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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του. Ν. 4364/2016, του Π.Δ. 237/86, του Ν.489/76, του 
Ν.3557/07, του άρθρου 169 Ν.4261/2014 και του Ν.2496/97, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και συμφώνως και προς 
το περιεχόμενο των κατωτέρω όρων: 

1. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Ασφάλισης που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει 
υποβάλλει στον Συνεταιρισμό, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια και όπως αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον 
Συνεταιρισμό και αποτυπώνεται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Επίσης, με βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε 
όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. Ανάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. 

2. Διάρκεια Ισχύος της ασφάλισης / Ανανέωση 

2.1. Η ασφαλιστική κάλυψη: 

Α. Αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον Συνεταιρισμό, πριν από την οποία 
απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, 

Β. Ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται 
μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την 
λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης.  

Ο Συνεταιρισμός ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια κάθε νέας 
ασφαλιστικής σύμβασης και κάθε ανανέωσης αυτής. 

Γ. Αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων, από την κατοχή 
του ασφαλιστηρίου, το οποίο ο Συνεταιρισμός  υποχρεούται να παραδώσει στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της 
ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου. 

Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος των (5) ημερολογιακών ημερών αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού 
ασφάλισης του οχήματος.  

2.2. Οι  υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από: 

Α. το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, 

Β. τους Γενικούς και ειδικούς όρους, 

Γ. την Πρόταση Ασφάλισης όπως αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον Συνεταιρισμό και  αποτυπώνεται στο παρόν 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και 

Δ. τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις της 
ασφαλιστικής σύμβασης. 

2.3. Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της ασφαλιστικής σύμβασης δεν 
ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. Η καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου και η 
συνακόλουθη παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελούν εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή 
ασφαλισμένου πλήρη αποδοχή του συνόλου των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναιρουμένης κάθε τυχόν 
προγενέστερης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων.  

3. Αντικείμενο ασφάλισης - Καλυπτόμενοι κίνδυνοι 

Α. Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από 
ατύχημα αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και όσους ασφαλιστικούς κινδύνους αναγράφονται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο στον Πίνακα Καλύψεων. 

Β. Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου, 
από ζημιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, για τις 
παρακάτω περιπτώσεις:  

α) θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων,  

β) τραυματισμού προσώπων, 

γ) υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της 
ασφάλισης. 

δ) υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα. 

Γ. Δεν θεωρούνται τρίτοι: 

α) ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά, 

β) κάθε πρόσωπο, του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης, 

γ) εκείνος, ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του Συνεταιρισμού την ασφαλιστική σύμβαση, 
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δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένοι ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική 
προσωπικότητα. 

Δ. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προστηθείς στη οδήγηση, καθώς και ο υπεύθυνος 
το ασφαλισμένου αυτοκινήτου, οι οποίοι κατέχουν νόμιμη άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που 
οδηγούν. 

4. Καθορισμός ασφαλίστρου 

4.1. Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται συνδυαστικά με βάση ιδίως τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία συνιστούν 
παράγοντες καθορισμού τους και έχουν ως εξής: τη χρήση, την περιοχή κίνησης, τις θέσεις, τον τύπο, την ηλικία του 
οχήματος, τον χρόνο απόκτησης της άδειας ικανότητος οδήγησης του οδηγού, το πλήθος των ζημιών.  

Επίσης, εφαρμόζεται σύστημα υπολογισμού ασφαλίστρων με εκπτώσεις ή επιβαρύνσεις αυτών, αναλόγως του 
αριθμού των προξενούμενων ζημιών σε κάθε ασφαλιστική περίοδο.  

Ο Συνεταιρισμός έχει δημιουργήσει μια κλίμακα κατηγοριών ασφάλισης, την οποία δύναται να τροποποιήσει και η 
οποία περιλαμβάνει μία βασική κατηγορία ασφάλισης, μία κατώτατη κατηγορία και μια ανώτατη κατηγορία. Τα 
ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται μετά τη λήξη κάθε αδιαίρετης και συνεχούς δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης στο 
Συνεταιρισμό ή σε άλλη ασφαλιστική εταιρία με βάση την ακόλουθη κλίμακα, ανάλογα με την έλλειψη ζημιάς, στη 
δωδεκάμηνη αυτή περίοδο ή ανάλογα με τον αριθμό των ζημιών που επήλθαν κατά την περίοδο αυτή με τήρηση των 
κανόνων που αναφέρονται ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Κατηγορία Αντίστοιχα 
Ασφάλιστρα % 

20 40% 
19 36% 
18 32% 
17 28% 
16 24% 
15 20% 
14 16% 
13 12% 
12 8% 
11 4% 
10 0% 
09 -4% 
08 -8% 
07 -12% 
06 -16% 
05 -20% 
04 -24% 
03 -27% 

 

Βασική κατηγορία ασφάλισης ορίζεται η κατηγορία ασφάλισης ενός πρωτοασφαλιζόμενου οχήματος και είναι η 
κατηγορία 10. Όποιος και αν είναι ο αριθμός των ετήσιων ασφαλιστικών περιόδων χωρίς ζημιά, δεν θα γίνεται 
υπέρβαση της ανώτατης κατηγορίας ασφάλισης. Μετά την λήξη της ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου, για κάθε ζημιά 
που συνέβη εντός αυτής, τα ασφάλιστρα προσαυξάνονται με το ορισμένο κάθε φορά από τον Συνεταιρισμό ποσοστό 
αύξησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ζημιάς, τα ασφάλιστρα θα μειώνονται με το ποσοστό μείωσης, το οποίο είναι το 
ήμισυ του ποσοστού αύξησης.  

Η παραπάνω επιβάρυνση ή έκπτωση των ασφαλίστρων μετά της σχετικής αναπροσαρμογής αυτών θα γίνεται μετά 
τη λήξη κάθε ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου και θα υπολογίζεται επί των ασφαλίστρων της βασικής κατηγορίας 
ασφάλισης που ορίζει ο Συνεταιρισμός. Η παραπάνω αναπροσαρμογή ακολουθεί την ως άνω κλίμακα ασφάλισης και 
δημιουργεί έκπτωση ή επιβάρυνση ανάλογα με τον αριθμό ή μη των ζημιών της προηγούμενης ασφαλιστικής περιόδου 
στον Συνεταιρισμό ή στις άλλες ασφαλιστικές εταιρίες. 

Ο Συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα στη λήξη κάθε ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου να αναπροσαρμόζει ελεύθερα 
τόσο τις ανωτέρω κατηγορίες ασφάλισης, όσο και τα ποσοστά αύξησης ή μείωσης των ασφαλίστρων.  

4.2. Επασφάλιστρα 

Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγείται (και) από άτομο ηλικίας μικρότερης αυτής των 23 ετών (της 
ηλικίας υπολογιζόμενης από 1ης Ιανουαρίου του έτους γέννησης) ή (και) από άτομο που έλαβε άδεια ικανότητας 
οδηγού που εκδόθηκε εντός του τελευταίου προ της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης δωδεκαμήνου, ο 
ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται, όπως δηλώσει τα ανωτέρω κατά τη σύναψη της σύμβασης 
και καταβάλει επασφάλιστρο εκ ποσοστού 30% επί του προβλεπόμενου ετήσιου ασφαλίστρου Αστικής Ευθύνης προς 
τρίτους.  

Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων του ασφαλισμένου ή / και του λήπτη της ασφάλισης απαλλάσσει το 
Συνεταιρισμό πάσης ευθύνης αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος, εκτός εάν ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της 
ασφάλισης καταβάλει άμεσα με πρόσθετη πράξη επασφάλιστρο εκ ποσοστού διπλάσιου των ως άνω αναφερομένων 
επασφαλίστρων (ήτοι επασφάλιστρο εκ ποσοστού 60%) επί του προβλεπόμενου ετήσιου ασφαλίστρου Αστικής 
Ευθύνης προς τρίτους. 
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4.3. Σε περίπτωση τροποποίησης εκ του Νόμου των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης, τα ασφάλιστρα 
αναπροσαρμόζονται από το Συνεταιρισμό άνευ ετέρου τινός από την ημερομηνία ισχύος των νέων ορίων και ο 
ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται, όπως καταβάλει στο Συνεταιρισμό κάθε τυχόν διαφορά ακόμα 
και εάν η τροποποίηση επέλθει κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης . 

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

5. Τοπικά όρια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης 

Α. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και για τα κράτη, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν 
και έχουν υπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ της «Ενοποιημένης Συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς 
Ασφάλισης Αυτοκινήτων» που ισχύει από 01.07.2003. 

Για τις υπόλοιπες χώρες (που έχουν υπογράψει το Τμήμα ΙΙ της ανωτέρω Ενοποιημένης Συμφωνίας) απαιτείται η 
έκδοση Πιστοποιητικού Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα) κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη 
της ασφάλισης ή / και του ασφαλισμένου με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων.  

Β. Η ασφάλιση προαιρετικών κινδύνων, η κάλυψη των οποίων μπορεί να περιλαμβάνεται στην ασφαλιστική σύμβαση, 
ισχύει μόνο στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός αν ρητά έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. 

6. Ανώτατο όριο ευθύνης του Συνεταιρισμού 

Α. Το ποσό ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτων οχημάτων είναι τουλάχιστον ίσο με 
αυτό που η αρμόδια Εποπτική Αρχή καθορίζει κάθε φορά με αποφάσεις της για κάθε είδος κινδύνου που υπάγεται 
στην υποχρεωτική ασφάλιση. 

Β. Το ανώτατο όριο ευθύνης του Συνεταιρισμού για κάθε ατύχημα δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το αναγραφόμενο στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ποσό για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται  μ’ αυτό και ανεξάρτητα απ’ το τυχόν 
επιδικασθησόμενο ποσό αποζημιώσεως σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής, όταν επιδιώκεται η ικανοποίηση 
αξιώσεων δικαιούχων αποζημιώσεως από αυτοκινητικό ατύχημα και ανεξαρτήτως του αριθμού των ζημιωθέντων ή / 
και βλαβέντων προσώπων. 

Γ. Περισσότερες ζημιές από την ίδια αιτία λογίζονται ως ενιαίο ατύχημα. 

Δ. Το ασφαλιστικό ποσό περιλαμβάνει το κεφάλαιο, τους τόκους, τα δικαστικά έξοδα και κάθε φύσης αμοιβές τρίτων. 

Ε. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και καταβολής ασφαλίσματος που δεν 
εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό, η ασφαλιστική σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει ως προς τη συγκεκριμένη κάλυψη, 
μειωμένη κατά το ασφάλισμα που καταβλήθηκε. Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και 
εξάντλησης του ασφαλιστικού ποσού με την καταβολή του συνόλου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει 
ως προς τη συγκεκριμένη κάλυψη για το υπόλοιπο διάστημα της ασφαλιστικής περιόδου, έχοντας εκπληρώσει 
ολοσχερώς το σκοπό, για τον οποίο συνάφθηκε.  

ΣΤ. Αν ο Συνεταιρισμός υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση, δικαστικά ή εξώδικα, πέραν του ασφαλιστικού ποσού, 
έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου ή / και του λήπτη της ασφάλισης. 

7. Καταβολή Ασφαλίστρου / Δικαιώματα και υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης /ή του ασφαλισμένου  

7.1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλισμένος έχουν δικαίωμα να παραλάβουν το ασφαλιστήριο, καθώς και 
κάθε έγγραφο σχετικό με την ασφάλιση. 

7.2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να καταβάλουν το οφειλόμενο  ασφάλιστρο ή την 
πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής κατ’ άρθρο 146 παρ. 1 Ν. 4364/2016 πριν την έναρξη της ασφαλιστικής 
κάλυψης. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου. 

7.3. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στο Συνεταιρισμό να 
καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο λήπτη της ασφάλισης/ή και ασφαλισμένο, στην 
οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει , μετά τη πάροδο δύο (2) 
εβδομάδων για ασφαλίσεις με διάρκεια μέχρι ενός έτους και μετά την πάροδο ενός (1) μηνός για ασφαλίσεις με διάρκεια 
μεγαλύτερη του ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης. 

7.4. Απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, εάν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών που 
εκπροσωπούν νόμιμα τον Συνεταιρισμό, σύμφωνα με το καταστατικό του ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
του. 

7.5. Σε περίπτωση μη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου, εάν ο Συνεταιρισμός καθ' οιονδήποτε τρόπο 
υποχρεωθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 489 / 76 ή μετά από δικαστική απόφαση να πληρώσει αποζημίωση 
σε τρίτους, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή / του λήπτη της ασφάλισης. 

8. Ασφαλιστικά βάρη του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου από την έναρξη ως και τη λήξη της 
ασφαλιστικής σύμβασης - Λόγοι Καταγγελίας 

8.1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή / ο ασφαλισμένος, κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, έχουν υποχρέωση 
να γνωστοποιούν στον Συνεταιρισμό όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και οτιδήποτε έχει επίδραση 
στην εκτίμηση του κινδύνου, στην αποδοχή ή μη της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 

8.2. Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Συνεταιρισμού ή του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισμένου δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Συνεταιρισμού τα ανωτέρω στοιχεία, ο Συνεταιρισμός δικαιούται να 



 

6 Κωδικός Ορων: 01.09.2017 

 

καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός αφ’ ότου έλαβε γνώση 
αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 

8.3. Η πρόταση του Συνεταιρισμού για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, εάν εντός μηνός απ’ τη 
λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. 

8.4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο 
Συνεταιρισμός έχει τα δικαιώματα της παρ.2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, εάν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει 
πριν η ασφαλιστική σύμβαση τροποποιηθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού ή πριν η καταγγελία αυτής 
αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς 
το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, εάν δεν υπήρχε η παράβαση, με δικαίωμα αναγωγής του Συνεταιρισμού για 
τη διαφορά του ποσού της αποζημίωσης. 

8.5. Σε περίπτωση παράβασης, από δόλο, της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο 
Συνεταιρισμός έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εντός προθεσμίας μηνός αφ’ ότου έλαβε γνώση της 
παράβασης και απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης ή / 
και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Συνεταιρισμού. 

8.6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του Συνεταιρισμού στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του 
άρθρου  αυτού  επιφέρει  αποτελέσματα  μετά πάροδo δέκα πέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει και εφόσον 
αυτή δεν έχει γίνει δεκτή, στον λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης 
τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η 
καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.  

8.7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται με αποκλειστική 
ευθύνη τους, να δηλώσουν στον Συνεταιρισμό, μέσα σε 14 ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους, κάθε 
μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει 
σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που εάν ο Συνεταιρισμός το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει ασφαλιστική 
σύμβαση με τους ίδιους όρους. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Συνεταιρισμός, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της.  

Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης τέτοιου στοιχείου ή περιστατικού, εφαρμόζονται οι ανωτέρω 
παράγραφοι 2,3,4,5 και 6 του παρόντος άρθρου. 

8.8. Επίσης, ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως 
στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχείρησής του. Ο 
Συνεταιρισμός δύναται να προβαίνει σε κάθε κοινοποίηση/ή και γνωστοποίηση προς τον λήπτη της ασφάλισης / ή και 
τον ασφαλισμένο στη δηλούμενη από αυτούς τελευταία τους διεύθυνση . 

9. Γενικές υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς 

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται:  

Α. Να ειδοποιήσουν, εγγράφως τον Συνεταιρισμό, άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) 
εργάσιμων ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση τους το ζημιογόνο γεγονός. 

Β. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως μόλις μάθουν το ζημιογόνο 
γεγονός, να πράξουν οτιδήποτε θα ενεργούσαν για το συμφέρον τους, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της 
ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν 
να μην ήταν ασφαλισμένοι.  

Γ. Να διευκολύνουν και να δίνουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες 
του Συνεταιρισμού για τη διαπίστωση, τα αίτια του ατυχήματος και την εκτίμηση ζημιών, και να ακολουθεί τις οδηγίες 
του Συνεταιρισμού. 

Δ. Να προωθούν, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στον Συνεταιρισμό, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά την 
επέλευση του κινδύνου, απ' όπου και εάν αυτό προέρχεται. 

Ε. Να μην προβαίνουν σε ομολογίες ευθύνης προς τρίτους.  

ΣΤ. Να μην προβούν σ’ οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή 
συμβιβασμό ή διακανονισμό τυχόν αξιώσεων δικαιούχων αποζημιώσεως του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη 
έγγραφη συναίνεση του Συνεταιρισμού. Ο Συνεταιρισμός δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση του, 
στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλιζομένου, την απόκρουση ή τον διακανονισμό απαίτησης ή να 
επιδιώξει στο όνομα τους, αλλά για δικό του όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή την ικανοποίηση 
οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης του, έχει δε ελευθερία προς διεξαγωγή οιωνδήποτε 
δικαστικών αγώνων ή να διακανονίσει οποιαδήποτε απαίτηση δικαιούχου αποζημίωσης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή / 
και ο ασφαλιζόμενος οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, την οποία ο Συνεταιρισμός θα κρίνει 
αναγκαία και θα ζητήσει από αυτούς, παρέχουν δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον 
πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής, εάν τούτο επιθυμεί ο Συνεταιρισμός. 

10. Γενικές εξαιρέσεις 

Α. Σύμφωνα και με την υφιστάμενη νομοθεσία περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, εξαιρούνται  της 
ασφαλιστικής κάλυψης : 

α) η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως, 

β) η αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου με κλοπή ή με χρήση βίας 
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γ) η αστική ευθύνη των προσώπων που μετέχουν σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, 
διαγωνισμούς ταχύτητας, ακρίβειας ή δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους.  

δ) οι ζημιές σε πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο  

ε) η αστική ευθύνη των προσώπων, τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο, εφόσον ο 
Συνεταιρισμός αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή 
χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης. 

στ ) οι ζημιές σε πράγματα του οδηγού ή άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με το 
αρ. 6 Ν. 489/76 

Β. Περαιτέρω δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αποκλείονται της ασφάλισης ζημίες 
προξενούμενες: 

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

2. Κατά το χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά 
την έννοια και τις προυποθέσεις του Κ.Ο.Κ.  

3. Κατά το χρόνο που το όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση απ’ αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο και την άδεια κυκλοφορίας.  

4. Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στο μέτρο που η πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου προέρχεται από 
πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές ταραχές. 

11. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές 

11.1. Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει μόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της 
αποζημίωσης στον ζημιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως 
άκυρες, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία. 

11.2. Αν προκληθεί ατύχημα από ρυμουλκό όχημα που συνδέεται με ρυμουλκούμενο, οι ασφαλιστές του ρυμουλκού 
και του ρυμουλκούμενου οχήματος, αντίστοιχα, ευθύνονται εις ολόκληρο έναντι των ζημιωθέντων τρίτων. Η ευθύνη 
των ασφαλιστών αυτών περιορίζεται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού των σχετικών συμβάσεων, επιφυλασσόμενου σε 
αυτούς του δικαιώματος της εκατέρωθεν αναγωγής για την κατανομή της ζημιάς. 

12. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση 

12.1. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 
κληρονομούμενου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός εάν αυτός ειδοποιήσει 
εγγράφως τον Συνεταιρισμό για τη μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της 
κληρονομιάς και του λόγου της. 

12.2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η 
ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μεταβίβασης, 
ο δε Συνεταιρισμός υποχρεούται σε επιστροφή των τυχόν μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Η λύση της σύμβασης 
ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του Συνεταιρισμού οποιαδήποτε ενέργεια. 

12.3. Αν μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο συναφθεί νέα ασφαλιστική 
σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι 
των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. 

13. Πρόωρη Λύση - Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης με καταγγελία 

13.1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, με έγγραφη 
συμφωνία.  

13.2.Α Ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση 
οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας, είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία 
επικοινωνίας του Συνεταιρισμού, ήτοι: Αριθμός Fax: +30-210-32.17.109 Email: motor.production@genpan.gr ή σε 
όποια τυχόν στοιχεία επικοινωνίας αναγράφει ο Συνεταιρισμός στην επίσημη ιστοσελίδα του και στα κάθε είδους 
έντυπα του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την 
ημερομηνία περιέλευσης αυτής στον Συνεταιρισμό. 

13.2.Β Ο Συνεταιρισμός μπορεί, με επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους 
όρου αυτής από την λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο και βαρύνεται με την απόδειξη της παράβασης. Με τη 
δήλωση της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στον λήπτη της ασφάλισης ή / και τον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται 
ότι, η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της 
καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Η επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται 
στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο 
ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο 
ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στον Συνεταιρισμό. Τα αποτελέσματα της επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από 
την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτήν ή τη μη ανεύρεσή τους στις 
διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής ή τη μη προσέλευσή τους στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της. 

13.3. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 
2 του παρόντος άρθρου, ο Συνεταιρισμός ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. 
Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου 2Β) του παρόντος άρθρου, η ενημέρωση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 
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την 30η ημέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής. Η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αντιτάξει έναντι του 
τρίτου ζημιωθέντος τη λύση της σύμβασης ασφάλισης μόνον μετά την πάροδο δέκα έξι (16) ημερών απ’ την 
ενημέρωση των προηγούμενων εδαφίων.  

14. Τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης 

Μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του Συνεταιρισμού και με έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επόμενη της 
παραλαβής της προηγηθείσας έγγραφης αιτήσεως του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλισμένου, είναι δυνατόν 
να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση. 

