασφαλιστή
σχετικά µε τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά µέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και
δικαιολογητικά και να τα διαθέσει στον ασφαλιστή, όταν εκείνος τα ζητήσει. β) δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα
αναλάβει σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.2 να παραφυλάξει τα συµφέροντά του και να τον ενηµερώσει πλήρως σχετικά µε τα
αληθινά περιστατικά της υπόθεσης, να του υποδείξει τα αποδεικτικά µέσα, κυρίως τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των µαρτύρων,
να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιµη πληροφορία και να του προσκοµίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά. γ) πάρει τη
σύµφωνη γνώµη του ασφαλιστή πριν λάβει µέτρα που δηµιουργούν δαπάνες όπως εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων µέσων και
αποφεύγει κάθε τι που θ’ αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών. δ) υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις
δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στον ασφαλιστή. 2. Αν ο ασφαλισµένος αθετήσει υπαίτια κάποια από τις παραπάνω
υποχρεώσεις του, τότε ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής.
• ΑΡΘΡΟ 11: Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής
1. Ο ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να επιλέξει ελεύθερα το δικηγόρο που θα αναλάβει την παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων
του. Αν ο ασφαλισµένος παραλείψει να εκλέξει δικηγόρο, ο ασφαλιστής µπορεί να ασκήσει ο ίδιος αυτό το δικαίωµα για
λογαριασµό του. 2. Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται µόνο από τον ασφαλιστή «ονόµατι και εντολή» του ασφαλισµένου.
Αν ο ασφαλισµένος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, ο ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωµένος να δώσει ασφαλιστική
προστασία εκτός αν η παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απ’ ευθείας απ’ τον ασφαλισµένο θα είχε σαν συνέπεια τον
αναµφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννοµων συµφερόντων του ασφαλισµένου και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής
του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει αµέσως στον ασφαλιστή την
απ’ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο. 3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισµένο σύµφωνα µε τις γενικές
διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Ο ασφαλιστής δε φέρει καµία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου
και ιδιαίτερα για πράξεις και παραλήψεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
• ΑΡΘΡΟ 12: Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώµατα του ασφαλιστή
1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωµα και εφ’ όσον το ζητήσει ο ασφαλισµένος την υποχρέωση πριν από την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο,
να παραφυλάξει τα συµφέροντα του ασφαλισµένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
2. Ο ασφαλιστής µπορεί να εξετάσει, αν η παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων του ασφαλισµένου είναι αναγκαία σύµφωνα
µε το άρθρο 1. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισµένου ως προς την ανάγκη παραφύλαξης των
έννοµων συµφερόντων του ασφαλισµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ο ασφαλισµένος µπορεί να προκαλέσει
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση δικηγόρου της αρεσκείας του, σχετικά µε την ανάγκη ή µη της παραφύλαξης. Αν ο ασφαλισµένος δεν
αποδέχεται τη γνωµοδότηση αυτή ή αν η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι η γνωµοδότηση αποµακρύνεται από τη σωστή νοµική
και πραγµατική βάση της υπόθεσης, προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής. Σε περίπτωση διαφωνίας
ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ο διορισµός του γίνεται κατά το άρθρο 878 Κ.Πολ. ∆ικ. Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες
βαρύνουν τον ασφαλιστή εφόσον µε τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η παραφύλαξη των συµφερόντων του ασφαλισµένου,
άλλως κατανέµονται κατ’ ισοµοιρία στον ασφαλιστή και τον ασφαλισµένο. Η ανωτέρω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το
δικαίωµα του ασφαλισµένου προσφυγής στα δικαστήρια. Εάν ο ασφαλισµένος, παρά την αντίθετη απόφαση του διαιτητή
προσφύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται µε τις σχετικές δαπάνες, σε περίπτωση ολοσχερούς ήττας του, αλλιώς οι
δαπάνες αυτές επιµερίζονται ανάλογα µε την έκταση της κατ’ ουσίαν ήττας προς την νίκη του.
• ΑΡΘΡΟ 13: Kαταγγελία µετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής για µιαν ασφαλιστική περίπτωση, µπορεί µέσα σ’ ένα µήνα
από την αναγνώριση της υποχρέωσής του να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση µε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Το
ίδιο δικαίωµα έχει και ο αντισυµβαλλόµενος. Στην περίπτωση αυτή τα «µη δεδουλευµένα» ασφάλιστρα από την εκπνοή της
παραπάνω προθεσµίας ανήκουν στον ασφαλισµένο.
• ΑΡΘΡΟ 14: Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή
1. Απαιτήσεις του ασφαλισµένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε αντ’ αυτού ο ασφαλιστής
µεταβιβάζονται στον ασφαλιστή µόλις γεννηθούν. Χρηµατικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισµένο αποδίδονται στον
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ασφαλιστή. 2. Ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να υποστηρίζει µε κάθε τρόπο τον ασφαλιστή κατά την άσκηση αξιώσεων
έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που του έχουν µεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα είναι υποχρεωµένος να παραδώσει σε
πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό.
• ΑΡΘΡΟ 15: Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις που πηγάζουν από την παρούσα σύµβαση δεν µπορούν να εκχωρηθούν ούτε να ενεχυριασθούν
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ασφαλιστή.
• ΑΡΘΡΟ 16: Συµψηφισµός
∆εν χωρεί συµψηφισµός µε απαιτήσεις του ασφαλιστή.
• ΑΡΘΡΟ 17: Παραγραφή
Οι αξιώσεις του ασφαλισµένου απέναντι στον ασφαλιστή παραγράφονται µετά τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους µέσα στο