15. Ανακοινώσεις και δηλώσεις 

Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και 
απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού στην Αθήνα, οδός Βουλής αριθμός 7, Τ.Κ.10562 – Αριθμός 
Τηλεφώνων: +30-210-32.17.801, +30-210-32.17.805 Αριθμός Fax: +30-210-32.17.109, Email: 
motor.production@genpan.gr (σχετικά με ασφαλίσεις) / motor.claims@genpan.gr  (σχετικά με αποζημιώσεις).  

Όπου προβλέπεται επικοινωνία του Συνεταιρισμού με τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο 
αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή 
τηλεομοιοτυπία ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι 
έχουν δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή. 

16. Διακανονισμός ζημιάς 

Ο Συνεταιρισμός έχει δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες 
έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου κατά το χρόνο του ατυχήματος. Ειδικά 
σχετικά με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιάς και Καταβολής Αποζημίωσης από Σύμβαση Ιδιωτικής Ασφάλισης για 
τη κάλυψη Αστικής Ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα  αμφοτέρων των μερών 
της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα - Έντυπο συνοπτικής αναφοράς 
της υπ’ αριθμ. 87/19.4.2016 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

17. Αρμοδιότητα δικαστηρίων - Δυνατότητα Εξωδικαστικής Διαμεσολάβησης Ν. 3898/2010 

Συμφωνείται ρητώς μεταξύ των μερών και ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλισμένος αποδέχονται ρητά και 
ανεπιφύλακτα ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

Ταυτόχρονα, για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ασφάλισης, τα μέρη δύνανται να 
προσφύγουν σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους μέσω της Διαδικασίας της Διαμεσολάβησης σε   αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις του Ν. 3898/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

18. Παραγραφή 

Κάθε αξίωση του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλισμένου που πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση, 
παραγράφεται μετά τέσσερα έτη απ’ το τέλος του έτους, εντός του οποίου γεννήθηκε η αξίωση. Η αξίωση του 
προσώπου που ζημιώθηκε παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών απ’ την ημέρα του ατυχήματος, 
επιφυλασσόμενων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αναστολή ἠ / και τη διακοπή της παραγραφής. 

19. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 

Ο Συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη λήξη της συμφωνηθείσης ασφαλιστικής περιόδου, να αναπροσαρμόσει 
τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος δεν αποδέχονται 
τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, ο Συνεταιρισμός δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 α. Π.Δ. 237/1986 .  

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

20. Προσωπικά Δεδομένα 

Ο Συνεταιρισμός τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων του, με σκοπό την ομαλή 
λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων 
μπορεί να είναι τα πρόσωπα που μεσολαβούν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές με βάση 
επιταγές των νόμων ή δικαστικών αποφάσεων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, οι έχοντες δικαιώματα από τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις, πραγματογνώμονες, γιατροί, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κ.ο.κ.  

Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, κατόπιν γραπτού αιτήματός του προς 
το Συνεταιρισμό και έναντι ποσού που καθορίζεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά και τα οποία ο Συνεταιρισμός διατηρεί (Άρθρο 12 Ν. 2472/1997) ή και να 
προβάλλει εγγράφως στο Συνεταιρισμό τυχόν εύλογες αντιρρήσεις στη διατήρηση από το Συνεταιρισμό και την 
επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν ( Άρθρο 13 Ν.2472/1997). 
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ΤΜΗΜΑ I : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Επί των προαιρετικώς καλυπτομένων κινδύνων ισχύουν οι διατάξεις των ανωτέρω αναφερόμενων Γενικών Όρων, 
εκτός αν άλλως προβλέπεται ειδικότερα κατωτέρω. 

01. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 01.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

1. Η ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημίες του οχήματος από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη αυτού. Δεν 
καλύπτονται ζημιές από άλλα παρεμφερή συμβάντα.  

Πυρκαγιά θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και επεκτείνεται με δική της δύναμη. 

Κεραυνός θεωρείται η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική  εκκένωση που πλήττει (άμεσα και απευθείας) τα 
ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία.  

Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση (διαφυγή) ενέργειας που οφείλεται σε βίαιη εκτόνωση αερίων και ατμών. 

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

3. Επίσης δεν καλύπτονται ζημιές του οχήματος που θα προξενηθούν άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ή 
κακόβουλες ενέργειες τρίτων μεμονωμένες ή όχι, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
Καλύπτεται η πραγματική τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του που έχουν 
καταστραφεί, κατά την ημέρα της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 Ν. 
2496/97 περί υπασφάλισης - υπερασφάλισης. 

4. Η εν λόγω κάλυψη ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που ο κίνδυνος επέλθει κατά την κυκλοφορία του 
ασφαλισμένου οχήματος εντός της Ελλάδας. Προκειμένου να υπάρξει επέκταση της κάλυψης εκτός των ορίων της 
Ελληνικής Επικράτειας, απαιτείται να είναι σε χώρες που  δεσμεύονται να εφαρμόσουν και έχουν υπογράψει το Τμήμα 
ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων και 
σύμβαση με το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως, και επιπλέον η καταβολή επασφαλίστρου, ισχύει δε 
απαλλαγή του Συνεταιρισμού σε ποσοστό 40% του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ήτοι σε περίπτωση ζημιάς ο 
Συνεταιρισμός θα ευθύνεται προς αποζημίωση μόνο για το ποσό που υπερβαίνει την απαλλαγή αυτή και κατ’ ανώτερο 
μέχρι το 60% του ασφαλισμένου κεφαλαίου). Εξαιρούνται ρητά της επέκτασης οι εξής χώρες: Αλβανία, Τουρκία & 
Π.Γ.Δ.Μ. Στη περίπτωση  επέκτασης της παρούσας κάλυψης στο εξωτερικό, όταν το ασφαλιζόμενο όχημα φέρει 
αποδεδειγμένα σύστημα τηλεματικής (σύστημα παρακολούθησης, πυρανίχνευσης και εντοπισμού οχήματος – gps 
tracking system) με , το οποίο κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου είναι ενεργοποιημένο και σε πλήρη λειτουργία, 
ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση, πυρανίχνευση και ο εντοπισμός του οχήματος  δεν τίθεται σε ισχύ η  ανωτέρω 
απαλλαγή του Συνεταιρισμού κατά τον υπολογισμό της αποζημιώσεως. 

5. Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του ισόποσου του εκάστοτε προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση 
ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού απο την συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς αναφορικά με την 
εν λόγω κάλυψη, το οποίο (ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Κατ' εξαίρεση όσων αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, εάν για οποιονδήποτε λόγο η συνολική 
δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το ανώτατο συμφωνημένο και αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής 
σύμβασης όριο κάλυψης πυρός, το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον 
ασφαλισμένο υπολογίζεται επί του ποσού του συμφωνημένου ανωτάτου ορίου κάλυψης και όχι επί της καθαρής αξίας 
που αναγράφεται επί του συνόλου των παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης αγαθών ή / και παροχής 
υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη για την αποκατάσταση 
της ζημιάς.  

Το ποσοστό απαλλαγής διαμορφώνεται αναλόγως της ηλικίας του ασφαλισμένου οχήματος, όπως αυτή προκύπτει 
από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.  

Καλύπτεται η πραγματική τρέχουσα αξία του οχήματος που έχει υποστεί ζημία εξαιτίας επελεύσεως του ανωτέρω 
κινδύνου, κατά την ημέρα της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 Ν.2496/97 
περί υπασφάλισης - υπερασφάλισης. 

6. Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης αποτελεί η εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επέλευσης 
του κινδύνου, αναγγελία της ζημιάς στο αρμόδιο Τμήμα Αποζημιώσεων του Συνεταιρισμού. Η αναγγελία θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση - αποδεικτικό περί δήλωσης του περιστατικού  στη κατά Νόμο αρμόδια 
Αστυνομική ή άλλη δημόσια  Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 01.2. Εξαιρέσεις 

Ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III, πλην των εξαιρέσεων των περιπτώσεων 11 έως και 17. 

02. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ἠ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ Ή 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 02.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

1. Η ασφάλιση περιλαμβάνει ζημιές του οχήματος, από πυρκαγιά ή και έκρηξη που θα προξενούνται άμεσα ή έμμεσα 
από τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων, μεμονωμένες ή όχι. 
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Τρομοκρατική ενέργεια θεωρείται οποιαδήποτε πράξη που συνίσταται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε χρήση 
δύναμης ή βίας ή και απειλής κάθε ατόμου ή ομάδας ατόμων που είτε δρουν μόνοι τους είτε για λογαριασμό ή σε 
συνεργασία με άλλη οργάνωση ή κυβέρνηση και η οποία πράξη διαπράττεται για κυβερνητικούς, θρησκευτικούς, 
ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους ή για τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον 
επηρεασμό νόμιμης ή de facto Αρχής ή κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το αν η πράξη αυτή έλαβε ή όχι χώρα κατά τη 
διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, απεργιών, ανταπεργιών ή κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε διατάραξης της Δημόσιας Τάξης. Κακόβουλες ενέργειες τρίτων είναι οι πράξεις που γίνονται από 
κάποιο τρίτο πρόσωπο με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά και έχουν ως αποτέλεσμα τη ζημιά των 
ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων. 

2. Η ασφάλιση ζημιών του αυτοκινήτου από πυρκαγιά ή και έκρηξη από τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων 
δεν παρέχεται μεμονωμένη, αλλά μόνο σε συνδυασμό με την ασφάλιση πυρός.  

3. Η εν λόγω κάλυψη ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που ο κίνδυνος επέλθει κατά την κυκλοφορία του 
ασφαλισμένου οχήματος εντός της Ελλάδας. Προκειμένου να υπάρξει επέκταση της κάλυψης εκτός των ορίων της 
Ελληνικής Επικράτειας, απαιτείται να είναι σε χώρες που δεσμεύονται να εφαρμόσουν και έχουν υπογράψει το Τμήμα 
ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων και 
σύμβαση με το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως, και επιπλέον η καταβολή επασφαλίστρου, ισχύει δε 
απαλλαγή του Συνεταιρισμού σε ποσοστό 40% του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ήτοι σε περίπτωση ζημιάς ο 
Συνεταιρισμός θα ευθύνεται προς αποζημίωση μόνο για το ποσό που υπερβαίνει την απαλλαγή αυτή και κατ’ ανώτερο 
μέχρι το 60% του ασφαλισμένου κεφαλαίου).  Εξαιρούνται ρητά της επέκτασης οι εξής χώρες: Αλβανία, Τουρκία & 
Π.Γ.Δ.Μ. Στη περίπτωση  επέκτασης της παρούσας κάλυψης στο εξωτερικό, όταν το ασφαλιζόμενο όχημα φέρει 
αποδεδειγμένα σύστημα τηλεματικής (σύστημα παρακολούθησης, πυρανίχνευσης και εντοπισμού οχήματος – gps 
tracking system) με , το οποίο κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου είναι ενεργοποιημένο και σε πλήρη λειτουργία, 
ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση, πυρανίχνευση και ο εντοπισμός του οχήματος  δεν τίθεται σε ισχύ η  ανωτέρω 
απαλλαγή του Συνεταιρισμού κατά τον υπολογισμό της αποζημιώσεως. 

4. Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του ισόποσου του εκάστοτε προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση 
ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού από την συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς αναφορικά με την 
εν λόγω κάλυψη, το οποίο (ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Κατ' εξαίρεση όσων αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, εάν για οποιονδήποτε λόγο η συνολική 
δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το ανώτατο συμφωνημένο και αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής 
σύμβασης όριο της παρούσας κάλυψης , το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον 
ασφαλισμένο, υπολογίζεται επί του ποσού του συμφωνημένου ανωτάτου ορίου κάλυψης και όχι επί της καθαρής αξίας 
που αναγράφεται επί του συνόλου των παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης αγαθών ή / και παροχής 
υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη για την αποκατάσταση 
της ζημιάς.  

Το ποσοστό απαλλαγής διαμορφώνεται αναλόγως της ηλικίας του ασφαλισμένου οχήματος, όπως αυτή προκύπτει 
από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Καλύπτεται η πραγματική 
τρέχουσα αξία του οχήματος που έχει υποστεί ζημία εξαιτίας επελεύσεως του ανωτέρω κινδύνου, κατά την ημέρα της 
επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 Ν.2496/97 περί υπασφάλισης - 
υπερασφάλισης.  

5. Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης αποτελεί η εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επέλευσης 
του κινδύνου, αναγγελία της ζημιάς στο αρμόδιο Τμήμα Αποζημιώσεων του Συνεταιρισμού. Η αναγγελία θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση - αποδεικτικό περί δήλωσης του περιστατικού  στη κατά Νόμο αρμόδια 
Αστυνομική ή άλλη δημόσια  Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 02.2. Εξαιρέσεις 

Ι. Ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III, πλην των εξαιρέσεων των περιπτώσεων από σημείο 11 έως και 17. 
Η αναφερόμενη στο σημείο 3 εξαίρεση εξακολουθεί να ισχύει στην έκταση που δεν προβλέπεται διαφορετικά στον 
παρόντα ειδικό όρο. 

ΙΙ. Επίσης εξαιρούνται της ασφάλισης ζημίες: στα ελαστικά του οχήματος και μόνο, εφόσον αυτές δεν συντρέχουν με 
άλλες ζημιές που καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση. 

03. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 03.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

1. Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλισμένου οχήματος.  

Η έννοια της κλοπής ορίζεται από τον Ποινικό Νόμο. Δεν καλύπτεται η περίπτωση της υπεξαίρεσης. 

2. Η ασφάλιση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου δεν παρέχεται μεμονωμένη, αλλά μόνο σε συνδυασμό κατ ελάχιστον 
με την ασφάλιση πυρός.  

3. Η ασφάλιση κλοπής καλύπτει την πραγματική αξία του οχήματος κατά την ημέρα της απώλειας του, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 17 Ν.2496/97 περί υπασφάλισης -υπερασφάλισης. 

4. Η υποχρέωση του ασφαλιστή υφίσταται με την προϋπόθεση ότι η απώλεια θα δηλωθεί αμέσως στην αστυνομική 
αρχή και στον Συνεταιρισμό εγγράφως και γεννάται μετά παρέλευση 90 ημερών, αφ’ ότου υποβληθεί σχετική μήνυση 
και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί και δεν προκύπτει από αλλού ότι το όχημα βρέθηκε στην 
προθεσμία αυτή. Ο ασφαλιστής ευθύνεται για την καταβολή της αποζημίωσης έστω και εάν το όχημα βρεθεί μετά την 
προθεσμία αυτή. 
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Ο μηνυτής δεν δικαιούται να αποσύρει την μήνυση ούτε μετά την καταβολή της αποζημίωσης, αλλιώς υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προξενηθεί στον ασφαλιστή από την αιτία αυτή. 

5. Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε αφαίρεση ή ζημία εξ αφαιρέσεως ή ζημία τμημάτων ή εξαρτημάτων από την 
κυκλοφορία του οχήματος, που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής του, εφόσον το όχημα βρεθεί πριν την 
παρέλευση της προθεσμίας των 90 ημερών. 

6. Για την καταβολή της αποζημίωσης ο ασφαλιστής μπορεί να ζητήσει: 

α) την παροχή από τον κύριο του οχήματος εγγράφου εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας με την οποία θα 
δίδεται στον ασφαλιστή το δικαίωμα πώλησης του οχήματος εάν τυχόν βρεθεί και να κρατήσει το τίμημα, 

β) την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου που θα παρέχει την ευχέρεια στον ασφαλιστή να ζητήσει την 
υπογραφή οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση του οχήματος είτε σ' αυτόν (αυτοσύμβαση) είτε σε τρίτο που θα 
υποδειχθεί από αυτόν και 

γ) αντίγραφο δήλωσης της κλοπής στη Δ.Ο.Υ του ασφαλισμένου και στη Διεύθυνση Μεταφορών που έχει εκδώσει την 
άδεια του οχήματος ότι δηλώθηκε η κλοπή. 

7. Αν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος κύριος του 
οχήματος έχουν υποχρέωση, μόλις λάβουν γνώση, να ειδοποιήσουν τον ασφαλιστή. Ο ασφαλιστής όταν λάβει γνώση 
της ανεύρεσης του οχήματος, υποχρεούται να καλέσει τον ασφαλισμένο εγγράφως, προκειμένου να δηλώσει αν 
επιθυμεί να κρατήσει το ευρεθέν όχημα και να επιστρέψει το ασφάλισμα. Η δήλωση αυτή του ασφαλισμένου μπορεί 
να γίνει μόνο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την αποστολή της επιστολής. Σε περίπτωση μη απάντησης ο 
ασφαλισμένος εκπίπτει από το δικαίωμα αυτό. 

8.  Η εν λόγω κάλυψη ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που ο κίνδυνος επέλθει κατά την κυκλοφορία του 
ασφαλισμένου οχήματος εντός της Ελλάδας. Προκειμένου να υπάρξει επέκταση της κάλυψης εκτός των ορίων της 
Ελληνικής Επικράτειας, απαιτείται να είναι σε χώρες που δεσμεύονται να εφαρμόσουν και έχουν υπογράψει το Τμήμα 
ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων και 
σύμβαση με το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως, και επιπλέον η καταβολή επασφαλίστρου, ισχύει δε 
απαλλαγή του Συνεταιρισμού σε ποσοστό 40% του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ήτοι σε περίπτωση ζημιάς ο 
Συνεταιρισμός θα ευθύνεται προς αποζημίωση μόνο για το ποσό που υπερβαίνει την απαλλαγή αυτή και κατ’ ανώτερο 
μέχρι το 60% του ασφαλισμένου κεφαλαίου). Εξαιρούνται ρητά της επέκτασης οι εξής χώρες: Αλβανία, Τουρκία & 
Π.Γ.Δ.Μ . Στη περίπτωση  επέκτασης της παρούσας κάλυψης στο εξωτερικό, όταν το ασφαλιζόμενο όχημα φέρει 
αποδεδειγμένα σύστημα τηλεματικής (σύστημα παρακολούθησης, πυρανίχνευσης και εντοπισμού οχήματος – gps 
tracking system) με , το οποίο κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου είναι ενεργοποιημένο και σε πλήρη λειτουργία, 
ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση, πυρανίχνευση και ο εντοπισμός του οχήματος  δεν τίθεται σε ισχύ η  ανωτέρω 
απαλλαγή του Συνεταιρισμού κατά τον υπολογισμό της αποζημιώσεως. 

9. Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του ισόποσου του εκάστοτε προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση 
ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού από την συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς αναφορικά με την 
εν λόγω κάλυψη, το οποίο (ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Κατ' εξαίρεση όσων αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, εάν για οποιονδήποτε λόγο η συνολική 
δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το ανώτατο συμφωνημένο και αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής 
σύμβασης όριο της παρούσας κάλυψης , το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον 
ασφαλισμένο, υπολογίζεται επί του ποσού του συμφωνημένου ανωτάτου ορίου κάλυψης και όχι επί της καθαρής αξίας 
που αναγράφεται επί του συνόλου των παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης αγαθών ή / και παροχής 
υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη για την αποκατάσταση 
της ζημιάς.  

Το ποσοστό απαλλαγής διαμορφώνεται αναλόγως της ηλικίας του ασφαλισμένου οχήματος, όπως αυτή προκύπτει 
από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Καλύπτεται η πραγματική 
τρέχουσα αξία του οχήματος που έχει υποστεί ζημία εξαιτίας επελεύσεως του ανωτέρω κινδύνου, κατά την ημέρα της 
επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 Ν.2496/97 περί υπασφάλισης - 
υπερασφάλισης.  

ΑΡΘΡΟ 03.2. Εξαιρέσεις 

Από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III, ισχύουν μόνο οι αναφερόμενες στα σημεία 1, 3, 4, 5 και 18. 

04. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 04.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

1. Η ασφάλιση Μερικής Κλοπής καλύπτει μόνο:  

α) την καθαρή αξία των κλαπέντων τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος που είναι στερεώς προσδεδεμένα σε αυτό 
και είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του, καθώς και τις υλικές ζημίες που θα προξενηθούν στο σώμα 
(αμάξωμα) του οχήματος κατά το χρόνο της αφαίρεσης / ή και της απόπειρας αφαίρεσης αυτών των τεμαχίων ή 
εξαρτημάτων. 

β) την καθαρή αξία λοιπών κλαπέντων πρόσθετων εξαρτημάτων του (Air condition, ράδιο cd, ραδιόφωνα, 
κασετόφωνα, τηλεοράσεις, τηλέφωνα και λοιπές εγκαταστάσεις και ειδικά εξαρτήματα) και τις ζημίες που θα 
προξενηθούν στο αμάξωμα του αυτοκινήτου κατά το χρόνο της αφαίρεσης / ή και της απόπειρας αφαίρεσης τους, 
εφόσον έχουν δηλωθεί και περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης, 
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γ) ζημιές του ίδιου του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη. 

Σε περίπτωση κλοπής ενός / ή και περισσοτέρων από τα αντικείμενα της παρ. β, η ευθύνη του Συνεταιρισμού δεν 
μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000,00 ευρώ κατ' αντικείμενο (ή συνολικά). Σ’ αυτή την περίπτωση αυτό το ποσό 
αποζημίωσης θα συνυπολογίζεται στο συμφωνημένο και αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης όριο 
κάλυψης μερικής κλοπής. 

Η ασφάλιση μερικής κλοπής δεν παρέχεται μεμονωμένη, αλλά μόνο σε συνδυασμό με την ασφάλιση ολικής κλοπής.  

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

Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση ποσοστού απαλλαγής του 
Συνεταιρισμού από τη συνολική καθαρή δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς αναφορικά με την εν λόγω κάλυψη, το 
οποίο (ποσοστό) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Σε περίπτωση που η συνολική καθαρή δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το ανώτατο συμφωνημένο 
και αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης όριο κάλυψης μερικής κλοπής, ο Συνεταιρισμός έχει υποχρέωση 
αποζημίωσης μέχρι του ανώτατου συμφωνημένου και αναγραφόμενου επί της ασφαλιστικής σύμβασης ορίου, 
αφαιρουμένου του ποσοστού της απαλλαγής. 

Καλύπτεται η πραγματική τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του που έχουν 
καταστραφεί ή κλαπεί, κατά την ημέρα της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 
17 Ν.2496/97 περί υπασφάλισης-υπερασφάλισης.  

Ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να δηλώσει αμέσως την κλοπή στην Αστυνομία,  και να προσκομίσει στον 
Συνεταιρισμό αντίγραφο της μήνυσης, μετά δε την ανεύρεση του αυτοκινήτου ή των εξαρτημάτων του ο ασφαλισμένος 
υποχρεούται να προσκομίσει στον Συνεταιρισμό αντίγραφο δελτίου συμβάντων της Αστυνομίας, στο οποίο να 
δηλώνεται αναλυτικά ποιων τεμαχίων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου η αφαίρεση έλαβε χώρα.  

2. Η εν λόγω κάλυψη ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που ο κίνδυνος επέλθει κατά την κυκλοφορία του 
ασφαλισμένου οχήματος εντός της Ελλάδας. Προκειμένου να υπάρξει επέκταση της κάλυψης εκτός των ορίων της 
Ελληνικής Επικράτειας, απαιτείται να είναι σε χώρες που δεσμεύονται να εφαρμόσουν και έχουν υπογράψει το Τμήμα 
ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων και 
σύμβαση με το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως,, και επιπλέον η καταβολή επασφαλίστρου, ισχύει δε 
απαλλαγή του Συνεταιρισμού σε ποσοστό 40% του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ήτοι σε περίπτωση ζημιάς ο 
Συνεταιρισμός θα ευθύνεται προς αποζημίωση μόνο για το ποσό που υπερβαίνει την απαλλαγή αυτή και κατ’ ανώτερο 
μέχρι το 60% του ασφαλισμένου κεφαλαίου). Εξαιρούνται ρητά της επέκτασης οι εξής χώρες: Αλβανία, Τουρκία & 
Π.Γ.Δ.Μ. Στη περίπτωση  επέκτασης της παρούσας κάλυψης στο εξωτερικό, όταν το ασφαλιζόμενο όχημα φέρει 
αποδεδειγμένα σύστημα τηλεματικής (σύστημα παρακολούθησης, πυρανίχνευσης και εντοπισμού οχήματος – gps 
tracking system) με , το οποίο κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου είναι ενεργοποιημένο και σε πλήρη λειτουργία, 
ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση, πυρανίχνευση και ο εντοπισμός του οχήματος  δεν τίθεται σε ισχύ η  ανωτέρω 
απαλλαγή του Συνεταιρισμού κατά τον υπολογισμό της αποζημιώσεως. 

3. Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του ισόποσου του εκάστοτε προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση 
ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού από την συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς αναφορικά με την 
εν λόγω κάλυψη, το οποίο (ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Κατ' εξαίρεση όσων αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, εάν για οποιονδήποτε λόγο η συνολική 
δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το ανώτατο συμφωνημένο και αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής 
σύμβασης όριο της παρούσας κάλυψης , το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον 
ασφαλισμένο, υπολογίζεται επί του ποσού του συμφωνημένου ανωτάτου ορίου κάλυψης και όχι επί της καθαρής αξίας 
που αναγράφεται επί του συνόλου των παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης αγαθών ή / και παροχής 
υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη για την αποκατάσταση 
της ζημιάς.  

Το ποσοστό απαλλαγής διαμορφώνεται αναλόγως της ηλικίας του ασφαλισμένου οχήματος, όπως αυτή προκύπτει 
από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Καλύπτεται η πραγματική 
τρέχουσα αξία του οχήματος που έχει υποστεί ζημία εξαιτίας επελεύσεως του ανωτέρω κινδύνου, κατά την ημέρα της 
επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 Ν.2496/97 περί υπασφάλισης - 
υπερασφάλισης.  

ΑΡΘΡΟ 04.2. Εξαιρέσεις 

Από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III, ισχύουν μόνο οι αναφερόμενες στα σημεία 1, 3, 4, 5 και 18. 

05. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  

05.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLASSIC   

ΑΡΘΡΟ 05.A.1.1 Αντικείμενο ασφάλισης του καθαρισμού του αεροθαλάμου υαλοπίνακα.  

Με την εν λόγω κάλυψη ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο 
αποκλειστικώς και μόνον για ζημιά που θα προκληθεί απ’ την εμφάνιση υγρασίας που έχει εισχωρήσει εντός του 
αεροθαλάμου που σχηματίζεται μεταξύ δύο (2) υαλοπινάκων που έχουν τοποθετηθεί επί του αυτού πλαισίου. 
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Ως εμφάνιση / εισχώρηση υγρασίας νοείται ο σχηματισμός υδρατμών εντός του αεροθαλάμου που παρεμβάλλεται 
μεταξύ των δύο υαλοπινάκων και ο οποίος αρχικώς εκδηλώνεται με σημειακό θάμπωμα, το οποίο, κατά την παρουσία 
έντονου φυσικού ή τεχνητού φωτός, δεν είναι ορατό, άλλως, καθίσταται ορατό με ιδιαίτερη δυσχέρεια, πλην, όμως, 
εκδηλώνεται, όταν απουσιάζει ο φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και, κυρίως, όταν υφίσταται έντονη διαφορά ανάμεσα 
στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και στη θερμοκρασία που επικρατεί στο εσωτερικό (θάλαμο επιβατών) του 
ασφαλισμένου οχήματος. Ως φαινόμενο εξελίσσεται με τη σταδιακή αύξηση, συν τη προόδω του χρόνου, της 
ποσότητας των υδρατμών εντός του αεροθαλάμου που λαμβάνει αρχικώς τη μορφή σταγονιδίων ή σταγόνων και, εν 
συνεχεία, προσλαμβάνει τη μορφή γαλακτώδους (λευκού) υγρού ως απόρροια της οξείδωσης της εσωτερικής 
επιφάνειας των υαλοπινάκων απ’ την ύπαρξη αλάτων.  

Ως ασφαλιζόμενο κεφάλαιο νοείται το συμφωνούμενο αναγραφόμενο στην ασφαλιστική σύμβαση χρηματικό ποσό, 
μέχρι του οποίου ο Συνεταιρισμός δύναται κατ’ ανώτατο όριο να παράσχει αποζημίωση στον ασφαλισμένο λόγω 
ενεργοποίησης της εν λόγω κάλυψης, άπαξ ή αθροιστικώς σε περίπτωση επανειλημμένης ενεργοποίησης αυτής, 
μέχρι τη συμπλήρωση της ετήσιας ασφαλιστικής επετείου και είναι κοινό και αδιαίρετο με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση αναφορικά με την παρεχόμενη κάλυψη της επισκευής ή αντικατάστασης 
υαλοπίνακα λόγω θραύσης.   

Η αποζημίωση, σε περίπτωση αφαίρεσης υγρασίας απ’ το εσωτερικό διπλού υαλοπίνακα, καλύπτει την καθαρή αξία 
της αμοιβής του τεχνίτη για την αφαίρεση της υγρασίας κατά τους ενδεδειγμένους κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης, τη στεγανοποίηση, καθώς και την επανατοποθέτηση του διπλού υαλοπίνακα εντός του πλαισίου αυτού, αλλά 
και την καθαρή αξία της δαπάνης για την προμήθεια των υλικών στεγανοποίησης και συγκόλλησης του υαλοπίνακα 
επί του πλαισίου του αμαξώματος του ασφαλισμένου οχήματος.     

Ο ασφαλισμένος οφείλει σε κάθε περίπτωση να μεριμνήσει, κατά τους κανόνες της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών, ώστε να αναγγείλει εγκαίρως στο Συνεταιρισμό την ανάγκη ενεργοποίησης της προκείμενης 
κάλυψης, προκειμένου να αποφευχθεί / προληφθεί η συσσώρευση τέτοιας ποσότητας υδρατμών (σταγονιδίων ή 
σταγόνων) εντός του αεροθαλάμου των υαλοπινάκων, που θα λάβει τη μορφή γαλακτώδους (λευκού) υγρού ως 
απόρροια προχωρημένης οξείδωσης της εσωτερικής επιφάνειας των υαλοπινάκων και θα καταστήσει μη εφικτό, κατά 
τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τον καθαρισμό του αεροθαλάμου των υαλοπινάκων.  

ΑΡΘΡΟ 05.A.1.2 Οροι κάλυψης. 

Η υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ότι, της αφαιρέσεως 
υγρασίας απ’ το εσωτερικό διπλού υαλοπίνακα έχει προηγηθεί η απ’ τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης ή 
τον κύριο ή τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος αναγγελία, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, απ’ την επέλευση 
του κινδύνου, καθώς και, η εντός τριών (3) εργασίμων ημερών απ’ την αναγγελία, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
από πραγματογνώμονα του Συνεταιρισμού, ώστε να προκύπτει η αιτία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.  

ΑΡΘΡΟ 05.A.1.3 Εξαιρέσεις. 

Εξαιρούνται, αποκλείονται και, πάντως, δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της ανωτέρω κάλυψης οι παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. Ζημία που συνίσταται σε θραύση του διπλού υαλοπίνακα κατά την πραγματοποίηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
εργασιών εξαγωγής ή / και επανατοποθέτησης αυτού για τον καθαρισμό του αεροθαλάμου του υαλοπίνακα.    

2. Ζημία που συνίσταται σε θραύση του διπλού υαλοπίνακα κατά την πραγματοποίηση,  ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, εργασιών εξαγωγής ή / και επανατοποθέτησης αυτού προς το σκοπό καθαρισμού του αεροθαλάμου 
του, όταν λόγω του σχήματος και των επιμέρους τεχνικών / κατασκευαστικών προδιαγραφών του είναι ιδιαιτέρως 
πιθανή η θραύση αυτού, ανεξαρτήτως της πιστής εφαρμογής των ενδεδειγμένων κανόνων της επιστήμης και της 
τέχνης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου συμμετοχή του τελευταίου στην 
καθαρή αξία του κόστους προμήθειας του υαλοπίνακα και των υλικών στεγανοποίησης και συγκόλλησης αυτού, καθώς 
και στην καθαρή αξία της αμοιβής για την εξαγωγή και τοποθέτηση του υαλοπίνακα.   

3. Ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί στο μεταλλικό πλαίσιο του υαλοπίνακα του ασφαλιζόμενου οχήματος κατά την 
πραγματοποίηση εργασιών εξαγωγής ή / και επανατοποθέτησης αυτού προς το σκοπό καθαρισμού του αεροθαλάμου 
του.   

4. Ζημία ή θραύση που θα προκληθεί στο εσωτερικό των φαναριών, στο εσωτερικό (αεροθάλαμο) του διπλού 
υαλοπίνακα της ηλιοροφής ή / και στο εσωτερικό (αεροθάλαμο) της γυάλινης οροφής (πανοραμικής) του 
ασφαλιζόμενου οχήματος.  

5.  Αφαίρεση υγρασίας απ’ το εσωτερικό (αεροθάλαμο) διπλού υαλοπίνακα, για τον οποίο διαπιστωμένα έχουν 
διενεργηθεί, προ της επελεύσεως του ασφαλιζόμενου κινδύνου, εργασίες αφαίρεσης της υγρασίας, εφόσον δεν έχει 
παρέλθει ο συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ελάχιστος χρόνος, για τον οποίο προβλέπεται παροχή 
εγγυήσεως καλής εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού του υαλοπίνακα.   

6. Απ’ τις Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος ΙΙΙ του Φυλλαδίου Γενικών – Ειδικών Όρων, ισχύουν μόνο οι αναφερόμενες 
στα σημεία 1, 2, 3, 6, 8, 10, 16 και 18.  

ΑΡΘΡΟ 05.A.1.4 Απαλλαγή ασφαλιστή / Συμμετοχή ασφαλισμένου. 

1. Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του ισόποσου του εκάστοτε προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση 
ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού απ’ την καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς 
αναφορικά με την εν λόγω κάλυψη, το οποίο (ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το 
ανώτατο αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της εν λόγω κάλυψης ή το εκάστοτε 
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υπολειπόμενο ποσό προς εξάντληση του συμφωνημένου ασφαλιζομένου κεφαλαίου μέχρι τη συμπλήρωση της 
ετήσιας ασφαλιστικής επετείου, το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον 
ασφαλισμένο υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του ποσού των παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης 
αγαθών ή / και παροχής υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη 
για την αποκατάσταση της ζημιάς.  

2. Σε περίπτωση υποβολής, από πλευράς ασφαλισμένου, αναγγελίας στο Συνεταιρισμό περί επελεύσεως του 
κινδύνου καθαρισμού του αεροθαλάμου διπλού υαλοπίνακα, εάν απ’ τη διενεργούμενη πραγματογνωμοσύνη που 
αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης αποδειχθεί ότι εντός του αεροθαλάμου υφίσταται οξείδωση σε 
τόσο προχωρημένο στάδιο, ώστε ο καθαρισμός να μην ενδείκνυται να πραγματοποιηθεί κατά τους κανόνες της 
επιστήμης και της τέχνης και ο υαλοπίνακας χρήζει αντικατάστασης, ο Συνεταιρισμός απαλλάσσεται και, αντιστρόφως, 
ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμμετάσχει στην καθαρή αξία : α) της εργασίας αντικατάστασης του υαλοπίνακα, 
β) του κόστους των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του υαλοπίνακα 
καθαυτού κατά ποσοστό πενήντα εκατοστιαίων ποσοστιαίων (50%) μονάδων ή πενήντα τοις εκατό (50%).  

ΑΡΘΡΟ 05.A.2.1 Αντικείμενο ασφάλισης της επισκευής ή αντικατάστασης υαλοπίνακα λόγω θραύσης.  

Με την κάλυψη αυτή ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τη ζημία που θα προκληθεί 
στον ασφαλισμένο, αποκλειστικώς και μόνον, απ’ τη θραύση των εργοστασιακού ή / και μη εργοστασιακού τύπου 
κρυστάλλων των πλευρικών παραθύρων και των ανεμοθωράκων (εμπρόσθιου και οπίσθιου παρμπρίζ) του 
ασφαλισμένου οχήματος που είναι σταθερά και μόνιμα τοποθετημένα πάνω σε αυτό, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, κατά τις οποίες το ασφαλισμένο όχημα έχει εξέλθει απ' τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου 
κατασκευής του.  

Ως «εργοστασιακού τύπου» καλείται ο υαλοπίνακας (κρύσταλλο) που προέρχεται απ’ την κατασκευάστρια εταιρία που 
προμηθεύει με υαλοπίνακες το ασφαλισμένο όχημα κατά την έξοδο αυτού απ’ τη γραμμή παραγωγής, ενώ «μη 
εργοστασιακού τύπου» καλείται ο υαλοπίνακας (κρύσταλλο) που έχει κατασκευαστεί απ' οποιαδήποτε άλλο 
Συνεταιρισμός κατασκευής υαλοπινάκων και φέρει τα ίδια ακριβώς ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες και 
προδιαγραφές με τον «εργοστασιακού τύπου υαλοπίνακα». 

Ως  «αποκατάσταση ζημίας» νοείται α) η επισκευή του υαλοπίνακα δια της επιτόπιας επεμβάσεως με χρήση ρητίνης 
ή, εφόσον η επισκευή δεν προκρίνεται ως ενδεδειγμένη λύση συμφώνως προς τους κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης, β) η αντικατάσταση του θραυσθέντος υαλοπίνακα, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω.  

Ως ασφαλιζόμενο κεφάλαιο νοείται το συμφωνούμενο αναγραφόμενο στην ασφαλιστική σύμβαση χρηματικό ποσό, 
μέχρι του οποίου ο Συνεταιρισμός δύναται κατ’ ανώτατο όριο να παράσχει αποζημίωση στον ασφαλισμένο λόγω 
ενεργοποίησης της εν λόγω κάλυψης, άπαξ ή αθροιστικώς σε περίπτωση επανειλημμένης ενεργοποίησης αυτής, 
μέχρι τη συμπλήρωση της ετήσιας ασφαλιστικής επετείου και είναι κοινό και αδιαίρετο με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση αναφορικά με την παρεχόμενη κάλυψη του καθαρισμού του 
αεροθαλάμου διπλού υαλοπίνακα.  

Η αποζημίωση, σε περίπτωση θραύσης υαλοπίνακα, καλύπτει την καθαρή αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας 
επισκευής του υαλοπίνακα ή, εφόσον χρήσει αντικατάσταση, η αποζημίωση καλύπτει α) την καθαρή αξία του κόστους 
προμήθειας του θραυσθέντος υαλοπίνακα, β) την καθαρή αξία του κόστους προμηθείας των υλικών συγκόλλησης και 
στεγανοποίησης, καθώς και γ) την καθαρή αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας εξαγωγής και επανατοποθέτησης αυτού.  

Εφόσον η ζημία που θα προκληθεί στο υαλοπίνακα του ασφαλισμένου οχήματος δεν κρίνεται επισκευάσιμη, σύμφωνα 
με την εκτίμηση του πραγματογνώμονα του Συνεταιρισμού που θα περιληφθεί στη σχετική έκθεση που θα συνταχθεί, 
ο θραυσθείς / καταστραφείς υαλοπίνακας (κρύσταλλο) θα αντικατασταθεί με έτερο υαλοπίνακα των αυτών ακριβώς 
ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και προδιαγραφών.   

Ο ασφαλισμένος οφείλει σε κάθε περίπτωση να συνδράμει καθ' οιονδήποτε τρόπο και να παράσχει στο Συνεταιρισμό 
άμεσα κάθε δυνατή βοήθεια, γενικότερα δε να προβαίνει σ' οποιαδήποτε ενέργεια ήθελε κριθεί απαραίτητη, με βάση 
τα κρατούντα συναλλακτικά ήθη, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, προκειμένου αφ’ ενός να αποφευχθεί η μεγέθυνση 
τυχόν προκληθείσας ζημιάς σε υαλοπίνακα, ώστε να καταστεί δυνατή η επισκευή αυτού, αφ’ ετέρου να καταστεί 
δυνατή η διαπίστωση και ακριβής καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και προδιαγραφών του προς 
αντικατάσταση θραυσθέντος /  καταστραφέντος υαλοπίνακα (κρυστάλλου).   

ΑΡΘΡΟ 05.A.2.2 Οροι κάλυψης. 

Η υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ότι έχει προηγηθεί η 
απ’ τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης ή τον κύριο ή τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος αναγγελία, 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, απ’ την επέλευση του κινδύνου, καθώς και η εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
απ’ την αναγγελία διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα του Συνεταιρισμού, ώστε να προκύπτει 
η αιτία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.  

Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου της θραύσης υαλοπίνακα κατά την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος 
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, σε χώρες που δεσμεύονται να εφαρμόσουν και έχουν υπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ της 
Ενοποιημένης Συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων και σύμβαση 
με το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως , εφόσον χρήσει αντικατάσταση αυτού σε χώρα της αλλοδαπής, η 
παρεχόμενη απ’ το Συνεταιρισμό αποζημίωση στον ασφαλισμένο, προκειμένου περί της αξίας του κόστους 
προμήθειας του νέου υαλοπίνακα, συναθροιζόμενης με την αξία του κόστους προμηθείας των υλικών συγκόλλησης 
και στεγανοποίησης, καθώς και συναθροιζόμενης με την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας εξαγωγής και 
επανατοποθέτησης αυτού, δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ κατ’ 
ανώτατο όριο.  
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ΑΡΘΡΟ 05.A.2.3 Εξαιρέσεις. 

Εξαιρούνται, αποκλείονται και, πάντως, δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της ανωτέρω ασφάλισης οι παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. Ζημία σε υαλοπίνακα που προκλήθηκε συνεπεία εμπλοκής του ασφαλισμένου οχήματος σε αυτοκινητικό ατύχημα 
με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.  

2. Αντικατάσταση ή επισκευή των ελαστικών μερών που βρίσκονται περιμετρικά των υαλοπινάκων στο πλαίσιο 
αντικατάστασης αυτών.  

3. Ζημία ή θραύση υαλοπινάκων κατά την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο όχημα ή κατά την εξαγωγή 
και επανατοποθέτησή τους.  

4. Επιφανειακές φθορές - ζημιές κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις που προκλήθηκαν από φθαρμένους 
υαλοκαθαριστήρες ή συνεπεία πρόσκρουσης του ασφαλισμένου οχήματος επί σταθερού αντικειμένου).  

5. Ζημία ή βλάβη μεταλλικών πλαισίων των κρυστάλλων.  

6. Ζημία ή θραύση καθρεπτών, φανών, ηλιοροφής, γυάλινης οροφής (πανοραμικής) και δεικτών πορείας.  

7. Θραύση των κρυστάλλων που καλύπτεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο από άλλον προαιρετικώς καλυπτόμενο 
κίνδυνο.  

8. Από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III των Γενικών - Ειδικών Όρων, ισχύουν μόνο οι αναφερόμενες στα σημεία 
1, 2, 3, 6, 8, 10, 16 και 18. 

ΑΡΘΡΟ 05.A.2.4 Απαλλαγή ασφαλιστή / Συμμετοχή ασφαλισμένου. 

1. Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του ισόποσου του εκάστοτε προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση 
ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού απ’ την καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς 
αναφορικά με την εν λόγω κάλυψη, το οποίο (ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το 
ανώτατο αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης όριο κάλυψης της ασφάλισης της επισκευής ή 
αντικατάστασης υαλοπίνακα ή το εκάστοτε υπολειπόμενο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση της ετήσιας ασφαλιστικής 
επετείου, το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον ασφαλισμένο υπολογίζεται επί 
της καθαρής αξίας του ποσού των παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης αγαθών ή / και παροχής 
υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη για την αποκατάσταση 
της ζημιάς.  

2. Σε περίπτωση υποβολής, από πλευράς ασφαλισμένου, αναγγελίας στο Συνεταιρισμό περί επελεύσεως του 
κινδύνου επισκευής ή αντικατάστασης υαλοπίνακα λόγω θραύσης, εάν απ’ τη διενεργούμενη πραγματογνωμοσύνη 
που αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης αποδειχθεί ότι εντός του αεροθαλάμου του υαλοπίνακα 
υφίσταται οξείδωση σε τόσο προχωρημένο στάδιο, ώστε ο καθαρισμός αυτού, ανεξαρτήτως θραύσεως, δεν θα ήταν 
ενδεδειγμένη λύση κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, ο Συνεταιρισμός απαλλάσσεται και, αντιστρόφως, 
ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμμετάσχει στην καθαρή αξία α) της εργασίας αντικατάστασης του υαλοπίνακα, β) 
του κόστους των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του υαλοπίνακα 
καθαυτού κατά ποσοστό πενήντα εκατοστιαίων ποσοστιαίων (50%) μονάδων ή πενήντα τοις εκατό (50%).  

3. Εάν προκληθεί ζημιά από αντικείμενα, ευρισκόμενα εντός ή επί του ασφαλισμένου οχήματος ή από πρόσκρουση 
επιβαινόντων του ασφαλισμένου οχήματος επί των υαλοπινάκων αυτού, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να 
συμμετάσχει στην καθαρή αξία α) της εργασίας αντικατάστασης του υαλοπίνακα, β) του κόστους των υλικών 
συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του υαλοπίνακα καθαυτού κατά ποσοστό είκοσι 
εκατοστιαίων ποσοστιαίων (20%) μονάδων ή είκοσι τοις εκατό (20%).  

4. Εάν προκληθεί ζημία σε υαλοπίνακα συνεπεία της πρόσκρουσης του ασφαλισμένου οχήματος επί σταθερού 
αντικειμένου, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμμετάσχει στην καθαρή αξία α) της εργασίας αντικατάστασης του 
υαλοπίνακα, β) του κόστους των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του 
υαλοπίνακα καθεαυτού κατά ποσοστό είκοσι εκατοστιαίων ποσοστιαίων (20%) μονάδων ή είκοσι τοις εκατό (20%).  

5. Εάν προκληθεί ζημία σε υαλοπίνακα συνεπεία της εμπλοκής του ασφαλισμένου οχήματος σε ατύχημα με άγνωστο 
όχημα, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμμετάσχει στην καθαρή αξία α) της εργασίας αντικατάστασης του 
υαλοπίνακα, β) του κόστους των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του 
υαλοπίνακα καθεαυτού κατά ποσοστό είκοσι εκατοστιαίων ποσοστιαίων (20%) μονάδων ή είκοσι τοις εκατό (20%). 

05.Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRA   

ΑΡΘΡΟ 05.Β.1.1 Αντικείμενο ασφάλισης του καθαρισμού του αεροθαλάμου υαλοπίνακα.  

Με την εν λόγω κάλυψη ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο 
αποκλειστικώς και μόνον για ζημιά που θα προκληθεί απ’ την εμφάνιση υγρασίας που έχει εισχωρήσει εντός του 
αεροθαλάμου που σχηματίζεται μεταξύ δύο (2) υαλοπινάκων που έχουν τοποθετηθεί επί του αυτού πλαισίου. 

Ως εμφάνιση / εισχώρηση υγρασίας νοείται ο σχηματισμός υδρατμών εντός του αεροθαλάμου που παρεμβάλλεται 
μεταξύ των δύο υαλοπινάκων και ο οποίος αρχικώς εκδηλώνεται με σημειακό θάμπωμα, το οποίο, κατά την παρουσία 
έντονου φυσικού ή τεχνητού φωτός, δεν είναι ορατό, άλλως, καθίσταται ορατό με ιδιαίτερη δυσχέρεια, πλην, όμως, 
εκδηλώνεται, όταν απουσιάζει ο φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και, κυρίως, όταν υφίσταται έντονη διαφορά ανάμεσα 
στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και στη θερμοκρασία που επικρατεί στο εσωτερικό (θάλαμο επιβατών) του 
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ασφαλισμένου οχήματος. Ως φαινόμενο εξελίσσεται με τη σταδιακή αύξηση, συν τη προόδω του χρόνου, της 
ποσότητας των υδρατμών εντός του αεροθαλάμου που λαμβάνει αρχικώς τη μορφή σταγονιδίων ή σταγόνων και, εν 
συνεχεία, προσλαμβάνει τη μορφή γαλακτώδους (λευκού) υγρού ως απόρροια της οξείδωσης της εσωτερικής 
επιφάνειας των υαλοπινάκων απ’ την ύπαρξη αλάτων.  

Ως ασφαλιζόμενο κεφάλαιο νοείται το συμφωνούμενο αναγραφόμενο στην ασφαλιστική σύμβαση χρηματικό ποσό, 
μέχρι του οποίου ο Συνεταιρισμός δύναται κατ’ ανώτατο όριο να παράσχει αποζημίωση στον ασφαλισμένο λόγω 
ενεργοποίησης της εν λόγω κάλυψης, άπαξ ή αθροιστικώς σε περίπτωση επανειλημμένης ενεργοποίησης αυτής, 
μέχρι τη συμπλήρωση της ετήσιας ασφαλιστικής επετείου και είναι κοινό και αδιαίρετο με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση αναφορικά με την παρεχόμενη κάλυψη της επισκευής ή αντικατάστασης 
υαλοπίνακα λόγω θραύσης.   

Η αποζημίωση, σε περίπτωση αφαίρεσης υγρασίας απ’ το εσωτερικό διπλού υαλοπίνακα, καλύπτει την καθαρή αξία 
της αμοιβής του τεχνίτη για την αφαίρεση της υγρασίας κατά τους ενδεδειγμένους κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης, τη στεγανοποίηση, καθώς και την επανατοποθέτηση του διπλού υαλοπίνακα εντός του πλαισίου αυτού, αλλά 
και την καθαρή αξία της δαπάνης για την προμήθεια των υλικών στεγανοποίησης και συγκόλλησης του υαλοπίνακα 
επί του πλαισίου του αμαξώματος του ασφαλισμένου οχήματος.     

Ο ασφαλισμένος οφείλει σε κάθε περίπτωση να μεριμνήσει, κατά τους κανόνες της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών, ώστε να αναγγείλει εγκαίρως στο Συνεταιρισμό την ανάγκη ενεργοποίησης της προκείμενης 
κάλυψης, προκειμένου να αποφευχθεί / προληφθεί η συσσώρευση τέτοιας ποσότητας υδρατμών (σταγονιδίων ή 
σταγόνων) εντός του αεροθαλάμου των υαλοπινάκων, που θα λάβει τη μορφή γαλακτώδους (λευκού) υγρού ως 
απόρροια προχωρημένης οξείδωσης της εσωτερικής επιφάνειας των υαλοπινάκων και θα καταστήσει μη εφικτό, κατά 
τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τον καθαρισμό του αεροθαλάμου των υαλοπινάκων.  

ΑΡΘΡΟ 05.Β.1.2 Οροι κάλυψης. 

Η υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ότι, της αφαιρέσεως 
υγρασίας απ’ το εσωτερικό διπλού υαλοπίνακα έχει προηγηθεί η απ’ τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης ή 
τον κύριο ή τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος αναγγελία, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, απ’ την επέλευση 
του κινδύνου, καθώς και, η εντός τριών (3) εργασίμων ημερών απ’ την αναγγελία, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
από πραγματογνώμονα του Συνεταιρισμού, ώστε να προκύπτει η αιτία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.  

ΑΡΘΡΟ 05.Β.1.3 Εξαιρέσεις. 

Εξαιρούνται, αποκλείονται και, πάντως, δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της ανωτέρω κάλυψης οι παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. Ζημία που συνίσταται σε θραύση του διπλού υαλοπίνακα κατά την πραγματοποίηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
εργασιών εξαγωγής ή / και επανατοποθέτησης αυτού για τον καθαρισμό του αεροθαλάμου του υαλοπίνακα.    

2. Ζημία που συνίσταται σε θραύση του διπλού υαλοπίνακα κατά την πραγματοποίηση,  ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, εργασιών εξαγωγής ή / και επανατοποθέτησης αυτού προς το σκοπό καθαρισμού του αεροθαλάμου 
του, όταν λόγω του σχήματος και των επιμέρους τεχνικών / κατασκευαστικών προδιαγραφών του είναι ιδιαιτέρως 
πιθανή η θραύση αυτού, ανεξαρτήτως της πιστής εφαρμογής των ενδεδειγμένων κανόνων της επιστήμης και της 
τέχνης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου συμμετοχή του τελευταίου στην 
καθαρή αξία του κόστους προμήθειας του υαλοπίνακα και των υλικών στεγανοποίησης και συγκόλλησης αυτού, καθώς 
και στην καθαρή αξία της αμοιβής για την εξαγωγή και τοποθέτηση του υαλοπίνακα.   

3. Ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί στο μεταλλικό πλαίσιο του υαλοπίνακα του ασφαλιζόμενου οχήματος κατά την 
πραγματοποίηση εργασιών εξαγωγής ή / και επανατοποθέτησης αυτού προς το σκοπό καθαρισμού του αεροθαλάμου 
του.   

4. Ζημία ή θραύση που θα προκληθεί στο εσωτερικό των φαναριών, στο εσωτερικό (αεροθάλαμο) του διπλού 
υαλοπίνακα της ηλιοροφής ή / και στο εσωτερικό (αεροθάλαμο) της γυάλινης οροφής (πανοραμικής) του 
ασφαλιζόμενου οχήματος.  

5.  Αφαίρεση υγρασίας απ’ το εσωτερικό (αεροθάλαμο) διπλού υαλοπίνακα, για τον οποίο διαπιστωμένα έχουν 
διενεργηθεί, προ της επελεύσεως του ασφαλιζόμενου κινδύνου, εργασίες αφαίρεσης της υγρασίας, εφόσον δεν έχει 
παρέλθει ο συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ελάχιστος χρόνος, για τον οποίο προβλέπεται παροχή 
εγγυήσεως καλής εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού του υαλοπίνακα.   

6. Απ’ τις Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος ΙΙΙ του Φυλλαδίου Γενικών – Ειδικών Όρων, ισχύουν μόνο οι αναφερόμενες 
στα σημεία 1, 2, 3, 6, 8, 10, 16 και 18.  

ΑΡΘΡΟ 05.Β.1.4 Απαλλαγή ασφαλιστή / Συμμετοχή ασφαλισμένου. 

1. Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του ισόποσου του εκάστοτε προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση 
ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού απ’ την καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς 
αναφορικά με την εν λόγω κάλυψη, το οποίο (ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το 
ανώτατο αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της εν λόγω κάλυψης ή το εκάστοτε 
υπολειπόμενο ποσό προς εξάντληση του συμφωνημένου ασφαλιζομένου κεφαλαίου μέχρι τη συμπλήρωση της 
ετήσιας ασφαλιστικής επετείου, το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον 
ασφαλισμένο υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του ποσού των παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης 
αγαθών ή / και παροχής υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη 
για την αποκατάσταση της ζημιάς.  
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2. Σε περίπτωση υποβολής, από πλευράς ασφαλισμένου, αναγγελίας στο Συνεταιρισμό περί επελεύσεως του 
κινδύνου καθαρισμού του αεροθαλάμου διπλού υαλοπίνακα, εάν απ’ τη διενεργούμενη πραγματογνωμοσύνη που 
αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης αποδειχθεί ότι εντός του αεροθαλάμου υφίσταται οξείδωση σε 
τόσο προχωρημένο στάδιο, ώστε ο καθαρισμός να μην ενδείκνυται να πραγματοποιηθεί κατά τους κανόνες της 
επιστήμης και της τέχνης και ο υαλοπίνακας χρήζει αντικατάστασης, ο Συνεταιρισμός απαλλάσσεται και, αντιστρόφως, 
ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμμετάσχει στην καθαρή αξία : α) της εργασίας αντικατάστασης του υαλοπίνακα, 
β) του κόστους των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του υαλοπίνακα 
καθαυτού κατά ποσοστό πενήντα εκατοστιαίων ποσοστιαίων (50%) μονάδων ή πενήντα τοις εκατό (50%).  

ΑΡΘΡΟ 05.Β.2.1 Αντικείμενο ασφάλισης της επισκευής ή αντικατάστασης υαλοπίνακα λόγω θραύσης.  

Με την κάλυψη αυτή ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τη ζημία που θα προκληθεί 
στον ασφαλισμένο, αποκλειστικώς και μόνον, απ’ τη θραύση των εργοστασιακού ή / και μη εργοστασιακού τύπου 
κρυστάλλων των πλευρικών παραθύρων και των ανεμοθωράκων (εμπρόσθιου και οπίσθιου παρμπρίζ) του 
ασφαλισμένου οχήματος που είναι σταθερά και μόνιμα τοποθετημένα πάνω σε αυτό, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, κατά τις οποίες το ασφαλισμένο όχημα έχει εξέλθει απ' τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου 
κατασκευής του.  

Ως «εργοστασιακού τύπου» καλείται ο υαλοπίνακας (κρύσταλλο) που προέρχεται απ’ την κατασκευάστρια εταιρία που 
προμηθεύει με υαλοπίνακες το ασφαλισμένο όχημα κατά την έξοδο αυτού απ’ τη γραμμή παραγωγής, ενώ «μη 
εργοστασιακού τύπου» καλείται ο υαλοπίνακας (κρύσταλλο) που έχει κατασκευαστεί απ' οποιαδήποτε άλλο 
Συνεταιρισμός κατασκευής υαλοπινάκων και φέρει τα ίδια ακριβώς ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες και 
προδιαγραφές με τον «εργοστασιακού τύπου υαλοπίνακα». 

Ως  «αποκατάσταση ζημίας» νοείται α) η επισκευή του υαλοπίνακα δια της επιτόπιας επεμβάσεως με χρήση ρητίνης 
ή, εφόσον η επισκευή δεν προκρίνεται ως ενδεδειγμένη λύση συμφώνως προς τους κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης, β) η αντικατάσταση του θραυσθέντος υαλοπίνακα, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω.  

Ως ασφαλιζόμενο κεφάλαιο νοείται το συμφωνούμενο αναγραφόμενο στην ασφαλιστική σύμβαση χρηματικό ποσό, 
μέχρι του οποίου ο Συνεταιρισμός δύναται κατ’ ανώτατο όριο να παράσχει αποζημίωση στον ασφαλισμένο λόγω 
ενεργοποίησης της εν λόγω κάλυψης, άπαξ ή αθροιστικώς σε περίπτωση επανειλημμένης ενεργοποίησης αυτής, 
μέχρι τη συμπλήρωση της ετήσιας ασφαλιστικής επετείου και είναι κοινό και αδιαίρετο με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση αναφορικά με την παρεχόμενη κάλυψη του καθαρισμού του 
αεροθαλάμου διπλού υαλοπίνακα.  

Η αποζημίωση, σε περίπτωση θραύσης υαλοπίνακα, καλύπτει την καθαρή αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας 
επισκευής του υαλοπίνακα ή, εφόσον χρήσει αντικατάσταση, η αποζημίωση καλύπτει α) την καθαρή αξία του κόστους 
προμήθειας του θραυσθέντος υαλοπίνακα, β) την καθαρή αξία του κόστους προμηθείας των υλικών συγκόλλησης και 
στεγανοποίησης, καθώς και γ) την καθαρή αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας εξαγωγής και επανατοποθέτησης αυτού.  

Εφόσον η ζημία που θα προκληθεί στο υαλοπίνακα του ασφαλισμένου οχήματος δεν κρίνεται επισκευάσιμη, σύμφωνα 
με την εκτίμηση του πραγματογνώμονα του Συνεταιρισμού που θα περιληφθεί στη σχετική έκθεση που θα συνταχθεί, 
ο θραυσθείς / καταστραφείς υαλοπίνακας (κρύσταλλο) θα αντικατασταθεί με έτερο υαλοπίνακα των αυτών ακριβώς 
ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και προδιαγραφών.   

Ο ασφαλισμένος οφείλει σε κάθε περίπτωση να συνδράμει καθ' οιονδήποτε τρόπο και να παράσχει στο Συνεταιρισμό 
άμεσα κάθε δυνατή βοήθεια, γενικότερα δε να προβαίνει σ' οποιαδήποτε ενέργεια ήθελε κριθεί απαραίτητη, με βάση 
τα κρατούντα συναλλακτικά ήθη, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, προκειμένου αφ’ ενός να αποφευχθεί η μεγέθυνση 
τυχόν προκληθείσας ζημιάς σε υαλοπίνακα, ώστε να καταστεί δυνατή η επισκευή αυτού, αφ’ ετέρου να καταστεί 
δυνατή η διαπίστωση και ακριβής καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και προδιαγραφών του προς 
αντικατάσταση θραυσθέντος /  καταστραφέντος υαλοπίνακα (κρυστάλλου).   

ΑΡΘΡΟ 05.Β.2.2 Οροι κάλυψης. 

Η υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ότι έχει προηγηθεί η 
απ’ τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης ή τον κύριο ή τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος αναγγελία, 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, απ’ την επέλευση του κινδύνου, καθώς και η εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
απ’ την αναγγελία διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα του Συνεταιρισμού, ώστε να προκύπτει 
η αιτία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.  

Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου της θραύσης υαλοπίνακα κατά την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος 
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, σε χώρες που δεσμεύονται να εφαρμόσουν και έχουν υπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ της 
Ενοποιημένης Συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων και σύμβαση 
με το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως , εφόσον χρήσει αντικατάσταση αυτού σε χώρα της αλλοδαπής, η 
παρεχόμενη απ’ το Συνεταιρισμό αποζημίωση στον ασφαλισμένο, προκειμένου περί της αξίας του κόστους 
προμήθειας του νέου υαλοπίνακα, συναθροιζόμενης με την αξία του κόστους προμηθείας των υλικών συγκόλλησης 
και στεγανοποίησης, καθώς και συναθροιζόμενης με την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας εξαγωγής και 
επανατοποθέτησης αυτού, δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ κατ’ 
ανώτατο όριο.  

ΑΡΘΡΟ 05.Β.2.3 Εξαιρέσεις. 

Εξαιρούνται, αποκλείονται και, πάντως, δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της ανωτέρω ασφάλισης οι παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. Αντικατάσταση ή επισκευή των ελαστικών μερών που βρίσκονται περιμετρικά των υαλοπινάκων στο πλαίσιο 
αντικατάστασης αυτών.  
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2. Ζημία ή θραύση υαλοπινάκων κατά την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο όχημα ή κατά την εξαγωγή 
και επανατοποθέτησή τους.  

3. Επιφανειακές φθορές - ζημιές κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις που προκλήθηκαν από φθαρμένους 
υαλοκαθαριστήρες ή συνεπεία πρόσκρουσης του ασφαλισμένου οχήματος επί σταθερού αντικειμένου).  

4. Ζημία ή βλάβη μεταλλικών πλαισίων των κρυστάλλων.  

5. Ζημία ή θραύση καθρεπτών, φανών, ηλιοροφής, γυάλινης οροφής (πανοραμικής) και δεικτών πορείας.  

6. Θραύση των κρυστάλλων που καλύπτεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο από άλλον προαιρετικώς καλυπτόμενο 
κίνδυνο.  

8. Από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III των Γενικών - Ειδικών Όρων, ισχύουν μόνο οι αναφερόμενες στα σημεία 
1, 2, 3, 6, 8, 10, 16 και 18. 

ΑΡΘΡΟ 05.Β.2.4 Απαλλαγή ασφαλιστή / Συμμετοχή ασφαλισμένου. 

1. Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του ισόποσου του εκάστοτε προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση 
ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού απ’ την καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς 
αναφορικά με την εν λόγω κάλυψη, το οποίο (ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το 
ανώτατο αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης όριο κάλυψης της ασφάλισης της επισκευής ή 
αντικατάστασης υαλοπίνακα ή το εκάστοτε υπολειπόμενο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση της ετήσιας ασφαλιστικής 
επετείου, το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον ασφαλισμένο υπολογίζεται επί 
της καθαρής αξίας του ποσού των παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης αγαθών ή / και παροχής 
υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη για την αποκατάσταση 
της ζημιάς.  

2. Σε περίπτωση υποβολής, από πλευράς ασφαλισμένου, αναγγελίας στο Συνεταιρισμό περί επελεύσεως του 
κινδύνου επισκευής ή αντικατάστασης υαλοπίνακα λόγω θραύσης, εάν απ’ τη διενεργούμενη πραγματογνωμοσύνη 
που αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης αποδειχθεί ότι εντός του αεροθαλάμου του υαλοπίνακα 
υφίσταται οξείδωση σε τόσο προχωρημένο στάδιο, ώστε ο καθαρισμός αυτού, ανεξαρτήτως θραύσεως, δεν θα ήταν 
ενδεδειγμένη λύση κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, ο Συνεταιρισμός απαλλάσσεται και, αντιστρόφως, 
ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμμετάσχει στην καθαρή αξία α) της εργασίας αντικατάστασης του υαλοπίνακα, β) 
του κόστους των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του υαλοπίνακα 
καθαυτού κατά ποσοστό πενήντα εκατοστιαίων ποσοστιαίων (50%) μονάδων ή πενήντα τοις εκατό (50%).  