οποίο γεννήθηκαν.
• ΑΡΘΡΟ 18: Ανακοινώσεις, δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του αντισυµβαλλόµενου πρέπει να είναι έγγραφες και να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία
του ασφαλιστή στην Αθήνα.
• ΑΡΘΡΟ 19: Αρµοδιότητα δικαστηρίων
Συµφωνείται ρητά ότι αρµόδια για την επίλυση διαφορών µεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισµένου από την παρούσα ασφαλιστική
σύµβαση είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.
Όρος 77. Ειδικοί Όροι Ασφαλίσεως Νοµικής Προστασίας Οχήµατος και Οδηγού/Βασικό Πρόγραµµα
1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαµβάνει: α) ο κύριος και ο νόµιµος κάτοχος, καθώς κι όποιος µε την άδειά τους, οδηγεί ή
επιβαίνει στο όχηµα που καθορίζεται µε τον αριθµό κυκλοφορίας του στο ασφαλιστήριο, και µάλιστα κάθε φορά µε την
προαναφερόµενη αυτή ιδιότητα. («Νοµική Προστασία οχήµατος»). β) το πρόσωπο που κατονοµάζεται στο ασφαλιστήριο µε
την ιδιότητά του σαν οδηγού ξένων κατά κυριότητα οχηµάτων. («Νοµική Προστασία οδηγού»). 2. Με τον όρο «όχηµα»
νοούνται τα αυτοκίνητα οχήµατα κατά την έννοια του άρθρου 1 του π.δ. 237/1986. 3. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: α) για
τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης σύµφωνα µε διατάξεις νόµων περί αστικής ευθύνης άρρηκτα συνδεδεµένων µε το
ασφαλιζόµενο όχηµα, β) για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυµατισµού προσώπου σε τροχαίο
ατύχηµα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση. γ) για προσφυγές στις
αρµόδιες διοικητικές αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισµού της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων
κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς και για την επανάκτησή τους και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους λόγους.
4. Το ασφαλιστικό ποσό που συµφωνήθηκε και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο αποτελεί το ανώτατο όριο των
ασφαλιστικών παροχών ανά συµβάν και αθροιστικά κατ΄έτος. Σε περίπτωση διάρκειας ασφάλισης µικρότερης του έτους το
ασφαλιστικό ποσό προσαρµόζεται κατά αναλογία. 5. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: α) σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος
από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται από το Νόµο, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης
χωρίς την άδεια του κύριου ή του νοµίµου κατόχου του οχήµατος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος που δεν έχει άδεια
κυκλοφορίας. Όµως, παρέχεται ασφαλιστική προστασία στα πρόσωπα εκείνα, που χωρίς υπαιτιότητα αγνοούσαν την έλλειψη άδειας
ικανότητας οδηγού ή άδειας κυκλοφορίας οχήµατος ή άδειας του κυρίου ή νόµιµου κάτοχου για τη χρησιµοποίηση του οχήµατος.
β) αν κατηγορείται ο ασφαλισµένος ότι διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη. γ) για αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο όχηµα
και δεν είναι συστατικά ή παραρτήµατά του. δ) όταν η παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων βρίσκεται άµεσα ή έµµεσα σε
συνάφεια µε πόλεµο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή σεισµούς ή άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
ε) σε περιπτώσεις επιδόσεων δικογράφων, δωσιδικίας και εκτέλεσης αποφάσεων στην αλλοδαπή καθώς και σε αντιδίκους
αγνώστου διαµονής. ζ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην αλλοδαπή. η) για διαφορές που απορρέουν από συµβόλαια
του ασφαλισµένου µε την Eurolife ERB Ασφαλιστική. 6. Η ακύρωση της κυρίως σύµβασης που ασφαλίζει την αστική ευθύνη εξ
ατυχηµάτων αυτοκινήτων επιφέρει αυτοµάτως και την ακύρωση της ασφάλισης νοµικής προστασίας.
Όρος 78. Ειδικοί Όροι Ασφαλίσεως Νοµικής Προστασίας Οχήµατος και Οδηγού/Premium Πρόγραµµα
1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαµβάνει: α) ο κύριος και ο νόµιµος κάτοχος, καθώς κι όποιος µε την άδειά τους, οδηγεί ή επιβαίνει
στο όχηµα που καθορίζεται µε τον αριθµό κυκλοφορίας του στο ασφαλιστήριο, και µάλιστα κάθε φορά µε την προαναφερόµενη
αυτή ιδιότητα. («Νοµική Προστασία οχήµατος»). β) το πρόσωπο που κατονοµάζεται στο ασφαλιστήριο µε την ιδιότητά του σαν
οδηγού ξένων κατά κυριότητα οχηµάτων. («Νοµική Προστασία οδηγού»). 2. Με τον όρο «όχηµα» νοούνται τα αυτοκίνητα οχήµατα
κατά την έννοια του άρθρου 1 του π.δ. 237/1986. 3. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: α) για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης
σύµφωνα µε διατάξεις νόµων περί αστικής ευθύνης άρρηκτα συνδεδεµένων µε το ασφαλιζόµενο όχηµα β) για την υπεράσπιση σε
ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυµατισµού προσώπου σε τροχαίο ατύχηµα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή
αστυνοµικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση. γ) για προσφυγές στις αρµόδιες διοικητικές αρχές λόγω αφαίρεσης ή
περιορισµού της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς και για την
επανάκτησή τους και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους λόγους. δ) για την κάλυψη των εξόδων µετάβασης -
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επιστροφής, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισµένου οδηγού και µόνο (µε ανώτατο όριο εξόδων τα 350,00
ευρώ) στην περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο (τριµελές πληµµελειοδικείο) εκτός του τόπου της µόνιµης
κατοικίας του (σε απόσταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων) και εντός της ελληνικής επικράτειας. ε) σε περίπτωση διαφορών
από ενοχικές συµβάσεις που είναι συναφείς µε την ιδιότητα του κύριου ή του νόµιµου κατόχου του ασφαλισµένου οχήµατος.
(«Νοµική Προστασία ενοχικών συµβάσεων οχήµατος»). Η σύµβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης έννοµων
συµφερόντων, πρέπει να έχει καταρτιστεί µέσα στη χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης. 4. Το ασφαλιστικό ποσό που
συµφωνήθηκε και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο αποτελεί το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών παροχών ανά συµβάν
και αθροιστικά κατ΄έτος. Σε περίπτωση διάρκειας ασφάλισης µικρότερης του έτους το ασφαλιστικό ποσό προσαρµόζεται κατά