05.Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BASIC    

ΑΡΘΡΟ 05.Γ.1.1 Αντικείμενο ασφάλισης της επισκευής ή αντικατάστασης υαλοπίνακα λόγω θραύσης.  

Με την κάλυψη αυτή ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τη ζημία που θα προκληθεί 
στον ασφαλισμένο, αποκλειστικώς και μόνον, απ’ τη θραύση των εργοστασιακού ή / και μη εργοστασιακού τύπου 
κρυστάλλων των ανεμοθωράκων (εμπρόσθιου και οπίσθιου παρμπρίζ) του ασφαλισμένου οχήματος που είναι 
σταθερά και μόνιμα τοποθετημένα πάνω σε αυτό, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, κατά τις οποίες το 
ασφαλισμένο όχημα έχει εξέλθει απ' τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου κατασκευής του.  

Ως «εργοστασιακού τύπου» καλείται ο υαλοπίνακας (κρύσταλλο) που προέρχεται απ’ την κατασκευάστρια εταιρία που 
προμηθεύει με υαλοπίνακες το ασφαλισμένο όχημα κατά την έξοδο αυτού απ’ τη γραμμή παραγωγής, ενώ «μη 
εργοστασιακού τύπου» καλείται ο υαλοπίνακας (κρύσταλλο) που έχει κατασκευαστεί απ' οποιαδήποτε άλλο 
Συνεταιρισμός κατασκευής υαλοπινάκων και φέρει τα ίδια ακριβώς ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες και 
προδιαγραφές με τον «εργοστασιακού τύπου υαλοπίνακα». 

Ως  «αποκατάσταση ζημίας» νοείται α) η επισκευή του υαλοπίνακα δια της επιτόπιας επεμβάσεως με χρήση ρητίνης 
ή, εφόσον η επισκευή δεν προκρίνεται ως ενδεδειγμένη λύση συμφώνως προς τους κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης, β) η αντικατάσταση του θραυσθέντος υαλοπίνακα, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω.  

Ως ασφαλιζόμενο κεφάλαιο νοείται το συμφωνούμενο αναγραφόμενο στην ασφαλιστική σύμβαση χρηματικό ποσό, 
μέχρι του οποίου ο Συνεταιρισμός δύναται κατ’ ανώτατο όριο να παράσχει αποζημίωση στον ασφαλισμένο λόγω 
ενεργοποίησης της εν λόγω κάλυψης, άπαξ ή αθροιστικώς σε περίπτωση επανειλημμένης ενεργοποίησης αυτής, 
μέχρι τη συμπλήρωση της ετήσιας ασφαλιστικής επετείου και είναι κοινό και αδιαίρετο με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση αναφορικά με την παρεχόμενη κάλυψη του καθαρισμού του 
αεροθαλάμου διπλού υαλοπίνακα.  

Η αποζημίωση, σε περίπτωση θραύσης υαλοπίνακα, καλύπτει την καθαρή αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας 
επισκευής του υαλοπίνακα ή, εφόσον χρήσει αντικατάσταση, η αποζημίωση καλύπτει α) την καθαρή αξία του κόστους 
προμήθειας του θραυσθέντος υαλοπίνακα, β) την καθαρή αξία του κόστους προμηθείας των υλικών συγκόλλησης και 
στεγανοποίησης, καθώς και γ) την καθαρή αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας εξαγωγής και επανατοποθέτησης αυτού.  

Εφόσον η ζημία που θα προκληθεί στο υαλοπίνακα του ασφαλισμένου οχήματος δεν κρίνεται επισκευάσιμη, σύμφωνα 
με την εκτίμηση του πραγματογνώμονα του Συνεταιρισμού που θα περιληφθεί στη σχετική έκθεση που θα συνταχθεί, 
ο θραυσθείς / καταστραφείς υαλοπίνακας (κρύσταλλο) θα αντικατασταθεί με έτερο υαλοπίνακα των αυτών ακριβώς 
ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και προδιαγραφών.   

Ο ασφαλισμένος οφείλει σε κάθε περίπτωση να συνδράμει καθ' οιονδήποτε τρόπο και να παράσχει στο Συνεταιρισμό 
άμεσα κάθε δυνατή βοήθεια, γενικότερα δε να προβαίνει σ' οποιαδήποτε ενέργεια ήθελε κριθεί απαραίτητη, με βάση 
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τα κρατούντα συναλλακτικά ήθη, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, προκειμένου αφ’ ενός να αποφευχθεί η μεγέθυνση 
τυχόν προκληθείσας ζημιάς σε υαλοπίνακα, ώστε να καταστεί δυνατή η επισκευή αυτού, αφ’ ετέρου να καταστεί 
δυνατή η διαπίστωση και ακριβής καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και προδιαγραφών του προς 
αντικατάσταση θραυσθέντος /  καταστραφέντος υαλοπίνακα (κρυστάλλου).   

ΑΡΘΡΟ 05.Γ.1.2 Οροι κάλυψης. 

Η κάλυψη παρέχεται υποχρεωτικά σε αυτοκίνητα των οποίων η ημερομηνία παραγωγής όπως αυτή προκύπτει από 
τον αριθμό πλαισίου αυτού είναι πριν την 01/01/2000, ανεξαρτήτως εάν η Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
αναγράφει άλλη ημερομηνία.  

Η υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ότι έχει προηγηθεί η 
απ’ τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης ή τον κύριο ή τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος αναγγελία, 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, απ’ την επέλευση του κινδύνου, καθώς και η εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
απ’ την αναγγελία διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα του Συνεταιρισμού, ώστε να προκύπτει 
η αιτία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.  

Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου της θραύσης υαλοπίνακα κατά την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος 
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, σε χώρες που δεσμεύονται να εφαρμόσουν και έχουν υπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ της 
Ενοποιημένης Συμφωνίας των μελών του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων και σύμβαση 
με το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως , εφόσον χρήσει αντικατάσταση αυτού σε χώρα της αλλοδαπής, η 
παρεχόμενη απ’ το Συνεταιρισμό αποζημίωση στον ασφαλισμένο, προκειμένου περί της αξίας του κόστους 
προμήθειας του νέου υαλοπίνακα, συναθροιζόμενης με την αξία του κόστους προμηθείας των υλικών συγκόλλησης 
και στεγανοποίησης, καθώς και συναθροιζόμενης με την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας εξαγωγής και 
επανατοποθέτησης αυτού, δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ κατ’ 
ανώτατο όριο.  

ΑΡΘΡΟ 05.Γ.1.3 Εξαιρέσεις. 

Εξαιρούνται, αποκλείονται και, πάντως, δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της ανωτέρω ασφάλισης οι παρακάτω 
περιπτώσεις: 

1. Ζημία σε υαλοπίνακα που προκλήθηκε συνεπεία εμπλοκής του ασφαλισμένου οχήματος σε αυτοκινητικό ατύχημα 
με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.  

2. Αντικατάσταση ή επισκευή των ελαστικών μερών που βρίσκονται περιμετρικά των υαλοπινάκων στο πλαίσιο 
αντικατάστασης αυτών.  

3. Ζημία ή θραύση υαλοπινάκων κατά την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο όχημα ή κατά την εξαγωγή 
και επανατοποθέτησή τους.  

4. Επιφανειακές φθορές - ζημιές κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις που προκλήθηκαν από φθαρμένους 
υαλοκαθαριστήρες ή συνεπεία πρόσκρουσης του ασφαλισμένου οχήματος επί σταθερού αντικειμένου).  

5. Ζημία ή βλάβη μεταλλικών πλαισίων των κρυστάλλων.  

6. Ζημία ή θραύση καθρεπτών, φανών, ηλιοροφής, γυάλινης οροφής (πανοραμικής) και δεικτών πορείας.  

7. Θραύση των κρυστάλλων που καλύπτεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο από άλλον προαιρετικώς καλυπτόμενο 
κίνδυνο.  

8. Από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III των Γενικών - Ειδικών Όρων, ισχύουν μόνο οι αναφερόμενες στα σημεία 
1, 2, 3, 6, 8, 10, 16 και 18. 

ΑΡΘΡΟ 05.Γ.1.4 Απαλλαγή ασφαλιστή / Συμμετοχή ασφαλισμένου. 

1. Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του ισόποσου του εκάστοτε προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση 
ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού απ’ την καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς 
αναφορικά με την εν λόγω κάλυψη, το οποίο (ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η καθαρή αξία της συνολικής δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το 
ανώτατο αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης όριο κάλυψης της ασφάλισης της επισκευής ή 
αντικατάστασης υαλοπίνακα ή το εκάστοτε υπολειπόμενο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση της ετήσιας ασφαλιστικής 
επετείου, το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον ασφαλισμένο υπολογίζεται επί 
της καθαρής αξίας του ποσού των παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης αγαθών ή / και παροχής 
υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη για την αποκατάσταση 
της ζημιάς.  

2. Εάν προκληθεί ζημιά από αντικείμενα, ευρισκόμενα εντός ή επί του ασφαλισμένου οχήματος ή από πρόσκρουση 
επιβαινόντων του ασφαλισμένου οχήματος επί των υαλοπινάκων αυτού, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να 
συμμετάσχει στην καθαρή αξία α) της εργασίας αντικατάστασης του υαλοπίνακα, β) του κόστους των υλικών 
συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του υαλοπίνακα καθαυτού κατά ποσοστό είκοσι 
εκατοστιαίων ποσοστιαίων (20%) μονάδων ή είκοσι τοις εκατό (20%).  

3. Εάν προκληθεί ζημία σε υαλοπίνακα συνεπεία της πρόσκρουσης του ασφαλισμένου οχήματος επί σταθερού 
αντικειμένου, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμμετάσχει στην καθαρή αξία α) της εργασίας αντικατάστασης του 
υαλοπίνακα, β) του κόστους των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του 
υαλοπίνακα καθεαυτού κατά ποσοστό είκοσι εκατοστιαίων ποσοστιαίων (20%) μονάδων ή είκοσι τοις εκατό (20%).  
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4. Εάν προκληθεί ζημία σε υαλοπίνακα συνεπεία της εμπλοκής του ασφαλισμένου οχήματος σε ατύχημα με άγνωστο 
όχημα, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να συμμετάσχει στην καθαρή αξία α) της εργασίας αντικατάστασης του 
υαλοπίνακα, β) του κόστους των υλικών συγκόλλησης και στεγανοποίησης του υαλοπίνακα και γ) του κόστους του 
υαλοπίνακα καθεαυτού κατά ποσοστό είκοσι εκατοστιαίων ποσοστιαίων (20%) μονάδων ή είκοσι τοις εκατό (20%). 

06. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 06.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Η ασφάλιση Ιδίων Ζημιών καλύπτει τις ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που προκαλούνται αποκλειστικά και 
μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και πτώση αυτού.  

Καλύπτεται η πραγματική τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του που έχουν 
καταστραφεί, κατά την ημέρα της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 17 
Ν.2496/97 περί υπασφάλισης - υπερασφάλισης.  

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

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

Αν δεν έχει γίνει διαφορετική συμφωνία, στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ασφάλισης δεν εμπίπτουν ζημιές αυτού 
τούτου του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη (βλ. σημ.). 

Ειδικά, ορίζεται ότι, εάν ο οδηγός είναι ηλικίας μικρότερης των 23 ετών ή έχει άδεια ικανότητας οδήγησης που εκδόθηκε 
σε χρόνο συντομότερο του έτους απ’ την επέλευση του κινδύνου, εάν δεν έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των 
περιπτώσεων αυτών, με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης συμμετέχει στη 
ζημιά σε ποσοστό 50 %, αφαιρούμενης και της συμφωνηθείσας απαλλαγής. 

Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση ποσοστού απαλλαγής του 
Συνεταιρισμού από τη συνολική καθαρή δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς αναφορικά με την εν λόγω κάλυψη, το 
οποίο (ποσοστό) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το ανώτατο συμφωνημένο 
και αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης όριο κάλυψης ιδίων ζημιών, το ισόποσο του ποσοστού απαλλαγής 
του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον ασφαλισμένο υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού των παραστατικών εγγράφων 
(τιμολογίων πώλησης αγαθών ή / και παροχής υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών), βάσει των οποίων 
προκύπτει η δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημιάς, αλλά σε κάθε περίπτωση η προσφερόμενη αποζημίωση δεν 
δύναται να είναι μεγαλύτερη απ’ το ανώτατο συμφωνημένο και αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης όριο 
κάλυψης ιδίων ζημιών.  

Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης αποτελεί η εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του κινδύνου, 
αναγγελία της ζημιάς στο αρμόδιο Τμήμα Αποζημιώσεων του Συνεταιρισμού. 

Ειδικά στη περίπτωση πρόκλησης της ζημιάς εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος, η υποχρέωση του Συνεταιρισμού 
υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι το ατύχημα δηλώθηκε αμέσως στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, οπότε και ο 
ασφαλισμένος υποχρεούται μαζί με την Δήλωση Ατυχήματος να προσκομίσει το αντίστοιχο αποδεικτικό (ενδεικτικά, 
δήλωση τροχαίου ατυχήματος, δελτίο συμβάντων κ.λπ.), προκειμένου να αποζημιωθεί 

ΑΡΘΡΟ 06.2. Εξαιρέσεις 

Ι. Ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III. 

ΙΙ. Επίσης εξαιρούνται της ασφάλισης ζημίες: 

α) που προξενήθηκαν στο ασφαλισμένο όχημα από κακή συντήρηση του ή από ελάττωμα του κατασκευαστή,  

β) στα ελαστικά του οχήματος και μόνο εφόσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές που καλύπτονται από την 
παρούσα ασφάλιση και 

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οι ζημιές του αυτοκινήτου (ίδιες ζημίες) κατά το 
διάστημα που είναι στην κατοχή του κλέφτη καλύπτονται από την ασφάλιση μερικής κλοπής. 

ΑΡΘΡΟ 06.03. Τοπικά Ορια Ισχύος 

Η εν λόγω κάλυψη ενεργοποιείται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο κίνδυνος επέλθει κατά την 
κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος εντός της Ελλάδας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό έστω και εάν είχε 
εκδοθεί Πράσινη Κάρτα. 

07. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 07.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Καλύπτονται περιοριστικά οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα και αποδεδειγμένα μόνο από καταιγίδα ή και θύελλα, 
από πλημμύρα ή χιόνι, καθώς επίσης από τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, παλιρροιακό 
κύμα (τσουνάμι), φαινόμενα που προσδιορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Θύελλα ή καταιγίδα υφίσταται, 
όταν επικρατούν άνεμοι 8 μποφόρ και άνω, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ειδικά, 
ορίζεται ότι δεν καλύπτονται μηχανικές βλάβες του αυτοκινήτου που έχουν σαν αιτία παγετό. 
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Η ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης, μείωση απόδοσης, μείωση εμπορικής αξίας, όπως και αποθετικές 
ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου.  

Η ασφάλιση αυτή ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο 
εξωτερικό έστω και εάν είχε εκδοθεί Πράσινη Κάρτα. 

Από την υποχρέωση, εκ μέρους του Συνεταιρισμού, καταβολής αποζημιώσεως προς τον ασφαλισμένο για την 
ανωτέρω αιτία εξαιρείται η καταβολή του προβλεπόμενου από την ασφαλιστική σύμβαση ποσοστού απαλλαγής του 
Συνεταιρισμού από τη συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς αναφορικά με την εν λόγω κάλυψη, το οποίο 
(ποσοστό) βαραίνει τον ασφαλισμένο.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως της ζημιάς υπερβαίνει το ανώτατο συμφωνημένο 
και αναγραφόμενο επί της ασφαλιστικής σύμβασης όριο κάλυψης φυσικών φαινομένων, το ισόποσο του ποσοστού 
απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαραίνει τον ασφαλισμένο υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού των 
παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης αγαθών ή / και παροχής υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής 
υπηρεσιών), βάσει των οποίων προκύπτει η δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημιάς, αλλά σε κάθε περίπτωση η 
προσφερόμενη αποζημίωση δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη απ’ το ανώτατο συμφωνημένο και αναγραφόμενο επί 
της ασφαλιστικής σύμβασης όριο κάλυψης φυσικών φαινομένων.  

ΑΡΘΡΟ 07.2. Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις: 

Ι. Ζημία που θα προκληθεί, όταν το ασφαλισμένο όχημα δεν έχει κάλυψη πυρός απο ανάφλεξη καθώς και ολικής 
κλοπής. 

ΙΙ. Από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III, ισχύουν μόνο οι αναφερόμενες στα σημεία 1, 3, 4, και 18, καθώς επίσης 
και η αναφερόμενη στο σημείο 5, στην έκταση που δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα ειδικό όρο. 

08. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 08.1. Αντικείμενο ασφάλισης. 

Ο Συνεταιρισμός θα αποζημιώνει τον ασφαλιζόμενο για το ποσό που αυτός έχει την υποχρέωση από το νόμο να 
καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτο για υλική ζημία ή σωματική βλάβη που ο τρίτος θα υποστεί κατά τη διάρκεια της 
ασφαλιστικής περιόδου ως συνέπεια καλυπτόμενης πυρκαγιάς του ασφαλιζομένου αυτοκινήτου, που θα προκληθεί 
από υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου, σύμφωνα με το νόμο (άρθρα 914 και επόμενα του Α.Κ.) και δεν θα συνδέεται 
αιτιωδώς με την κυκλοφορία του αυτοκινήτου.  

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο για την κάλυψη 
της ζημίας αυτής, αφού αφαιρεθεί το ισόποσο του ποσοστού της συμφωνούμενης απαλλαγής του Συνεταιρισμού που 
βαραίνει τον ασφαλισμένο. Το ασφαλιστικό ποσό, αφαιρουμένου του ποσοστού της απαλλαγής, αναφέρεται κατ' 
ατύχημα, άσχετα αν περισσότεροι του ενός ζημιώθηκαν στο ίδιο ατύχημα, και εξαντλείται με την καταβολή του στον 
ασφαλισμένο. Το συμφωνηθέν και αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ασφαλιστικό ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο 
ευθύνης του Συνεταιρισμού για ένα ή περισσότερα ατυχήματα, μέσα στην ασφαλιστική περίοδο, 
συμπεριλαμβανομένων τόκων και πάσης φύσεως εξόδων.  

Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία 
του ασφαλισμένου οχήματος, μετά δε από κάθε καταβολή μειώνεται ανάλογα.  

Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης αποτελεί η εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του 
κινδύνου, αναγγελία της ζημιάς στο αρμόδιο Τμήμα Αποζημιώσεων του Συνεταιρισμού. Η αναγγελία θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση-αποδεικτικό περί δήλωσης του περιστατικού  στη κατά Νόμο αρμόδια Αστυνομική ή άλλη 
δημόσια  Αρχή. 

Η ασφάλιση αυτή ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο 
εξωτερικό έστω και εάν είχε εκδοθεί πράσινη κάρτα. 

ΑΡΘΡΟ 08.2. Εξαιρέσεις 

Ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III. 

09.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 

ΑΡΘΡΟ 09.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, από σύγκρουση του με άλλο 
ανασφάλιστο όχημα του οποίου ο συνήθης τόπος στάθμευσης είναι η Ελληνική Επικράτεια (Ελληνικές Πινακίδες 
Κυκλοφορίας).  

Βασικές προϋποθέσεις αποζημίωσης του ασφαλιζομένου αποτελούν: 

α) η διαπίστωση της αποκλειστικής ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου αυτοκινήτου, η οποία θα πρέπει να 
προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από Δημόσια έγγραφα (Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος 
επιληφθείσης Αστυνομικής Αρχής, Ποινική Δικογραφία),  

β)  ο χαρακτηρισμός του  ζημιογόνου  οχήματος ως ανασφαλίστου να προκύπτει από το δελτίο συμβάντων της 
αστυνομικής αρχής που έχει επιληφθεί του ατυχήματος ή τη σχηματισθείσα δικογραφία του TOTA ή άλλο δημόσιο 
έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το ζημιογόνο όχημα είναι ανασφάλιστο, καθώς και  
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γ)  η διαφύλαξη των δικαιωμάτων αυτού κατά το Νόμο εναντίον του υπεύθυνου τρίτου για την αποκατάσταση και 
επανείσπραξη της ζημιάς.  

Ορια Αποζημίωσης: 

α) Καλύπτεται μέρος της πραγματικής τρέχουσας αξίας του αυτοκινήτου ή των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του που 
έχουν καταστραφεί υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στα υπό το γράμμα (α), (β) και (γ) τρία πρώτα εδάφια της 
δεύτερης παραγράφου του τέταρτου άρθρου του Νόμου 4092 /2012 και μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

β) Εφόσον δεν πρόκειται περί ολοσχερούς, αποδεδειγμένα, καταστροφής του ασφαλιζόμενου οχήματος, καλύπτεται 
η καθαρή άνευ ΦΠΑ αξία του κόστους αποκατάστασης των υλικών ζημιών του ασφαλιζόμενου οχήματος βάσει του 
περιεχομένου των εκάστοτε νομίμως εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών εγγράφων (τιμολογίων πώλησης 
αγαθών ή / και παροχής υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) και αφού αφαιρεθεί απ’ το κόστος 
αποκατάστασης το ισόποσο του συμφωνούμενου ποσοστού απαλλαγής του Συνεταιρισμού που βαρύνει τον 
ασφαλισμένο.    

Ειδικές σημειώσεις: 

I. Ο Συνεταιρισμός ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Δεν ευθύνεται 
για οποιαδήποτε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά ενδεικτικά για μείωση της αγοραστικής του αξίας, ή για στέρηση της 
χρήσης του ή για μείωση απόδοσης ή για εμπορική ζημιά του ασφαλιζομένου ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά. 

II. Ο Συνεταιρισμός, αποζημιώνοντας τον ασφαλιζόμενο, αποκτά, μέχρι του ποσού της αποζημίωσης, όλα τα 
δικαιώματα, τα οποία έχει αυτός εναντίον του τρίτου, που είναι υπαίτιος του ατυχήματος, σύμφωνα και με το Νόμο. 
Ανεξάρτητα απ' αυτό ο ασφαλιζόμενος εκχωρεί από τώρα στον Συνεταιρισμό, μέχρι του ποσού της αποζημίωσης, 
κάθε συναφές δικαίωμα του και δίνει σ' αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά, 
στο όνομα της ή και στο όνομα του, για αποζημίωση της από τον τρίτο. 

III. Η ασφάλιση αυτή ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνεται 
στο εξωτερικό έστω και εάν έχε εκδοθεί πράσινη κάρτα για το ασφαλισμένο όχημα. 

ΑΡΘΡΟ 09.2. Εξαιρέσεις 

Από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Τμήματος III, ισχύουν μόνο οι αναφερόμενες στα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 18. 

10. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ OXHΜATOΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Η εν λόγω κάλυψη περιλαμβάνει την αποκατάσταση υλικών ζημιών ασφαλισμένου αυτοκινήτου που νοείται μόνον ως 
η ανόρθωση του κόστους επισκευής ήτοι συγκεκριμένα η καθαρή άνευ ΦΠΑ αξία των τιμολογίων, ήτοι της αγοράς 
ανταλλακτικών και της διενέργειας επισκευαστικών εργασιών και έλαβε χώρα εξαιτίας ατυχήματος που προκλήθηκε 
από αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού τρίτου γνωστού οχήματος που φέρει ελληνικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας 
και είναι, κατά το χρόνο επέλευσης του συμβάντος, ασφαλισμένο, με έγκυρη και ισχυρή σύμβαση ασφάλισης, σε 
εδρεύουσα στην Ελλάδα αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία που τυγχάνει απαραιτήτως εν ενεργεία μέλος της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε). 

ΑΡΘΡΟ 10.2. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης της κάλυψης  

Ι. Τα όργανα της κατά τόπον και Νόμον αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής να επιληφθούν του συμβάντος δια της 
παρουσίας τους στον τόπο του ατυχήματος και να προβούν στη σύνταξη, προς πιστοποίηση των ανωτέρω, σχετικού 
δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών ή στην εκπόνηση ποινικής δικογραφίας, εφόσον συνεπεία του 
επελθόντος συμβάντος έχει υπάρξει τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου και διενεργείται προανάκριση, απ’ όπου 
να καθίστανται γνωστά α) τα στοιχεία των οδηγού και ιδιοκτήτη του φερόμενου ως ζημιογόνου οχήματος, β) ο αριθμός 
κυκλοφορίας αυτού, καθώς και γ) η ασφαλίζουσα αυτό εταιρία. 

ΙΙ. Να υπάρξει πλήρης καταγραφή του συμβάντος απ’ την υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος του Συνεταιρισμού.  

ΙΙΙ. Να υπάρξει έγγραφη άνευ επιφυλάξεως, ρητή και κατηγορηματική δήλωση περί ανάληψης αποκλειστικής ευθύνης 
από πλευράς του οδηγού του φερόμενου ως ζημιογόνου τρίτου οχήματος, πλην, όμως, ο Συνεταιρισμός δεν 
δεσμεύεται να προβεί στην ανόρθωση των υλικών ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον, συνεκτιμώντας τον 
τρόπο και τις ειδικότερες συνθήκες, υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των 
διατάξεων του Κ.Ο.Κ και παντός ετέρου συναφούς νομοθετήματος, προκύπτει υπαιτιότητα (αποκλειστική ή 
συνυπαιτιότητα) του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.  

IV. Να ειδοποιηθεί ο Συνεταιρισμός εγκαίρως, επί αποδείξει και επιμελεία του ασφαλισμένου, το αργότερο εντός τριών 
(3) ημερολογιακών ημερών από ην επέλευση του συμβάντος, ώστε να αποστείλει πραγματογνώμονα / τεχνικό 
σύμβουλο της επιλογής της, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την αποδεδειγμένη ειδοποίησή της, για να 
επιθεωρήσει το ζημιωθέν ασφαλισμένο όχημα.  

V. Να μην υπάρξει αδικαιολόγητη διαφοροποίηση ανάμεσα στην αξία του κόστους αποκατάστασης των υλικών ζημιών 
του ασφαλισμένου οχήματος βάσει του περιεχομένου προτιμολόγησης / εκτίμησης ή / και των προσηκόντων 
εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών (τιμολογίων πώλησης / παροχής υπηρεσιών ή / και αποδείξεων παροχής 
υπηρεσιών) που πρέπει να αποσταλούν, άνευ υπαίτιας καθυστέρησης, στον Συνεταιρισμό στο συντομότερο κατά το 
δυνατόν χρόνο σε σχέση με την προσδιοριζόμενη αξία του κόστους αποκατάστασης των υλικών ζημιών βάσει του 
περιεχομένου της εκπονούμενης τεχνικής εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης του υπαλλήλου ή συνεργάτη του 
Συνεταιρισμού και, σε περίπτωση αδικαιολόγητης διαφοροποιήσεως, αποκαταστατέα είναι η επελθούσα στο 



 

23 Κωδικός Ορων: 01.09.2017 

 

ασφαλισμένο όχημα ζημιά βάσει του κόστους αποκατάστασης που αναφέρεται στην τεχνική έκθεση 
πραγματογνωμοσύνης του υπαλλήλου ή συνεργάτη του Συνεταιρισμού.       

VΙ. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ΔΕΝ δύναται να ανέλθει σε ποσό μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ κατ’ 
ανώτατο όριο σε ετήσια – δωδεκάμηνη – ασφαλιστική περίοδο και ανεξαρτήτως συχνότητας ενεργοποίησης της εν 
λόγω κάλυψης εντός της αυτής - ισόχρονης - περιόδου.  

ΑΡΘΡΟ 10.3. Λοιποί Όροι  

Ι. Με την καταβολή της αποζημιώσεως, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να υπογράψει δήλωση εκχώρησης των 
δικαιωμάτων του στον Συνεταιρισμό (Εκδοχέα), για το ποσό της αποζημίωσης, έναντι παντός τρίτου υπόχρεου προς 
αποζημίωσή του.  

ΙΙ. Συμφωνείται ότι, εάν μετά την καταβολή αποζημίωσης στον ασφαλισμένο, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με βάση το 
σκεπτικό και διατακτικό της οποίας να προκύπτει ότι ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος υπήρξε αποκλειστικώς 
υπαίτιος ή συνυπαίτιος του προκληθέντος ατυχήματος, ο Συνεταιρισμός δικαιούται να απαιτήσει απ’ τον ασφαλισμένο 
να της καταβάλει – εν όλω ή εν μέρει σε περίπτωση συνυπαιτιότητας - οποιοδήποτε ποσό ο τελευταίος έλαβε και εκ 
των υστέρων αποδείχθηκε ότι δεν δικαιούτο να λάβει απ’ τον Συνεταιρισμό κατά κεφάλαιο ως αποζημίωση 
(επανείσπραξη).  

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 11.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Ι. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εμπλακεί μέχρι μία (1) φορά σε αυτοκινητικό ατύχημα εντός της εκάστοτε 
τελευταίας δωδεκάμηνης ασφαλιστικής περιόδου, για τον υπολογισμό της έναρξης διάρκειας ισχύος της οποίας 
λαμβάνεται πάντοτε ως απόλυτο δεδομένο αποκλειστικώς και μόνον η ημερομηνία πρωτασφάλισης του 
ασφαλισμένου οχήματος στο Συνεταιρισμό και οι επακολουθήσασες διαδραμούσες, μέχρι το χρόνο ενεργοποίησης 
της κάλυψης που παρέχεται με τον παρόντα όρο, διαδοχικές και αλλεπάλληλες δωδεκάμηνης διάρκειας ασφαλιστικές 
ή μη περίοδοι, δεν θα επέρχεται επιβάρυνση του ποσού των ασφαλίστρων που θα οφείλονται απ' τον ασφαλισμένο 
στο Συνεταιρισμό για την επόμενη δωδεκάμηνη ασφαλιστική περίοδο εν σχέση με την περίοδο, στην οποία αφορά η 
κάλυψη που παρέχεται με τον παρόντα όρο, όπερ σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος θα εξακολουθήσει κατά τη διάρκεια 
της επόμενης δωδεκάμηνης ασφαλιστικής περιόδου εν σχέση με την περίοδο, στην οποία αφορά η δια του παρόντος 
όρου παρεχόμενη κάλυψη, να υπάγεται στην αυτή κλίμακα bonus - malus, στην οποία υπαγόταν και κατά τη 
δωδεκάμηνη ασφαλιστική περίοδο αμέσως προ της έναρξης εφαρμογής όσων σχετίζονται με την εν λόγω κάλυψη και 
αναφέρονται στον παρόντα όρο.  

ΙΙ. Για τον αριθμητικό - ποσοτικό υπολογισμό των περιπτώσεων εμπλοκής του ασφαλισμένου σε αυτοκινητικό ατύχημα 
λογίζεται πάντοτε η πρώτη, αποκλειστικώς και μόνον κατά χρονολογική σειρά, περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος, 
στην οποία ενεπλάκη ο ασφαλισμένος, ανεξαρτήτως του χρόνου ή του τρόπου, με τον οποίο περιήλθε σε γνώση του 
Συνεταιρισμού. 

12. ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 12.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την κάλυψη αυτή ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον ασφαλισμένο αποζημίωση για 
τη ζημιά που αποδεδειγμένα προκαλείται, στις μεταφερόμενες δια του ασφαλισμένου οχήματος αποσκευές των 
επιβατών αυτού κατά το χρόνο φορτοεκφορτώσεώς τους εντός του χώρου αποσκευών ή απ’ το χώρο αποσκευών του 
ασφαλιζόμενου οχήματος, καθώς και εξαιτίας επελεύσεως πυρκαγιάς, διαρροής στο εσωτερικό του ασφαλισμένου 
οχήματος, σύγκρουσης, εκτροπής / πτώσης, πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, τρομοκρατικών και κακόβουλων 
ενεργειών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή πολιτικών ταραχών, συμφώνως προς τα εκάστοτε προβλεπόμενα στην 
ασφαλιστική σύμβαση περί του καθορισμού ανώτατου ποσού αποζημιώσεως ανά συμβάν και έως του ποσού των 
150,00 Ευρώ ανά αποσκευή επιβάτη, καλυπτόμενης μίας (1) αποσκευής ανά έναν (1) επιβάτη.  

Βασικές προϋποθέσεις αποζημίωσης του ασφαλιζόμενου αποτελούν: 

1. Η εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του κινδύνου, αναγγελία της ζημιάς στο αρμόδιο Τμήμα 
Αποζημιώσεων του Συνεταιρισμού, από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο. Η αναγγελία να συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από τα εξής παραστατικά:   

α) φωτογραφίες της ζημιωθείσας αποσκευής  

β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του ιδιοκτήτη/κατόχου της ζημιωθείσας αποσκευής και  

γ) αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης της ζημιωθείσας αποσκευής ήταν επιβάτης του 
λεωφορείου κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου. 

2. Η προσκόμιση στον Συνεταιρισμό από πλευράς του λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου, παραστατικών που να 
αποδεικνύουν ότι κατέβαλε στον ιδιοκτήτη / κάτοχο της αποσκευής, χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για την ζημιά 
που αποδεδειγμένα προκλήθηκε στις μεταφερόμενες δια του ασφαλισμένου οχήματος αποσκευές των επιβατών.   

Η ασφάλιση αυτή ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο 
εξωτερικό έστω και εάν είχε εκδοθεί πράσινη κάρτα. 

ΑΡΘΡΟ 12.2. Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις: 
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1. Ολες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο των αποκλειομένων κινδύνων και Γενικών Εξαιρέσεων (άρθρο 
10 των Γενικών Όρων) καθώς και στις Εξαιρέσεις του Τμήματος ΙΙΙ, εκτός των περιπτώσεων των τρομοκρατικών και 
κακόβουλων ενεργειών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή πολιτικών ταραχών που προβλέπονται στην παράγραφο 
3, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγίδας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 και όσων ορίζονται στις παραγράφους 
13 και 14. 

2. Ο Συνεταιρισμός δεν ευθύνεται για φυσιολογικές φθορές των αποσκευών, όπως γρατσουνιές, χτυπήματα, 
κατασκευαστικές ατέλειες και φθορές από υπερβολικά φορτωμένες αποσκευές. 

13. ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την κάλυψη αυτή ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον ασφαλισμένο αποζημίωση για 
τη ζημιά που αποδεδειγμένα προκαλείται από απώλεια ή κλοπή στις μεταφερόμενες δια του ασφαλισμένου οχήματος 
αποσκευές των επιβατών αυτού κατά το χρόνο φορτοεκφορτώσεώς τους εντός του χώρου αποσκευών ή απ’ το χώρο 
αποσκευών του ασφαλιζόμενου οχήματος, καθώς και για τη ζημιά που αποδεδειγμένα προκαλείται στις 
μεταφερόμενες δια του ασφαλισμένου οχήματος αποσκευές των επιβατών αυτού εξαιτίας επελεύσεως πυρκαγιάς, 
διαρροής στο εσωτερικό του ασφαλισμένου οχήματος, σύγκρουσης, εκτροπής / πτώσης, πλημμύρας, θύελλας, 
καταιγίδας, κλοπής, τρομοκρατικών και κακόβουλων ενεργειών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή πολιτικών 
ταραχών, συμφώνως προς τα εκάστοτε προβλεπόμενα στην ασφαλιστική σύμβαση περί του καθορισμού ανώτατου 
ποσού αποζημιώσεως ανά συμβάν και έως του ποσού των 300,00 Ευρώ ανά αποσκευή, καλυπτόμενης μίας (1) 
αποσκευής ανά έναν (1) επιβάτη.  

Βασικές προϋποθέσεις αποζημίωσης του ασφαλιζόμενου αποτελούν: 

1. Η εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του κινδύνου, αναγγελία της ζημιάς στο αρμόδιο Τμήμα 
Αποζημιώσεων του Συνεταιρισμού. Η αναγγελία να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής παραστατικά: 

α) Βεβαίωση-αποδεικτικό περί του ότι το περιστατικό έχει αναφερθεί στη κατά Νόμο αρμόδια Αστυνομική ή άλλη 
δημόσια  Αρχή, εντός 24 ωρών από την επέλευση του συμβάντος ( ενδεικτικά δελτίο συμβάντων) . 

β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του ιδιοκτήτη της ζημιωθείσας αποσκευής και  

γ) αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης της ζημιωθείσας αποσκευής ήταν επιβάτης του 
λεωφορείου κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου. 

δ) αποδεικτικό έγγραφο ότι έφερε αποσκευή ο αιτών αποζημίωσης - ιδιοκτήτης κατά τον χρόνο επέλευσης του 
κινδύνου. 

2. Η προσκόμιση στον Συνεταιρισμό από πλευράς ασφαλισμένου παραστατικών που να αποδεικνύουν ότι κατέβαλε 
στον ιδιοκτήτη / κάτοχο της αποσκευής, χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για την ζημιά που αποδεδειγμένα 
προκλήθηκε στις μεταφερόμενες δια του ασφαλισμένου οχήματος αποσκευές των επιβατών.   

Η ασφάλιση αυτή ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και σε κάθε περίπτωση 
δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό ακόμη και εάν είχε εκδοθεί πράσινη κάρτα. 

ΑΡΘΡΟ 13.2. Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Ολες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο των αποκλειομένων κινδύνων και Γενικών Εξαιρέσεων (άρθρο 
10 των Γενικών Όρων) και στις Εξαιρέσεις του Τμήματος ΙΙΙ, εκτός των περιπτώσεων των τρομοκρατικών και 
κακόβουλων ενεργειών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή πολιτικών ταραχών που προβλέπονται στην παράγραφο 
3, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγίδας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 και όσων ορίζονται στις παραγράφους 
13 και 14. 

Ο Συνεταιρισμός δεν ευθύνεται στις περιπτώσεις που η κλοπή ή απώλεια της αποσκευής έλαβε χώρα κατά το χρόνο 
που το ασφαλιζόμενο όχημα ήταν σταθμευμένο σε χώρο χωρίς φύλαξη. 

14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ: 

Στην παρούσα κάλυψη, καλούνται: 

α) "ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ", ο οδηγός του αναφερόμενου στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. 

β) "ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ", για να λάβουν το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό, στην περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου, 
τα πρόσωπα που θα εκκαλούντο στην κληρονομιά του ασφαλιζόμενου σύμφωνα με τους κανόνες της "εξ αδιαθέτου 
διαδοχής" ανεξάρτητα από το αν γίνουν πράγματι ή όχι κληρονόμοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ 
διαθήκης). 

γ) "ΑΤΥΧΗΜΑ", θεωρείται περιστατικό (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία και 
απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και συμμετοχή του συμβαλλόμενου ή του ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων και 
που προκαλεί στον ασφαλιζόμενο σωματική βλάβη, ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητη από κάθε άλλη. 

δ) "ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ" το χρηματικό ποσό, που θα καταβληθεί, κατ' ανώτατο όριο για κάθε 
καλυπτόμενη περίπτωση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση το προβλεπόμενο στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικό ποσό για τον καλυπτόμενο οδηγό. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

α) Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει το ατύχημα που θα υποστεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του προγράμματος ο 
οδηγός, υπέρ του οποίου συνάφθηκε η ασφάλιση του καλυπτόμενου από το ασφαλιστήριο οχήματος, εφόσον το 
ατύχημα συμβεί αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης του αυτοκινήτου, καθώς και της επιβίβασης σ' 
αυτό και αποβίβασης απ' αυτό και εφόσον τούτο (ατύχημα) συνιστά την αποδεδειγμένα άμεση, αποκλειστική και 
ανεξάρτητη από κάθε άλλη αιτία των οριζόμενων στα παρακάτω άρθρα 3 μέχρι και 4 κινδύνων. Η από τον παρόντα 
Όρο προβλεπόμενη ασφάλιση καλύπτει τον οδηγό και καταβάλλεται από τον Συνεταιρισμό ως ασφάλισμα Ζωής. 

β) Οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το περιεχόμενο του παρόντος Όρου 
και των τυχόν Πρόσθετων Πράξεων. 

3. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: 

Αν επέλθει θάνατος του ασφαλιζόμενου συνεπεία ατυχήματος, ο Συνεταιρισμός θα καταβάλλει στους δικαιούχους το 
προβλεπόμενο για την περίπτωση θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του ασφαλίσματος 
είναι ότι ο θάνατος επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από ατύχημα που συνέβη κατά τη 
διάρκεια της κάλυψης και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος. Αν δικαιούχος 
συντελέσει "εκ προθέσεως" με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, στη συντόμευση της ζωής του ασφαλιζόμενου, 
η ασφάλιση, ως προς αυτόν, γίνεται αυτοδικαίως άκυρη και ανυπόστατη υπέρ του Συνεταιρισμού και δεν παράγει 
καμιά υποχρέωση σε βάρος της. Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την υποβολή στον Συνεταιρισμό των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, 

2) Πιστοποιητικό θανάτου ιατρού ή νοσοκομείου, 

3) Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού, 

4) Κληρονομητήριο, 

5) Όλα τα έγγραφα της ποινικής δικογραφίας. 

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

4. ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ): 

Η μόνιμη ανικανότητα διακρίνεται σε: 

α) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, που επήλθε αποκλειστικά συνεπεία ατυχήματος και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος το 
αργότερο από την ημέρα που συνέβη αυτό και στην οποία περίπτωση ο Συνεταιρισμός καταβάλλει ολόκληρο το 
ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται γι' αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας είναι περιοριστικά οι εξής: 

Ι. Ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο 
κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού. 

II. Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που καθιστά τον ασφαλιζόμενο ισοβίως ανίκανο για 
κάθε εργασία. 

III. Ολική, διαρκής παράλυση. 

β) Μόνιμη Μερική Ανικανότητα. Κάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας που επήλθε υπό τις ίδιες παραπάνω 
προϋποθέσεις και η οποία δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα κατά τα παραπάνω, θεωρείται μόνιμη μερική 
ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του ασφαλιζόμενου για οποιαδήποτε εργασία μειώνεται αντικειμενικά ισοβίως 
μερικώς. 

Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας, το ασφαλιστικό ποσό συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που 
προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα, καθορίζεται δε ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δεξιά Αριστερά 
Ολική απώλεια του βραχίονα 
ή του χεριού      

60% 50% 

Ολική απώλεια της κίνησης 
του ώμου 

25% 20% 

Ολική απώλεια της κίνησης 
του αγκώνα ή του καρπού 

20% 15% 

Ολική απώλεια της κίνησης 
του αντίχειρα και του δείκτη 

35% 25% 

Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% 
Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10% 
Ολική απώλεια του μέσου ή 
του παράμεσου       

8% 7% 

Ολική απώλεια του μικρού 
δακτύλου 

7% 6% 

Ολική απώλεια δύο από τα 
τελευταία  Δάκτυλα (μέσο, 
παράμεσο ή μικρό) 

15% 12% 
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Μερικός ακρωτηριασμός του 
ποδιού μαζί με όλα τα 
δάκτυλα 

30% 

Ολική απώλεια της κνήμης ή 
ποδιού 

50% 

Ολική απώλεια της κίνησης 
του ισχίου  

30% 

Ολική απώλεια της κίνησης 
του γονάτου 

20% 

Βράχυνση του ποδιού κατά 5 
τουλάχιστον εκατοστά 

15% 

Ολική απώλεια της όρασης 
του ενός ματιού ή ελάττωση 
στο μισό της όρασης και των 
δύο ματιών  

25% 

Ολική και ανίατη απώλεια 
ακοής του ενός αυτιού 

10% 

Ολική και ανίατη απώλεια 
ακοής και των δύο αυτιών 

40% 

Κάταγμα, όχι πορωμένο, του 
κάτω σαγονιού 

25% 

Αγκύλωση τμήματος της 
σπονδυλικής στήλης με 
παραμόρφωση 

30% 

Κάταγμα πλευρών με 
παραμόρφωση του θώρακα 
και με οργανικές ανωμαλίες 

10% 

 

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

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

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

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

Αν οι συνέπειες του ατυχήματος καθίστανται σοβαρότερες λόγω προ υπάρχοντος ελαττώματος ή αφαίρεσης ή 
αποκοπής μέλους, η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη μόνο της βλάβης που επήλθε άμεσα από το 
ατύχημα και όχι της μεγαλύτερης βλάβης που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση 
απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή μελών, η οποία δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα κατά τα προαναφερόμενα, 
το σύνολο της αποζημίωσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ολικό ασφαλιστικό ποσό το προβλεπόμενο 
για την περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας. 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ — ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 

α) Για την ενεργοποίηση της κάλυψης προσωπικού ατυχήματος του οδηγού σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο 
λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τα Κεντρικά Γραφεία 
του Συνεταιρισμού, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος. 

Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία 
για την αξίωση του και οφείλει να διευκολύνει τον Συνεταιρισμό σε κάθε ενέργεια για τη διαπίστωση των συνθηκών 
του ατυχήματος, ακόμη και στη διενέργεια νεκροψίας. Επίσης, υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις σε 
εύλογα χρονικά διαστήματα, που θα απαιτεί ο Συνεταιρισμός από γιατρό που υποδεικνύεται απ' αυτήν. Η υπαίτια 
παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεων του, παρέχει το δικαίωμα 
στον Συνεταιρισμό να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. 

Ενέργειες του Συνεταιρισμού που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος ή των συνεπειών 
του δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να θεωρηθούν ως αναγνώριση υποχρέωσης της για καταβολή αποζημίωσης.  

β) Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται σε ευρώ στην Ελλάδα, εφόσον και όταν εκπληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες 
από το Νόμο και το παρόν υποχρεώσεις του ασφαλιζόμενου ή του δικαιούχου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
αποζημίωσης, προσκομίζονται στον Συνεταιρισμό τα πρωτότυπα των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και 
παραστατικών. 

γ) Καμιά αξίωση δεν μπορεί να ασκηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά του Συνεταιρισμού, πριν από την πάροδο τριάντα 
(30) ημερών από την προσκόμιση σ' αυτή πλήρων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και παραστατικών.  

δ) Μετά τον καθορισμό από τον Συνεταιρισμό της καταβλητέας αποζημίωσης, γίνεται η καταβολή της το αργότερο 
μέσα στην παραπάνω προθεσμία στα Κεντρικά Γραφεία του Συνεταιρισμού. 
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ε) Η επέλευση του ατυχήματος πρέπει να βεβαιώνεται από ίδια αντίληψη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. 
Αποκλείεται η βεβαίωση κατά δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων, που 
καταχωρείται στο Βιβλίο Συμβάντων των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών, χωρίς, όπως αμέσως παραπάνω 
αναγράφεται, προηγούμενη ή άμεσα επακόλουθη διαπίστωση της δήλωσης από την Αρχή. 

Στ) Η καταβολή αποζημίωσης γίνεται επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων (άνευ ΦΠΑ) στις περιπτώσεις παθόντων 
που είναι επαγγελματίες ή/και νομικά πρόσωπα.  

6. ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ: 

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

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: 

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

Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεών τους παρέχει 
στον Συνεταιρισμό το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από αυτούς μέχρι του ποσού των 2.000 Ευρώ. 

8. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από την παρούσα κάλυψη: 

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

2. Περιπτώσεις που ο οδηγός του αυτοκινήτου πάσχει από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια ή βρίσκεται σε 
κατάσταση μέθης σύμφωνα με τα άρθρα του Κ. Ο. Κ. ή είναι αλκοολικός ή τοξικομανής ή ανάπηρος. 

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

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

5. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο συμμετέχει σε αγώνες ή δοκιμές για αγώνες και επιδείξεις (επίσημους ή μη). 

6. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο ρυμουλκεί ή ρυμουλκείται καθώς και σε παρόμοιες περιπτώσεις, εκτός αν υπάρχει 
έγγραφη συναίνεση του Συνεταιρισμού για παροχή κάλυψης. 

7.Περιπτώσεις που ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης ή έχει διαταχθεί η προσωρινή ή διαρκής 
αφαίρεση της. 

8. Οι κάθε μορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις, έστω και αν χαρακτηρισθούν από το Δικαστήριο ως ατυχήματα. 

9 Ατυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε σωματική βλάβη που είχε υποστεί ο ασφαλιζόμενος 
πριν την ασφάλιση και τα επακόλουθα ή επιπλοκές της. 

10. Περιπτώσεις που οι συν επιβαίνοντες του αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από όσους προβλέπονται από την άδεια 
κυκλοφορίας ή το αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο πάνω από το όριο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας ή 
από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών. 

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

12. Περιπτώσεις που η ηλικία του οδηγού του αυτοκινήτου υπερβαίνει το 65° έτος. 
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Στους ανωτέρω ειδικούς όρους του Τμήματος I, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, ισχύουν τα κατωτέρω : 

1. Στις ασφαλίσεις Ιδίων Ζημιών, Κλοπής (ολικής, μερικής), Πυρός, Πυρός και έκρηξης από Τρομοκρατικές ή 
Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, Φυσικών Φαινομένων, Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων από πυρκαγιά του ασφαλισμένου 
αυτοκινήτου, Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Αυτοκίνητο, , Καθαρισμού - Αποκατάστασης θραύσης κρυστάλλων 
και σε όσες από  τις προαιρετικές καλύψεις έχει συμφωνηθεί η επέκτασή τους στο εξωτερικό, το συμφωνηθέν και 
αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ασφαλιστικό ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης του Συνεταιρισμού για ένα ή 
περισσότερα ατυχήματα, μέσα στην ασφαλιστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων τόκων και πάσης φύσεως εξόδων. 
Η ευθύνη του Συνεταιρισμού φθάνει μέχρι το ασφαλιστικό ποσό, ακόμα και αν από το ίδιο ατύχημα προήλθαν 
περισσότεροι ασφαλισμένοι κίνδυνοι. Επειδή το ασφαλιστικό ποσό κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης είναι 
αναλωτό, δηλαδή μετά από κάθε καταβολή λόγω ζημίας, μειώνεται ανάλογα, θα πρέπει, προκειμένου να παραμένει 
το ίδιο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μετά την καταβολή της κάθε αποζημίωσης, ο λήπτης της ασφάλισης να 
αιτείται την αναπροσαρμογή του ασφαλιστικού ποσού και να εκδίδεται Πρόσθετη Πράξη είσπραξης διαφοράς 
ασφαλίστρου από την ημερομηνία ατυχήματος και μέχρι τη λήξη της σύμβασης, αλλιώς θα ισχύει η πιο κάτω 
παράγραφος 3 του παρόντος τμήματος. 

2. Ο Συνεταιρισμός δικαιούται, αντί της καταβολής χρηματικής αποζημίωσης να αναλάβει την επισκευή του 
αυτοκινήτου. 

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

4. Εφόσον το ποσό της αποζημίωσης (ασφάλισμα) φθάνει μέχρι την αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, στις 
ασφαλίσεις Ίδιων Ζημιών, Πυρός και Κλοπής, Πυρός και Έκρηξης από Τρομοκρατικές ή Κακόβουλες ενέργειες, 
Φυσικών Φαινομένων, εφαρμόζονται κατ' αναλογία όσα ορίζονται ανωτέρω στην παράγραφο 5 της ασφάλισης Ολικής 
Κλοπής. 

5. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια για την 
αποφυγή επέλευσης ή επίτασης των ασφαλισμένων κινδύνων και να συμπεριφέρεται εν γένει ως συνετός ιδιοκτήτης 
αυτοκινήτου. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του, υποχρεούται σε αποζημίωση του 
Συνεταιρισμού. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να θέσει το ταχύτερο στη διάθεση του ασφαλιστή το αυτοκίνητο προς 
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ενώ ο ασφαλιστής υποχρεούται να τη διενεργήσει εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Πριν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ο ασφαλισμένος δεν έχει δικαίωμα να προβεί ο ίδιος σε 
αποκατάσταση της ζημιάς. 

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

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

8. Σε περίπτωση καταγγελίας προ της λήξεως της ασφαλιστικής σύμβασης για την οποία έχει επέλθει κίνδυνος/ζημία 
αναφορικά με προαιρετική κάλυψη ασφάλισης εντός της εκάστοτε τελευταίας δωδεκάμηνης ασφαλιστικής περιόδου, 
για τον υπολογισμό της έναρξης διάρκειας ισχύος της οποίας λαμβάνεται πάντοτε ως απόλυτο δεδομένο 
αποκλειστικώς και μόνον η ημερομηνία πρωτασφάλισης του ασφαλισμένου οχήματος στο Συνεταιρισμό και οι 
επακολουθήσασες διαδραμούσες, ο Συνεταιρισμός δεν θα επιστρέφει για την συγκεκριμένη προαιρετική κάλυψη 
ασφάλισης ασφάλιστρα λόγω της πρόωρης λύσης της ασφαλιστικής συμβάσεως. 
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ΤΜΗΜΑ III: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Στους ανωτέρω Ειδικούς Όρους του τμήματος I, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, ισχύουν όλες οι ακόλουθες 
Γενικές Εξαιρέσεις, ήτοι, αποκλείονται από την ασφάλιση και δεν καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ζημίες 
που προξενήθηκαν: 

1. από πρόθεση του ασφαλισμένου, του αντισυμβαλλομένου και του οδηγού του οχήματος ή των προστηθέντων υπ' 
αυτών προσώπων στην οδήγηση του οχήματος, 

2. από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις και σε εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή όχι 
αγώνες, δεξιοτεχνίες ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις), εκτός αν ειδικά συμφωνήθηκε στο 
ασφαλιστήριο και η κάλυψη αυτών των περιπτώσεων, 

3. από τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, από επιδρομές, εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε 
μετά την κήρυξη του πολέμου), εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικόπημα ή 
επανάσταση και επίταξη κάθε είδους, εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη τους, 

4. άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτίων από ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή από 
ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο. Σαν καύση θεωρείται 
και η αυτοδύναμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής σχάσης, 

5. άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη φυσική 
διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη τους, 

6. από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, 

7. από πρόσωπα που έχουν επιληφθεί του οχήματος αυτογνωμόνως, με αξιόποινη πράξη, εκτός αντίθετης 
συμφωνίας, 

8. κατά το χρόνο που ο οδηγός του οχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή και τοξικών ουσιών σύμφωνα 
με τα, από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟ.Κ, οριζόμενα, 

9. κατά το χρόνο που το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την 
άδεια κυκλοφορίας του, 

10. από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το όχημα φορτίο, εκτός αντίθετης συμφωνίας, 

11. κατά το χρόνο που το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, πέρα από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο, από την 
άδεια κυκλοφορίας του ή των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην 
επέλευση ή την επαύξηση της ζημίας, κατά το μέτρο της επαύξησης,  

12. άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό ή από την διαρροή 
υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε χρήσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του, εκτός αντίθετης συμφωνίας,   

13. κατά το χρόνο που το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που 
κινείται σε τροχούς ή μη ή ρυμουλκεί άλλο όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

14. εντός φυλαττομένων χώρων στάθμευσης ή συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων 

15. από ή επί αυτοκινήτων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας που ασφαλίζονται για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμένο χώρο, 
εφόσον τα ατυχήματα αυτά θα προξενηθούν εκτός του χώρου αυτού, 

16. εντός φυλαττομένων χώρων στάθμευσης ή συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων 

17. από ή σε ειδικού τύπου οχήματα, εργαλεία ή μηχανήματα που προέρχονται όχι από την μετακίνηση τους, αλλά 
από την λειτουργία τους ως εργαλεία, εκτός αντίθετης συμφωνίας στο συμβόλαιο, 

18. κατά το χρόνο που το ασφαλιζόμενο όχημα βρίσκεται μέσα σε φορτηγίδα πλοίο, πορθμείο, σιδηρόδρομο ή κατά 
τη φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά, όπως και ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους κατά την με οποιοδήποτε τρόπο 
διαμετακόμιση του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου. 

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

20. από δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης /ή και του ασφαλισμένου ή του οδηγού ή οιουδήποτε 
προστηθέντος στην οδήγηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου οχήματος  και ιδίως οι προκληθείσες ζημιές από 
πλημμελή συντήρηση του οχήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΟΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LA1500000029 

A.G.A. INTERNATIONAL S.A. 

Η ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας A.G.A. INTERNATIONAL S.A. (έδρα, Πρεμετής 10, Αθήνα) η οποία θα 
καλείται εφεξής ο «Ασφαλιστής», αναλαμβάνει με το συμβόλαιο αυτό, την κάλυψη Νομικής Προστασίας σύμφωνα με 
τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω. Ο Ασφαλιστής ασκεί νόμιμα στην Ελλάδα τον Κλάδο Νομικής Προστασίας 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος, o λήπτης της ασφάλισης, ή τρίτο πρόσωπο που νόμιμα δικαιούται να διεκδικήσει 
ή να αποκρούσει νόμιμες αξιώσεις για λογαριασμό του ασφαλισμένου, υποχρεούται π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς να 
ενημερώσει πλήρως την A.G.A. INTERNATIONAL S.A. στο 210 99.04.089 ή στο legalassistance@mondial-
assistance.gr για το συμβάν που γεννά την αξίωση και να μην αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή ενέργεια που 
δημιουργεί δαπάνες ή αυξάνει αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.  

Άρθρο 1. Αντικείμενο της παροχής Νομικής Προστασίας: 

Η υποχρέωση του ασφαλιστή, μετά την επέλευση της καλυπτόμενης ασφαλιστικής περίπτωσης, είναι να φροντίσει, 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, τη διασφάλιση των συμφερόντων και τη διεκδίκηση των αξιώσεων του 
ασφαλισμένου -εφ’ όσον οι τελευταίες, κατά την κρίση του ασφαλιστή, προσφέρουν ικανές πιθανότητες επιτυχίας και 
δεν εμφανίζονται προφανώς άδικες (αντίθετες με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών) ή ασύμφορες-, καταβάλλοντας ο ασφαλιστής τις προβλεπόμενες στο παρόν παροχές μέχρι του ανωτάτου ορίου 
ασφάλισης.  

Άρθρο 2. Έκταση Παροχών: 

Α. Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει μέχρι του ανώτατου ορίου ασφάλισης:  

1. Την καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αμοιβές από τον κατάλογο του 
ασφαλιστή.  

2. Την καταβολή των αναγκαίων δικαστικών δαπανών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαστικών ενσήμων, των 
παραβόλων του δημοσίου, των προεισπράξεων δικηγορικών αμοιβών, των ενσήμων, και των νομίμων αμοιβών των 
Δικαστικών Επιμελητών.   

3. Την καταβολή δικαστικής δαπάνης που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο στον αντίδικο σε περίπτωση ήττας του 
ασφαλισμένου.  

Β. Ο ασφαλιστής δεν καταβάλλει:  

1. Εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού που έγιναν χωρίς προηγούμενη έγκριση του ασφαλιστή ή δεν είναι ανάλογα με την 
έκταση νίκης προς την ήττα ή που η ανάληψή τους δεν ήταν απαραίτητη σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.  

2. Εκείνες τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση νομικής προστασίας θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει τρίτος.  

3. Εκείνες τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν από υπαίτια συμπεριφορά του ασφαλισμένου.  

4. Τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες.  

5. Τις εξαγορές ποινών, τις χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα. 

6. Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου, κάθε φόρο του Δημοσίου, καθώς και τα έξοδα χαρτοσήμου και αποζημιώσεως. 

7. Τις δαπάνες που από την φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως παραδείγματος χάριν 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 προσωποκρατουμένων σε φυλακές κείμενες εκτός της έδρας του δικαστηρίου του 
τόπου σύλληψης, τα τροφεία κλπ. 

Γ. Νομική προστασία παρέχεται:  

1. Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης των ασφαλιζόμενων προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
περί αστικής ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.  

2. Για την υπεράσπιση των ασφαλιζομένων προσώπων σε ποινικά Δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού 
συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, ή λόγω παράβασης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης από την κίνηση του οχήματος 
εφόσον απειλούνται, στερητικές της ελευθερίας ποινές (φυλάκιση), χρηματικές ποινές και πρόστιμα άνω των € 500.  

3. Για την απόκρουση αγωγών κατά του ασφαλισμένου όταν η ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει την αστική ευθύνη 
αρνείται να τις αποκρούσει ή έχει στο μεταξύ ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου της εκ του οχήματος αστικής ευθύνης.  

4. Το ασφαλιστικό ποσό (όριο κάλυψης-ανώτατο όριο ευθύνης) που συμφωνήθηκε για παροχή νομικής προστασίας, 
είναι το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών παροχών που θα πρέπει να παρασχεθούν συνολικά στον ασφαλισμένο, στον 
λήπτη της ασφάλισης και τους συνασφαλισμένους επί τη βάσει ετήσιας διάρκειας ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε 
περίπτωση διάρκειας ασφαλιστηρίου συμβολαίου μικρότερης του έτους, το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών παροχών 
θα περιορίζεται αναλογικά. Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί μόνο μία φορά για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που 
συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και επήλθαν από το ίδιο γεγονός.  
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Άρθρο 3: Τοπική έκταση προστασίας: 

Η νομική προστασία παρέχεται για περιπτώσεις που συνέβησαν στην Ελλάδα, καθώς και στην επικράτεια των 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφ’ όσον τα ελληνικά δικαστήρια ή τα δικαστήρια των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατά τόπο αρμόδια.  

Άρθρο 4: Έναρξη και λήξη της προστασίας: 

Η ασφάλιση νομικής προστασίας του ασφαλισμένου αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται στο Ομαδικό 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νομικής Προστασίας ή αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αστικής ευθύνης του οχήματός του και λήγει την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής 
ευθύνης του οχήματός του. Η έναρξη τελεί υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής των αντίστοιχων ασφαλίστρων. Η 
παρούσα κάλυψη αφορά μόνο τις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν εντός του αναφερομένου 
χρόνου ασφάλισης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταβολής ασφαλίστρων, η 
προστασία αρχίζει από την επομένη της ημέρας καταβολής. Αν τα ασφάλιστρα δεν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς δεν 
ισχύει η ασφάλιση και ουδέν δικαίωμα ή υποχρέωση γεννάται.  

Άρθρο 5: Όριο κάλυψης: 

Το ανώτατο όριο κάλυψης επί τη βάσει ετήσιας διάρκειας ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την παροχή της Νομικής 
Προστασίας αναφορικά με περιστατικά που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα ορίζεται το ποσό των 2.000 Ευρώ, ενώ 
αναφορικά με περιστατικά που έλαβαν χώρα στην επικράτεια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται 
το ποσό των 3.000 ΕΥΡΩ.[Προς άρση τυχόν αμφιβολιών, αναφέρουμε το εξής παράδειγμα: Έλαβαν χώρα 2 
ατυχήματα εντός της ίδιας ετήσιας διάρκειας ασφάλισης νομικής προστασίας εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση που το 
κόστος για την υπεράσπιση των ασφαλιζόμενων προσώπων και την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης υπερβαίνουν 
το ποσό των 2.000€, ήτοι είναι  π.χ.1500 Ευρώ για το ένα και 1000 Ευρώ για το δεύτερο, η ασφαλιστική κάλυψη θα 
ανέλθει μέχρι του ανώτατου ποσού των 2.000 Ευρώ και για τα δύο ατυχήματα συνολικά, ενώ το υπόλοιπο υπερβάλλον 
κόστος των 500 Ευρώ θα πρέπει να καλυφθεί απευθείας από τον ασφαλισμένο.] 

Σε περίπτωση που εντός της ετήσιας διάρκειας ασφαλιστηρίου συμβολαίου νομικής προστασίας έλαβαν χώρα 
περιστατικά και στην Ελλάδα αλλά και στην επικράτεια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το ανώτατο 
όριο κάλυψης επί τη βάσει ετήσιας διάρκειας ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την παροχή της Νομικής Προστασίας 
ορίζεται συνολικά για όλα στο ποσό των 3.000 Ευρώ. 

Άρθρο 6: Ασφαλιζόμενα πρόσωπα: 

Με το ασφαλιστήριο νομικής προστασίας καλύπτονται: 

1. Ο ασφαλισμένος ως κύριος ή νόμιμος κάτοχος του οχήματος που καθορίζεται με τον αριθμό κυκλοφορίας στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην βεβαίωση ένταξης στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νομικής Προστασίας. 