αναλογία. 5. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: α) σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια
ικανότητας οδηγού που προβλέπεται από το Νόµο, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νοµίµου
κατόχου του οχήµατος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήµατος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. Όµως, παρέχεται ασφαλιστική
προστασία στα πρόσωπα εκείνα, που χωρίς υπαιτιότητα αγνοούσαν την έλλειψη άδειας ικανότητας οδηγού ή άδειας κυκλοφορίας
οχήµατος ή άδειας του κυρίου ή νόµιµου κάτοχου για τη χρησιµοποίηση του οχήµατος. β) αν κατηγορείται ο ασφαλισµένος ότι
διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη. γ) για αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο όχηµα και δεν είναι συστατικά ή παραρτήµατά του. δ) όταν η παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων βρίσκεται άµεσα ή έµµεσα σε συνάφεια µε πόλεµο, εχθρικές
επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή σεισµούς ή άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. ε) για διαφορές που απορρέουν
από συµβόλαια του ασφαλισµένου µε την Eurolife ERB Ασφαλιστική. 6. Η ακύρωση της κυρίως σύµβασης που ασφαλίζει την
αστική ευθύνη εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων επιφέρει αυτοµάτως και την ακύρωση της ασφάλισης νοµικής προστασίας.
Το ασφάλιστρο κάλυψης Νοµικής Προστασίας και Οδηγού αναγράφεται στη σελίδα 2 του ασφαλιστηρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(Σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ΄αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα).
H Εταιρεία Eurolife ERB ΑΕΓΑ, («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») ενηµερώνει τα πρόσωπα που υπογράφουν το παρόν έντυπο
(«Υποκείµενα ∆εδοµένων») ότι τα δεδοµένα προσωπικού τους χαρακτήρα που η Εταιρεία συλλέγει µε την παρούσα αίτηση
ή θα δηµιουργηθούν µετά την έγκρισή της και κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους στην Ασφάλιση, στα οποία
περιλαµβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των ασφαλιζόµενων προσώπων που αφορούν κυρίως την υγεία,
θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από την Εταιρεία ή και από τρίτους, που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή
και για λογαριασµό της, µε σκοπό την εκτέλεση της µεταξύ τους σύµβασης, την υποστήριξη και παρακολούθηση της
ασφαλιστικής τους σχέσης, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και την προάσπιση των εννόµων συµφερόντων της
και την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Περαιτέρω τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, πλην των ευαίσθητων,
θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας µε σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας εφ’ όσον
συντρέχουν οι εκάστοτε νόµιµες προϋποθέσεις.
Αποδέκτες των δεδοµένων: Η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας, συνεργαζόµενα µε την Εταιρεία φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, όπως εµπειρογνώµονες, πραγµατογνώµονες, ερευνητές, σύµβουλοι κάθε φύσεως όπως νοµικοί και οικονοµικοί,
πάροχοι ή συντηρητές µηχανογραφικών εφαρµογών, λοιπές ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές εταιρίες για τα δεδοµένα
τα σχετικά µε τη λήψη αντασφάλισης από την Εταιρεία, η Υπηρεσία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος µε την
ονοµασία «∆ιεύθυνση Πληροφορικής» (ΥΣΑΕ), οι συνδεδεµένες µε την Εταιρεία επιχειρήσεις στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων τους, η Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.» στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, οι δηµόσιες υπηρεσίες και
δικαστικές αρχές, δηµόσιοι λειτουργοί και τρίτοι βάσει επιταγών νόµου, δικαστικών αποφάσεων και για την προάσπιση των
εννόµων συµφερόντων της Εταιρείας. Αποδέκτες των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των ασφαλιζοµένων µε τα
προγράµµατα που παρέχουν την κάλυψη του προσωπικού ατυχήµατος, δύνανται να είναι επιπλέον των ανωτέρω και
νοσηλευτικά ιδρύµατα, διαγνωστικά κέντρα, ιατροί και ασφαλιστικοί οργανισµοί, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους.
∆ικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης: Τα υποκείµενα δεδοµένων έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν εάν τα προσωπικά τους
δεδοµένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας (άρθρο 12 Ν. 2472/97) καθώς και να προβάλλουν οποτεδήποτε
αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδοµένων αυτών (άρθρο 13 Ν. 2472/97). Για την άσκηση δικαιωµάτων πρόσβασης
και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδοµένων τα υποκείµενα δεδοµένων µπορούν να απευθύνονται στο ∆ιευθυντή
της ∆ιεύθυνσης Σχέσεων µε τους πελάτες της Εταιρείας (Λ. Συγγρού 209 - 211, 171 21 Ν. Σµύρνη, τηλ. 2109555600).
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Άρθρο 4 παρ.2 περιπτ. Η του Ν.∆. 400/70, όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 252/96)
Επωνυµία, Σκοπός, Νοµική µορφή της Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α., µε σκοπό τη διενέργεια
ασφαλίσεων κατά ζηµιών ως Ανώνυµος Εταιρεία.
Κράτος - Μέλος καταγωγής της Επιχείρησης: ΕΛΛΑ∆Α
∆ιεύθυνση της Έδρας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Λ.Συγγρού 209 - 211, 171 21 Ν.Σµύρνη, Τηλ. 210-9303900,
Fax: 210-9303983, website: www.eurolife.gr
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο είναι το Ελληνικό.
∆ιευθέτηση Εγγράφων Παραπόνων - Μηχανισµοί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας
άσκησης ενδίκου µέσου: Ο Αντισυµβαλλόµενος, o Ασφαλισµένος, και ο ∆ικαιούχος του ασφαλίσµατος για οποιοδήποτε
παράπονο σε σχέση µε τη σύµβαση ασφάλισης µπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην Εταιρεία. Αρµόδια για τον χειρισµό
των παραπόνων είναι η ∆ιεύθυνση Σχέσεων Πελατών (Λ.Συγγρού 209-211, 171 21 Ν. Σµύρνη. Τηλ. Επικοινωνίας
210-9555600, Fax 210 9303676. Ηλεκτρονική ∆/νση info@eurolife.gr).
Η Εταιρεία σε εύλογο χρονικό διάστηµα, όχι µεγαλύτερο των 50 ηµερών, θα επιλαµβάνεται για την διευθέτηση των
εγγράφων παραπόνων. Περισσότερες πληροφορίες για τον µηχανισµό διευθέτησης εγγράφων παραπόνων και για τα
δικαιώµατά σας µπορείτε να αναζητήσετε στο site της Εταιρείας µας (www.eurolife.gr).

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Εµείς, δηλαδή η Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α., θα σας αποζηµιώσουµε σε χρήµα ή σε είδος, εφόσον πραγµατοποιηθεί ασφαλιστική
περίπτωση που καλύπτεται σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου και µε την προϋπόθεση ότι θα µας έχετε
καταβάλει τα ασφάλιστρα µε τον τρόπο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Συγκεκριµένα η καταβολή του αναγραφόµενου
συνολικού ασφαλίστρου γίνεται µόνο προκαταβολικά εφάπαξ και σε µετρητά ή µε χρέωση πιστωτικής κάρτας ή µε πάγια
εντολή χρέωσης καταθετικού λογαριασµού. Τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε ανανέωση ή παράταση της σύµβασης.
2. Το παρόν ασφαλιστήριο διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.∆. 400/1970, Ν. 489/1976
και Ν. 2496/1997) και τους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους και Εξαιρέσεις και τους όρους που περιέχονται στην
πρόταση ασφάλισης. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι και Εξαιρέσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ασφαλιστηρίου, και
παραδόθηκαν στον Λήπτη της ασφάλισης ο οποίος έχει λάβει γνώση αυτών και τους αποδέχεται.
3. Η πλήρης συµµόρφωσή σας προς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου και οποιωνδήποτε
πρόσθετων πράξεων εκδίδονται ή θα εκδοθούν αναφορικά µε αυτό, η εκ µέρους σας πλήρης τήρηση και εκπλήρωσή
τους σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης και η αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των δηλώσεων και απαντήσεων σας οι
οποίες έγιναν ή δόθηκαν πριν τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για
την ύπαρξη υποχρέωσής µας να καταβάλουµε οποιαδήποτε αποζηµίωση µε βάση το παρόν. Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα ότι
τα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου σας υπολογίστηκαν µεταξύ άλλων και µε βάση το έτος γέννησης, το έτος απόκτησης
άδειας οδήγησης και τον τόπο διαµονής των προσώπων που ασφαλίζονται καθώς και τον τύπο και τα λοιπά
χαρακτηριστικά του ασφαλισµένου οχήµατος. Παρακαλούµε να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά όπως
αναγράφονται στο ασφαλιστήριο και σε αντίθετη περίπτωση να µας ζητήσετε να τα διορθώσουµε. Εφιστούµε ιδιαίτερα
την προσοχή σας στα τµήµατα «Γενικές εξαιρέσεις» και «Οι υποχρεώσεις σας» των Γενικών Όρων καθώς και στις
εξαιρέσεις όλων των όρων ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου.
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑTA ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Αν το περιεχόµενο αυτής της σύµβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης, έχετε σύµφωνα µε το Νόµο δικαίωµα
εναντίωσης που ασκείται µε τη συµπλήρωση του συνηµµένου υποδείγµατος δήλωσης εναντίωσης και την αποστολή του
στην Εταιρεία µας µε συστηµένη επιστολή εντός ενός µηνός από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του
δικαιώµατος εναντίωσης έχει ως συνέπεια τη µαταίωση της σύναψης της σύµβασης.Εφόσον µέσα σε ένα µήνα από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου δεν εναντιωθείτε γραπτά συµπληρώνοντας και στέλνοντάς µας µε συστηµένο ταχυδροµείο
δήλωση εναντίωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα (A) που θα σας σταλεί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, θα θεωρηθεί ότι
έχετε εγκρίνει από την αρχή τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στη σελίδα 1 του ασφαλιστηρίου. Αν δεν παραλάβατε το
έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περ. Η του ν.δ. 400/1970, τους Γενικούς και
Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου, έχετε δικαίωµα να εναντιωθείτε γραπτά, συµπληρώνοντας και στέλνοντάς µας µε
συστηµένο ταχυδροµείο δήλωση εναντίωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Β) που θα σας σταλεί µε το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο µέσα σε 14 ηµέρες από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης
εναντίωσης πρέπει να µας επιστρέψετε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο που σας έχουµε χορηγήσει. Αλλιώς θα πρέπει να µας
αποζηµιώσετε για κάθε ζηµιά που θα υποστούµε εξαιτίας της παράλειψής σας αυτής.
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MAPFRE ASISTENCIA A.E