2. Ο εκάστοτε νόμιμος οδηγός του ανωτέρω οχήματος, εφόσον προξένησε ή υπέστη τροχαίο ατύχημα κατά τον χρόνο 
που βρίσκεται στην θέση του οδηγού 

3. Δεν παρέχεται νομική προστασία στους τυχόν συνασφαλισμένους με το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής 
ευθύνης, για την διεκδίκηση απαιτήσεων εναντίον αλλήλων ή εναντίον του ασφαλισμένου.  

Άρθρο 7: Επέλευση της καλυπτόμενης ασφαλιστικής περίπτωσης: 

Η ασφάλισης νομικής προστασίας παρέχεται μόνο για γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια ισχύος της 
ασφάλισης. 

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

2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται 
από την ημερομηνία της παράβασης της διάταξης.  

3. Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από την ημέρα που ο ασφαλισμένος, ο 
αντίδικος ή τρίτος άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις νόμου.  

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης: 

Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος:  

1. Να ενημερώσει πλήρως και άμεσα τον ασφαλιστή σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της περίπτωσης, να 
αναφέρει και να προσκομίσει τα αποδεικτικά μέσα και τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα θέσει στην 
διάθεση του ασφαλιστή όταν αυτός τα ζητήσει.  

2. Να δώσει πληρεξουσιότητα στον εντεταλμένο δικηγόρο που θα αναλάβει να υπερασπισθεί τα συμφέροντά του και 
να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να του γνωρίσει τα αποδεικτικά 
μέσα, κυρίως τα ονόματα και τηλέφωνα τυχόν μαρτύρων, να του γνωρίσει κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του 
προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.  

3. Να λάβει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστή πριν πάρει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως ιδίως 
εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων, και να αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.  

4.Να μην προβεί σε αναγνώριση ή ανάληψη υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες προς οιονδήποτε τρίτο 
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ασφαλιστή. 
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5. Να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων.  

Αν ο ασφαλισμένος ή/και ο λήπτης της ασφάλισης αθετήσει κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο 
ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής Νομικής Προστασίας.  

Ο ασφαλισμένος ή/και ο λήπτης της ασφάλισης δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της 
ασφαλιστικής περίπτωσης, αν αυτή η έλλειψη γνώσης οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.  

Άρθρο 9: Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής: 

1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα είτε να απευθυνθεί στη Mondial Assistance να του υποδείξει δικηγόρο είτε να 
επιλέξει ελεύθερα το δικηγόρο που θα αναλάβει την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων του. Η εντολή προς το 
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 παράσχει Νομική Προστασία, εκτός αν η 
παράλειψη της απ’ ευθείας χορήγησης εντολής σε δικηγόρο θα είχε σαν συνέπεια τον άμεσο κίνδυνο στην υπεράσπιση 
των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην 
περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως την απ’ ευθείας χορήγηση εντολής 
σε δικηγόρο.  

Άρθρο 10: Αλλαγή οχήματος: 

1. Αν το ασφαλισμένο όχημα πωληθεί, η προστασία μεταβαίνει, μέχρι το τέλος της ασφάλισης, στο ομοειδές όχημα 
του ασφαλισμένου που παίρνει τη θέση του πωληθέντος οχήματος.  

2. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος άμεσα να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή τον αριθμό κυκλοφορίας του νέου 
οχήματός του και να αποστείλει φωτοτυπία της αδείας κυκλοφορίας του στον ασφαλιστή. Αν ο ασφαλισμένος 
παραλείψει να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή την απόκτηση του νέου οχήματος, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση παροχής Νομικής Προστασίας στις περιπτώσεις που επήλθαν από το όχημα αυτό.  

Άρθρο 11: Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή: 

1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα και εφόσον το ζητήσει ο ασφαλισμένος την υποχρέωση πριν από την ανάθεση 
εντολής σε δικηγόρο, να προασπίσει τα συμφέροντα του ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη 
διευθέτηση της υπόθεσης.  

2. Ο ασφαλιστής μπορεί να εξετάσει, αν η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου είναι αναγκαία 
σύμφωνα με το άρθρο 1 καθώς επίσης τη νομιμότητα, τη βασιμότητα και το ύψος των απαιτήσεων. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη προάσπισης των έννομων συμφερόντων 
ενώπιον δικαστικής αρχής, ο ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της 
επιλογής του, σχετικά με την ανάγκη ή μη της προάσπισης καθώς επίσης και για τη νομιμότητα, τη βασιμότητα και το 
ύψος των απαιτήσεων. Επίσης, το ίδιο δικαίωμα έχει και ο Συνεταιρισμός. Εάν οι γνωμοδοτήσεις δεν συμφωνούν, οι 
συμβαλλόμενοι μπορούν να προσφύγουν σε επιδιαιτητή κοινής αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 878 του Κώδικα 
Πολ. Δικονομίας. Εάν προκύψει από την απόφαση των Δικηγόρων ή του επιδιαιτητή ότι η διασφάλιση των εννόμων 
συμφερόντων του ασφαλισμένου είναι αναγκαία οι δαπάνες των αποφάσεων βαρύνουν τον Συνεταιρισμό, διαφορετικά 
κατανέμονται κατ’ ισομοιρία στον Συνεταιρισμό και στον Ασφαλισμένο. Εάν ο ασφαλισμένος, παρά την αντίθετη 
απόφαση του επιδιαιτητή, προσφύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες. 

Άρθρο 12: Εξαιρέσεις: 

Η Νομική Προστασία αποκλείεται:  

1. Στην περίπτωση οδήγησης του ασφαλισμένου οχήματος από πρόσωπο που στερείται της άδειας οδήγησης που 
προβλέπεται από τον νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, στην περίπτωση που οδηγός κατά τον χρόνο 
του ατυχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά παράβαση 
του Κ.Ο.Κ., στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει ή έχει αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας του, στην περίπτωση που 
το όχημα κυκλοφορεί παράνομα, και στη περίπτωση οδήγησης του οχήματος χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη ή του 
νομίμου κατόχου.  

2. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος ή/και τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα διέπραξαν από δόλο την αξιόποινη 
πράξη.  

3. Για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα και δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά του.  

4. Όταν η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, εξεγέρσεις, 
τρομοκρατικές ενέργειες, εσωτερικές ταραχές, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, 
απεργίες, επιτάξεις, ραδιενεργά στοιχεία, πλημμύρα, σεισμό και γενικά φυσικά φαινόμενα που μπορούν να 
προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές.  

5. Για περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή, μετά έξι (6) μήνες από την λήξη του ασφαλιστηρίου που 
κάλυπτε την παροχή Νομικής Προστασίας ενώ η επέλευση της καλυπτόμενης περίπτωσης επήλθε εντός της χρονικής 
περιόδου της ασφαλιστικής κάλυψης.  

6. Όταν ο ασφαλισμένος ή/και ο λήπτης της ασφάλισης παραλείψει ή/και αρνηθεί ή/και αποκρύψει να γνωστοποιήσει 
στην Εταιρεία στοιχεία που αφορούν την εν λόγω ασφάλιση, τυχόν αλλαγές σε αυτήν, ή/και σε περίπτωση που προβεί 
σε ψευδείς δηλώσεις στοιχείων. 

7. Σε προϋπάρχουσες της ασφάλισης ζημιές – ατυχήματα. 

8. Ατυχήματα που θα προκληθούν όταν το ασφαλισμένο όχημα :  
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- Συμμετέχει σε αγώνες επισήμους ή όχι, σε δοκιμαστικές διαδρομές, σε επίσημους ή όχι συναγωνισμούς, ακροβασίες, 
επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις και γενικά οδηγείται αποδεδειγμένα κατά επικίνδυνο τρόπο.  

-Έχει αφαιρεθεί με παράνομο τρόπο από τον ασφαλισμένο.  

- Χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό από εκείνο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας του.  

Άρθρο 13: Καταγγελία μετά την επέλευση της περίπτωσης: 

Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωση παροχής νομικής προστασίας για μία περίπτωση, μπορεί σε ένα μήνα 
από την αναγνώριση της υποχρέωσής του να καταγγείλει την σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται τα μη 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα στον ασφαλισμένο.  

Άρθρο 14: Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή: 

1. Επιδικασθείσες επ’ ονόματι του ασφαλισμένου ή/και των ασφαλιζομένων προσώπων δικαστικές δαπάνες ή/και 
εξώδικες δαπάνες που προκατέβαλε αντ’ αυτών ο ασφαλιστής, μεταβιβάζονται και εκχωρούνται άμεσα στον 
ασφαλιστή. Χρηματικά ποσά που ήδη καταβλήθηκαν στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα, στον ασφαλισμένο ή/και στον 
λήπτη της ασφάλισης αποδίδονται άμεσα στον ασφαλιστή. 

2. Ο ασφαλισμένος, ο λήπτης της ασφάλισης και τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι υποχρεωμένοι να στηρίξουν με 
κάθε τρόπο τον ασφαλιστή στην περίπτωση αξιώσεών του κατά τρίτου για την απόδοση δικαστικών ή άλλων δαπανών 
του. Ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον ασφαλιστή τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την 
ύπαρξη της αξίωσης.  

Άρθρο 15: Συμψηφισμός: 

Δεν χωρεί συμψηφισμός απαιτήσεων του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισμένου.  

Άρθρο 16: Παραγραφή: 

Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το παρόν ασφαλιστήριο κατά του ασφαλιστή, για παροχή νομικής 
προστασίας για ζημιά που έχει αναγγελθεί εντός της χρονικής περιόδου της ασφαλιστικής κάλυψης, παραγράφεται 
μετά δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία που αναγγέλθηκε.  

Άρθρο 17: Ανακοινώσεις και δηλώσεις: 

1. Ολες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου πρέπει να είναι έγγραφες και να απευθύνονται στα κεντρικά 
γραφεία του ασφαλιστή στην Αθήνα.  

2. Συμφωνίες μεταξύ του ασφαλισμένου και πρακτόρων, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων του ασφαλιστή, ισχύουν μόνο 
αν επικυρωθούν εγγράφως από τον ασφαλιστή.  

3. Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους οποτεδήποτε κρίνει 
σκόπιμο. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται την μεταβολή αυτή, το δηλώνει στον 
ασφαλιστή και λύεται η σύμβαση αμέσως για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων από 
μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή, δηλώνει την ρητή 
αποδοχή της αναπροσαρμογής και των όρων της σύμβασης. 

4. Ο ασφαλισμένος ή/και ο λήπτης της ασφάλισης έχουν την υποχρέωση να παίρνουν όλες τις αναγκαίες και εύλογες 
προφυλάξεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρούν χωρίς καμία παρέκκλιση τους νόμους και τις διατάξεις 
που ισχύουν. 

5. Μεταβίβαση δικαιωμάτων που προκύπτουν από την ασφαλιστική σύμβαση, δεν είναι δυνατή, εκτός αν ο ασφαλιστής 
δώσει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεσή του. 

6. Καμία τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης και των όρων αυτής δεν ισχύει, αν δεν έχει γίνει με έγγραφο που 
να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του ασφαλιστή. 

Άρθρο 18: Αρμοδιότητα Δικαστηρίων: 

Ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση διαφορών μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου σχετικά με τους όρους του 
ασφαλιστηρίου, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 150 Ν.4364/2016 

Επωνυμία / Νομική Μορφή/ Σκοπός της Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 

Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε. Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων με το δ.τ. Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε, που 
σκοπό έχει την ασφάλιση ζημιών του Κλάδου ασφαλίσεων κατά Ζημιών του αρ. 4 Ν. 4364/2016 

Κράτος - Μέλος & Διεύθυνση Έδρας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης:  

Ελλάδα  

Κεντρικά Γραφεία: Βουλής 7, 10562, Αθήνα – Ελλάδα 

E-mail: athens.office@genpan.gr      

Τηλέφωνο: +30 210 32 17 801  

FAX: +30 210 32 17 109 

Υποκατάστημα: Μ. Αντύπα 42, 570 01, Πυλαία, Θεσσαλονίκη - Ελλάδα 

E-mail: thessaloniki.office@genpan.gr  

Τηλέφωνο: + 30 2310 47 44 22  

FAX: + 30 2310 47 36 83  

Εφαρμοστέο Δίκαιο:  

Ελληνικό , (άρθρο 145 παρ. 2 Ν. 4364/2016) 

Έναρξη / Διάρκεια/Ανανέωση Ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης: 

Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η  πληρωμή των οφειλομένων ασφαλίστρων ή πρώτη δόση τμηματικής καταβολής 
τους κατά το άρθρο 146 Ν. 4364/2016. Ως διάρκεια ασφάλισης ορίζεται η αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
Η ασφάλιση λήγει και δεν ανανεώνεται, εκτός εάν ο Λήπτης της ασφάλισης  προκαταβάλλει τα οφειλόμενα ασφάλιστρα 
πριν αρχίσει η επόμενη ασφαλιστική περίοδος. 

Συνοπτική Παρουσίαση Τρόπου και Χρόνου Διαχείρισης των  Παραπόνων/Αιτιάσεων (Τράπεζα της Ελλάδος ΠΕΕ 
87/2016): 

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων/Αιτιάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Συνοπτικά, η διαδικασία που μπορεί ο και ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος να ακολουθήσει σε 
περίπτωση που επιθυμεί να υποβάλλει προς το Συνεταιρισμό δήλωση δυσαρέσκειας, έχει ως ακολούθως:  

Συμπληρώνοντας ο λήπτης της ασφάλισης υπογεγραμμένο Έντυπο Παραπόνου/Αιτιάσεως (το οποίο μπορεί να 
προμηθευτεί και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού www.genikipanelladiki.gr), μπορεί να 
γνωστοποιεί στο Συνεταιρισμό τυχόν παράπονο/αιτίαση , με τους κατωτέρω τρόπους: 

-είτε αυτοπροσώπως, στα  γραφεία μας 

-είτε με επιστολή, μέσω ταχυδρομείου  

-είτε με αποστολή  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: complaints@genpan.gr  

-είτε με τηλεομοιοτυπική αποστολή στο FAX 2103217109, με την ένδειξη «Υπόψη Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Παραπόνων/Αιτιάσεων»  

Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Συνεταιρισμό είναι:  

Διεύθυνση Εμπορικών Εργασιών  

Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων/Αιτιάσεων  

Ονοματεπώνυμο: Ελένη Λαβίδα 

Κεντρικά γραφεία 

Βουλής 7 (Μέγαρο Χ. Μπολάνη), 105 62 Σύνταγμα, Αθήνα, Ελλάδα   

E-mail: complaints@genpan.gr     

Τηλέφωνο: +30 210 32 17 801  

FAX: +30 210 32 17 109 

Υποκατάστημα 
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Μ. Αντύπα 42, 570 01, Πυλαία, Θεσσαλονίκη 

E-mail: complaints@genpan.gr 

Τηλέφωνο: + 30 2310 47 44 22  

FAX: + 30 2310 47 36 83  

Η διαδικασία εξέτασης του παραπόνου/αιτίασης ενεργοποιείται αυθημερόν και εντός 24 ωρών (ή εντός της πρώτης 
εργάσιμης ημέρας στη περίπτωση αργίας) από την παραλαβή του παραπόνου/αιτιάσεώς και εκδίδεται Αποδεικτικό 
Παραλαβής, που  αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί στο Έντυπο Παραπόνου/Αιτιάσεως. 
Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών και πάντως όχι περισσότερες από πενήντα (50) ημέρες- προθεσμία η οποία 
αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου παραπόνου/αιτίασης, θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση του και 
θα αποσταλεί εγγράφως η απάντηση. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό για οποιοδήποτε λόγο να σταλεί έγγραφη 
απάντηση εντός της προθεσμίας αυτής, θα υπάρξει έγγραφη ενημέρωση για τον πιθανολογούμενο χρόνο 
ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του παραπόνου/αιτιάσεως. Ταυτόχρονα οποτεδήποτε υπάρχει δυνατότητα 
ενημέρωσης από τον αρμόδιο διαχείρισης παραπόνων/αιτιάσεων για την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης. 

Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας, δεν διακόπτει την παραγραφή τυχόν δικαστικής επιδίωξης των 
εννόμων αξιώσεων , ούτε και  στερεί τη δυνατότητα για εξωδικαστική επίλυση. Τα δικαιώματά του λήπτη της 
ασφάλισης προσδιορίζονται από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου  και την ασφαλιστική νομοθεσία. Οπότε, 
μπορεί να επιδιωχθεί η  εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας, τόσο μέσω του Συνεταιρισμού μας, όσο και  
ενδεικτικά από τις  Αρχές Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανάπτυξης. 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πλ. Κάνιγγος. 10181 Αθήνα, τηλ.1520, 
www.synigoroskatanaloti.gr, Συνήγορος του Καταναλωτή, www.efpolis.gr Λ. Αλεξάνδρας 144,11471, Αθήνα 
τηλ.2106460814, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εντός της προβλεπόμενης ενιαύσιας προθεσμίας καθώς και 
την Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), οδός Αμερικής  3, 10546, Αθήνα, 
τηλ.2103205222, www.bankofgreece.gr .  

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνου/Αιτιάσεως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
του Συνεταιρισμού www.genikipanelladiki.gr . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΜΝΕΙΑ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 87/19.4.2016 ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  87/19.4.2016, σχετικά με τη Διαδικασία Διακανονισμού και 
Καταβολής Αποζημίωσης από Σύμβαση Ιδιωτικής Ασφάλισης για τη κάλυψη Αστικής Ευθύνης από τη Χρήση 
Αυτοκινήτων 

Η Πράξη αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος ισχύει από την 19η Απριλίου 2016 (άρθρο 10 της ΠΕΕ) και εφαρμόζεται 
από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον Κλάδο ασφάλισης Αστικής 
Ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα (άρθρο 1 ΠΕΕ). 

Σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.2 της παραπάνω Πράξης της ΤτΕ παρατίθεται η συνοπτική αναφορά του 
περιεχομένου της απόφασης όπως ακολουθεί:. 

Ρυθμίσεις Σχετικά με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών 

1. Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται κατά εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 6 του π.δ. 237/86 να υποβάλλει προς τον 
ζημιωθέντα, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσής του είτε α] έγγραφη 
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 ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει 
αποτιμηθεί πλήρως (άρθρο 3 ΠΕΕ, Άρθρο 6 παρ. 6 και 9 Π.Δ. 237/1986). 

2. Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να παραδώσει στον  Ασφαλισμένο μαζί με το Ασφαλιστήριο  έντυπο α] Δήλωσης 
Τροχαίου Ατυχήματος και β] Αίτησης Αποζημίωσης (άρθρο 7 ΠΕΕ . Με την Αίτηση Αποζημίωσής, ο ζημιωθείς 
υποχρεούται να δηλώσει στο Συνεταιρισμό μεταξύ άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το όχημά του προκειμένου να 
διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη επί των ζημιών αυτού. Η Αίτηση  Αποζημίωσης υποβάλλεται με οποιοδήποτε 
πρόσφορο τρόπο (διαβιβάζεται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας 
ή κατατίθεται στον ίδιο το Συνεταιρισμό και στα οριζόμενα από αυτόν και αναρτημένα στο διαδικτυακό του τόπο 
(website) γραφεία, όπου τα αρμόδια για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα, χορηγούν σχετική 
απόδειξη παράδοσης-παραλαβής. Ελάχιστο περιεχόμενο της Απόδειξης Παράδοσης - Παραλαβής Εγγράφων, 
αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας του Συνεταιρισμού, 
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 Ελληνικών Ταχυδρομείων 
(ΕΛ.ΤΑ.) με την υπογραφή υπαλλήλου του Συνεταιρισμού για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β) Το αποδεικτικό 
διαβίβασης τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει ο Συνεταιρισμός  στον οικείο διαδικτυακό του τόπο 
(website) γ) το αποδεικτικό διαβίβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει αναρτήσει ο Συνεταιρισμός  στον οικείο 
διαδικτυακό του τόπο (website) δ) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει ο Συνεταιρισμός  στον 
οικείο διαδικτυακό του τόπο (website) και ε) η έκθεση επίδοσης Δικαστικού Επιμελητή. ( Άρθρο 4 ΠΕΕ) 

3. Εφόσον ο Συνεταιρισμός κρίνει ότι απαιτείται, διενεργεί Πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών το αργότερο εντός 
δέκα πέντε (15) ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και εντός είκοσι πέντε (25) ημερών, κατά κανόνα, εάν 
το ατύχημα συνέβη στο εξωτερικά. Οι προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής στο Συνεταιρισμό από τον 
ζημιωθέντα της Αίτησης Αποζημίωσης, και υπό την προϋπόθεση εντοπισμού του οχήματος στον τόπο που έχει 
γνωστοποιηθεί από τον ζημιωθέντα ότι βρίσκεται το όχημά του (άρθρο5 ΠΕΕ). 

4. Η προσφορά αποζημίωσης του Συνεταιρισμού 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 ζημίας. 

5. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες 
από την προσφορά. Εάν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, ο χρόνος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) ημέρες από την συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών (άρθρο 6 παρ. 2 ΠΕΕ, άρθρο 
6 παρ. 8 Π.Δ. 237/1986). 

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2742/1997 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  οι 
ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαμβάνουν, αντίγραφα όλων των εγγράφων που τηρεί 
ο Συνεταιρισμός σχετικά με την επελθούσα ζημιά , για την έκβαση της οποίας έχουν έννομο συμφέρον , καθώς και 
απόδειξη παράδοσης και παραλαβής τους (άρθρο 8 ΠΕΕ). 

7.  Για την παράβαση των διατάξεων της Πράξης 87/5.4.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ προβλέπεται η 
επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 256 παρ. 3 του Ν. 4364/2016. (άρθρο 9 ΠΕΕ). 

 

 