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
IONIA ASSISTANCE
ΓΑΛΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
MAPFRE ASISTENCIA Α.Ε. Υποκ/µα Αθηνών
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΚΗ Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
∆Α∆ΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΑΦΟΙ ΓΚΑΤΟΥΛΗ Ο.Ε.
ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
EVROS ASSISTANCE ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Μ.ΦΑΝΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ & ΒΑΖΟΣ Ο.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΤΑΘΜΟΥ

3ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟ

26410 30020

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 111, 'ΑΡΓΟΣ

27510 61628

3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ

2710 241576

ΕΛΑΙΟΥΣΑ ΑΡΤΑΣ

26810 77177

Υ∆ΡΑΣ 19, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ

210 6504000

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23, ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΕΣ ΤΕΜΕΝΗΣ, ΑΙΓΙΟ

2610 329394
26910 29807

ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 35, ΘΗΒΑ

22620 23114

1ο ΧΛΜ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΛΑΤΟΥ, ΓΡΕΒΕΝΑ

24620 26300

ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 28, ∆ΡΑΜΑ

25210 47302

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΣΜΑΛΟΥ, ΛΕΡΟΣ
1ο ΧΛΜ ΚΩ - ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ, ΚΩΣ
ΚΑΝΑ∆Α 111, ΡΟ∆ΟΣ

22450
22470
22420
22410

22088
25310
20920
25776

1Οο ΧΛΜ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΚΟΜΒΟΣ ΒΙΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

25510 80700

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 51, ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α

25520 26060

Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 646, ΧΑΛΚΙ∆Α

22210 41166

Π.ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ 51, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

22370 23207

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

26950 61116

ΤΡΑΓΑΝΟ, ΠΥΡΓΟΣ

26210 31329

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 250, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

23310 41601

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 2, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810 313253

5ο ΧΛΜ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

26650 26444
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΤΑΘΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ν.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ, ΘΕΣΣ/ΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΚΑΛΑ, ΠΥΛΑΙΑ

2310 330055

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΕΓΚΑ Α.Ε.

ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΑΡΕ 42, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26510 43302

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΦΟΙ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΥΡΣΟΣ Ε.Π.Ε.

ΠΕΡΙΓΥΑΛΙ 152, ΚΑΒΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

2510 232134
25930 91500

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΡΟΧΟΒΟΗΘΕΙΑ
ΓΚΟΥΡΛΑΣ- ΜΗΤΣΙΟΣ- ΜΟΥΤΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3ο ΧΛΜ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

24410 27700

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΣΑΚΑΣ - ΤΣΑΚΑΣ - ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.

4ο ΧΛΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

24670 71201

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

26610 20962

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

26740 72606

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΡΟΞΕΝΟΣ - ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.

1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ, ΚΙΛΚΙΣ

23410 23695

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΟΥ - ΣΙΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΚΟΖΑΝΗ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 22, ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

24610 33000
24630 27360

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

80ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

27410 80755

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΡΟΥΣΣΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΑΣΥΡΑΣ - ∆ΕΛΑΤΟΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο.Ε.

ΠΙΤΡΟΦΟΣ, ΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΛΟΥΒΑΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)
ΚΑΜΑΡΕΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΒΑΓΙΑ, ΤΗΝΟΣ

22820
22890
22850
22840
22860
22840
22810
22830

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

55ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ, ΣΠΑΡΤΗ

27310 26256

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΖΗΛΟΥ 2, ΛΑΡΙΣΑ

2410 233333

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1ο ΧΛΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

28420 20100

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ξ.ΓΡΗΓΟΡΗ 50, ΛΕΥΚΑ∆Α

26450 22901

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΞΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ, ΛΗΜΝΟΣ

22530 22876
22540 25074

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η 24, ΠΕ∆ΙΟ ΑΡΕΩΣ, ΒΟΛΟΣ

24210 60872

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΩΝ 202, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

27210 90011

24709
71476
24510
24168
31472
31307
43388
25580
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΤΑΘΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΘΗΝΩΝ 202, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

27210 90011

2ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ - ΛΑΓΟΥΣ
& ΤΕΡΜΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΞΑΝΘΗ

25410 70760

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 69, Ε∆ΕΣΣΑ

23810 22095

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2o ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

23510 27515

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑ∆ΟΓΛΟΥ - ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
STORK SIEGFRIED & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ &
ΠΕΤΡΟΣ Ο∆ΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 400, ΠΡΕΒΕΖΑ

26820 23700

ΜΑΧΗΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 60, ΡΕΘΥΜΝΟ

28310 54554

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Κ.Ι.ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 99, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25310 30007

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΓΛΗ Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΑΜΟΣ

22730 80280

ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΕΡΡΕΣ

23210 38364

6ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ

24310 85858

ΡΟ∆ΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑΣ
145ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

22310 32111
22310 32111

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 52, ΦΛΩΡΙΝΑ

23850 25125

18ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ

22650 72200

1ο ΧΛΜ Ν.ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ - ΣΙΘΩΝΕΙΑΣ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

2310 330055

Κ.ΓΙΑΜΠΟΥ∆ΑΚΗ, ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ, ΧΑΝΙΑ

28210 91222

Λ.ΕΝΩΣΕΩΣ 106, ΧΙΟΣ

22710 31104

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΒ∆ΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΥ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΣΧΟΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΡΑΜΠΑΣ Ε.Π.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΥΡΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΣΕΓ∆ΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΦΟΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε.
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΟΪΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
• Η MAPFRE ASISTENCIA δεσµεύεται ότι θα διατηρεί ενηµερωµένη την προαναφερόµενη λίστα σε κάθε αλλαγή στοιχείου.
• Ο Ασφαλισµένος / Η Ασφαλισµένη θα µπορεί να έχει πρόσβαση στην ενηµερωµένη λίστα µέσω διαδικτυακής σελίδας
(web page), η οποία αναγράφεται παρακάτω και την οποία έχει δηµιουργήσει η MAPFRE ASISTENCIA, µε σκοπό την έγκυρη
ενηµέρωση των ασφαλισµένων.
MAPFRE ASISTENCIA
Compañía Internacionál de Seguros y Reaseguros S.A., Sór Ángela de la Cruz, 6 Madrid, Spain, (+30) 2106504000,
www.mapfreproviders.gr

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ (Α)
Προς την Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
Λ. Συγγρού 209-211
171 21 Νέα Σµύρνη

∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παράγρ. 5 του Ν. 2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς το περιεχόµενο του µε αριθµό …………………………………… ασφαλιστηρίου που µου παραδώσατε,
διότι το περιεχόµενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα, στα εξής σηµεία:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Κατόπιν τούτου η µεταξύ µας σύµβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως µηδέποτε γενοµένη και ουδεµία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο
που µου παραδώσατε.
Ο/Η δηλών/δηλούσα …………………………

Ηµεροµηνία ……………………………

Υπογραφή ……………………………………..

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ (Β)
Προς την Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
Λ. Συγγρού 209-211
171 21 Νέα Σµύρνη

∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παράγρ. 6 του Ν. 2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς τη σύναψη της µεταξύ µας ασφάλισης δυνάµει του µε αριθµό …………………………… ασφαλιστηρίου
που µου παραδώσατε, διότι:
• ∆εν παρέλαβα έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παραγρ. 2 περίπτ. Η του Ν.∆. 400/1970.
• Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα µου παραδόθηκε χωρίς Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς Όρους.
Κατόπιν τούτου η µεταξύ µας σύµβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως µηδέποτε γενοµένη και ουδεµία ισχύ έχει το παραπάνω ασφαλιστήριο
που µου παραδώσατε.
Ηµεροµηνία ……………………………

Ο/Η δηλών/δηλούσα …………………………
Υπογραφή ……………………………………..

Συνοπτική µνεία περιεχοµένου
Απόφασης 3/5/26.01.2011 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ/Β΄/706/29.4.2011)
Σχετικής µε τη ∆ιαδικασία ∆ιακανονισµό Ζηµιών και καταβολής Αποζηµιώσεων από Σύµβαση
Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων
Η Απόφαση αυτή της ΤτΕ ισχύει από 1ης ∆εκεµβρίου 2011 (Άρθρο 17 Απόφασης) και εφαρµόζεται από όλες τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης
αυτοκινήτου (Άρθρο 1 Απόφασης).
Σε εφαρµογή του Άρθρου 13 παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης της ΤτΕ, το οποίο προβλέπει υποχρεωτική µνεία του
περιεχοµένου της Απόφασης αυτής στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, παρατίθενται τα ακόλουθα:
Α. Οργανωτικές Υποχρεώσεις Ασφαλιστικής Επιχείρησης (Τήρηση Αρχείων και Στοιχείων)
1.Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα Αρχεία: α) σε έντυπη µορφή, Φάκελο Ασφαλιστικής
Περίπτωσης (Φ.Α.Π.) για κάθε ζηµία, β) σε ηλεκτρονική µορφή, Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικών Περιπτώσεων
(Α.Φ.Α.Π.) για όλους τους σχηµατιζόµενους Φ.Α.Π., όπου θα καταχωρείται/σαρώνεται το σύνολο των εγγράφων που
περιέχει ο κάθε έντυπος Φ.Α.Π., και γ) σε ηλεκτρονική µορφή, Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σχετικά µε την πορεία
όλων των Φ.Α.Π., στοιχείων τα οποία η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται επίσης να υποβάλλει, σε τακτά οριζόµενα στην Απόφαση- χρονικά διαστήµατα στην ΤτΕ. Στην Απόφαση ορίζεται συγκεκριµένα το περιεχόµενο και ο
τρόπος τήρησης των ανωτέρω Αρχείων από την ασφαλιστική επιχείρηση.
(Άρθρα 3,4,5,7, και 8 Παράρτηµα ΙΙ Απόφασης)

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να χορηγεί στον ασφαλισµένο της ή στον ζηµιωθέντα Αποδείξεις Παράδοσης
και Παραλαβής Εγγράφων. Ελάχιστο περιεχόµενο των Αποδείξεων Παράδοσης - Παραλαβής Εγγράφων αποτελεί ο
αύξων αριθµός της εκδοθείσας απόδειξης αντιστοιχών σε ηλεκτρονικά τηρούµενο ειδικό πρωτόκολλο, η απεικόνιση
του σήµατος και της επωνυµίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοµατεπώνυµου και της διεύθυνσης
κατοικίας του ασφαλισµένου ή του ζηµιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου
που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ηµεροµηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοµατεπώνυµο, η
ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου. Με Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής Εγγράφου
εξοµοιώνονται: α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ µε την υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή
συστηµένης επιστολής, β) το αποδεικτικό τηλεοµοιοτυπίας στον αριθµό που έχει γνωστοποιηθεί από την ασφαλιστική
επιχείρηση στην ΤτΕ, και γ) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιµελητή.
(Άρθρο 6 Απόφασης)

Β. Ρυθµίσεις σχετικά µε την ∆ιαδικασία ∆ιακανονισµού Ζηµιών
1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986, να υποβάλλει, προς
τον ζηµιωθέντα, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζηµίωσής του, είτε α) αιτιολογηµένη
προσφορά αποζηµίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αµφισβητείται και η ζηµιά έχει αποτιµηθεί, είτε β) αιτιολογηµένη απάντηση (άρνηση) επί των σηµείων που περιέχονται στην Αίτηση Αποζηµίωσης, στην περίπτωση που
η ευθύνη αµφισβητείται ή δεν έχει ακόµα διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζηµιά δεν έχει αποτιµηθεί πλήρως.
(Άρθρο 9 Απόφασης)

2. Με την Απόφαση καθορίζεται το περιεχόµενο της Αίτησης Αποζηµίωσης του ζηµιωθέντα προς την ασφαλιστική
επιχείρηση. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον ασφαλισµένο µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο
έντυπο ∆ήλωσης Τροχαίου Ατυχήµατος και έντυπο Αίτησης Αποζηµίωσης (Άρθρο 13 Απόφασης). Με την Αίτηση
Αποζηµίωσής του ο ζηµιωθείς υποχρεούται να δηλώσει στην ασφαλιστική επιχείρηση, µεταξύ άλλων, τον τόπο που
βρίσκεται το όχηµά του, προκειµένου να διενεργηθεί πραγµατογνωµοσύνη επί των ζηµιών αυτού.
Οι ∆ηλώσεις Ατυχήµατος του ασφαλισµένου και οι Αιτήσεις Αποζηµίωσης του ζηµιωθέντος υποβάλλονται είτε
αυτοπροσώπως στα γραφεία της ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας, είτε µε συστηµένη επιστολή,
εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
εξουσιοδοτούνται από την ασφαλιστική επιχείρηση για το σκοπό αυτό. Τα ονόµατα των εξουσιοδοτηθέντων προσώπων
γνωστοποιούνται στην ΤτΕ. Σε περίπτωση παραλαβής εγγράφων από τρίτα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την
ασφαλιστική εταιρεία για το σκοπό αυτό, τα πρόσωπα αυτά, χορηγούν στον ασφαλισµένο ή στον ζηµιωθέντα Απόδειξη
Παράδοσης-Παραλαβής Εγγράφου, η οποία δεν απαιτείται να φέρει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της ασφαλιστικής
επιχείρησης.
(Άρθρα 10, 15 και Παράρτηµα Ι Απόφασης – Έγγραφο ΤτΕ µε ΑΠ1228/25.7.2011.

3. Εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται, διενεργεί Πραγµατογνωµοσύνη επί υλικών ζηµιών εντός 15
ηµερών, εάν το ατύχηµα συνέβη στην Ελλάδα και εντός 25 ηµερών, κατά κανόνα, εάν συνέβη στο εξωτερικό. Οι
προθεσµίες αυτές αρχίζουν από την ηµεροµηνία που υποβάλλεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η Αίτηση
Αποζηµίωσης του ζηµιωθέντος, στην οποία ο τελευταίος θα πρέπει να αναγράφει, µεταξύ άλλων, και τον τόπο όπου
βρίσκεται το όχηµά του.
(Άρθρο 11 και Παράρτηµα Ι της Απόφασης)

4. Η προσφορά αποζηµίωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον το ακριβές
προσφερόµενο ποσό αποζηµίωσης προς τα ζηµιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο
πληρωµής του ποσού της αποζηµίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζηµιάς.
5. Ο χρόνος πληρωµής που αναφέρει η προσφορά αποζηµίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ηµέρες από
την προσφορά. Αν συµφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση ο χρόνος αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 20 ηµέρες από
την συµφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συµφωνίας των µερών.
(Άρθρο 12 Απόφασης)

6. Οι ασφαλισµένοι και τα ζηµιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαµβάνουν από το περιεχόµενο του
σχηµατισθέντος Φ.Α.Π. αντίγραφα, µε αίτησή τους που καταχωρείται στο Φ.Α.Π., µε ταυτόχρονη χορήγηση απόδειξης
παράδοσης και παραλαβής και µε δική τους δαπάνη, µε την επιφύλαξη ωστόσο των διατάξεων του ν.2472/1997 περί
Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
(Άρθρο 14 Απόφασης)

7. Για την παράβαση των διατάξεων της Απόφασης προβλέπεται η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 120 παρ. 3
του ν.δ. 400/1970.
(Άρθρο 16 Απόφασης)

8. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε την ανωτέρω Απόφαση και τα στοιχεία των ανά Νοµό
εξουσιοδοτηθέντων προσώπων της Εταιρείας µας για την παραλαβή ∆ηλώσεων Ατυχήµατος και Αιτήσεων Αποζηµίωσης,
µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 9555600.
Αναλυτική λίστα των εξουσιοδοτηθέντων προσώπων µας καθώς και πλήρες αντίγραφο της ανωτέρω Απόφασης
είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας µας www.eurolife.gr.
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