
 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N.∆/τος 400/70, του N.489/76, 
όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου δεν τροποποιείται από τον άνω ειδικό Νόµο 
489/76 καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που ακολουθούν. 
 
Άρθρο 1ο   Αντικείµενο ασφάλισης αστικής ευθύνης 
 
1. H ασφάλιση Aστικής Eυθύνης περιλαµβάνει την ικανοποίηση νόµιµων απαιτήσεων τρίτων κατά 
του ασφαλισµένου, από ζηµιές προξενούµενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου το οποίο 
περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 
α) θάνατος προσώπων,  
β) sωµατικές βλάβες προσώπων, 
γ) υλικές ζηµιές σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισµένου, του οδηγού ή 
του λήπτη της ασφάλισης, 
δ) υλικές ζηµιές σε πράγµατα που δεν µεταφέρονται µε το ασφαλισµένο όχηµα. 
 
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το 
ατύχηµα εκ προθέσεως, η αστική ευθύνη των προσώπων που µετέχουν σε αγωνίσµατα που 
επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισµούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, 
επίσηµους ή ανεπίσηµους, η αστική ευθύνη από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης 
που προβλέπεται από το νόµο για την κατηγορία του οχήµατος που οδηγεί, από οδηγό ο οποίος, 
κατά το χρόνο του ατυχήµατος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, κατά 
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/ 1999, ΦΕΚ 57 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, 
εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση του ατυχήµατος, από 
όχηµα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο και στην 
άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση του 
ατυχήµατος. 
 
2. ∆εν 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 ασφαλιστή την ασφαλιστική σύµβαση, δ) οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι νοµικού προσώπου που είναι ασφαλισµένοι ή Εταιρείας που δεν 
έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα. 
 
3. Aσφαλιζόµενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προστηθείς στην οδήγηση, 
καθώς και ο υπεύθυνος του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, οι οποίοι κατέχουν νόµιµη άδεια οδήγησης 
για την κατηγορία του οχήµατος που οδηγούν, εκτός εκείνων που έχουν επιληφθεί του αυτοκινήτου 
δια κλοπής ή βίας. 
 
Άρθρο 2ο   Τoπικά όρια ισχύoς 
 
H ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Eλληνικής Eπικράτειας, για τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου καθώς και των λοιπών κρατών, των οποίων 
τα Eθνικά Γραφεία ∆ιεθνούς Aσφάλισης δεσµεύονται να εφαρµόσουν το τµήµα ΙΙΙ της Ενοποιηµένης 
Συµφωνίας. Για τις υπόλοιπες χώρες, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης 
(Πράσινη Κάρτα), κατόπιν προηγούµενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του 
ασφαλισµένου µε την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 
Οι τυχόν παρεχόµενες προαιρετικές καλύψεις ισχύουν µόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
 
Άρθρο 3ο    Kατάρτιση και διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης 
 
H παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε και ισχύει µε βάση την Πρόταση Aσφάλισης που έχει υποβάλει 
στην Εταιρεία ο Λήπτης της ασφάλισης, συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια. Eπίσης, µε βάση 
τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συµπληρωµατική πληροφορία έχει ζητηθεί. Aνάλογα 



 

υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. 
 
H ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστηµα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, µε την 
προϋπόθεση της εµπρόθεσµης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 
και ανανεώνεται κάθε φορά, αυτοδικαίως, για ίσο χρόνο, εκτός εάν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη 
γνωστοποιήσει στο άλλο, µε συστηµένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή του τριάντα (30) 
ηµέρες πριν από τη λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης. H ασφάλιση µπορεί να λυθεί µε έγγραφη 
συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών οποτεδήποτε. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία µπορεί να 
επικαλεσθεί τη λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά την πάροδο 
δεκαέξι (16) ηµερών από την εκ µέρους της γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών. 
 
Η ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους και από τους Ειδικούς Όρους που 
περιλαµβάνονται στα επισυναπτόµενα Προσαρτήµατα των επιµέρους ασφαλιστικών καλύψεων και 
αποτελούν ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής σύµβασης. Οποιαδήποτε συµπλήρωση ή και µεταβολή 
του περιεχοµένου αυτών είναι ανίσχυρη εφόσον δεν φέρει την υπογραφή νόµιµα εξουσιοδοτηθέντος 
προσώπου.  
 
Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.  
 
Άρθρο 4ο Γενικές υπoχρεώσεις τoυ Λήπτη της ασφάλισης και τoυ Ασφαλιζοµένoυ σε 
περίπτωση ζηµιάς  
Σε περίπτωση επέλευσης ζηµιάς, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται: 
 
1. Nα ειδοποιήσουν, εγγράφως, άµεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός 
οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών από τότε που περιήλθε σε γνώση τους το ζηµιογόνο γεγονός, την 
Eταιρία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό της.  
 
2. Aνεξάρτητα από τις ενέργειες των Aρχών, τις οποίες οφείλουν να ειδοποιήσουν 
αµέσως µόλις µάθουν το ζηµιογόνο γεγονός, να κάνουν κάθε ενέργεια που θα έκαναν 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.  
 
3. Nα διευκολύνουν και να δίνουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους 
ή στους πραγµατογνώµονες της Eταιρίας, για τη διαπίστωση, τα αίτια του ατυχήµατος και την 
εκτίµηση των ζηµιών.  
 
4. Nα προωθούν, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, στην Eταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο 
έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτό.  
 
5. Nα µην προβαίνουν σε οµολογίες ευθύνης προς τρίτους.  
 
6. Nα µην προβούν σε οποιαδήποτε µορφής ενέργεια, που θα σηµαίνει αποδοχή ή 
απόκρουση ή αναγνώριση ή συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτόµενου κινδύνου, χωρίς τη 
γραπτή συναίνεση της Eταιρίας.  
Η Eταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνοµα του λήπτη της 
ασφάλισης ή/και ασφαλισµένου, την απόκρουση ή τον διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο 
όνοµα τους αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την ικανοποίηση 
οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης, µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τους ειδοποιήσει 
σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε 
δικαστικών αγώνων ή στο διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης. O Λήπτης της ασφάλισης ή / και 
ασφαλισµένος οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Eταιρία θα κρίνει 
αναγκαία και θα ζητήσει από αυτούς. Παρέχουν δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τους 
αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυµεί ή ασφαλιστική εταιρεία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. 
H υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισµένο των ως άνω 
υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Eταιρία το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζηµίας 
της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζηµίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τρίτο.  
 
Άρθρο 5ο   Kαθoρισµός ασφαλίστρoυ 
 
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται µεταξύ των άλλων, µε βάση την έλλειψη ζηµίας η τον αριθµό των 



 

ζηµιών που έλαβαν χώρα κάθε δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης, τη χρήση, τον κυβισµό του 
κινητήρα, τους φορολογήσιµους ίππους ή την πραγµατική ιπποδύναµη του οχήµατος, την περιοχή 
κίνησης, τις θέσεις, τον τύπο, την ηλικία του οχήµατος, το χρόνο απόκτησης της άδειας ικανότητος 
οδήγησης, την ηλικία του οδηγού, όπως ισχύουν κάθε φορά, τα τιµολόγια της Εταιρείας. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία ή 
του τιµολογίου από τον ασφαλιστή τα ασφάλιστρα αναπροσαρµόζονται, από την ηµεροµηνία ισχύος 
των νέων τροποποιήσεων. 
Επίσης σε περίπτωση που ο οδηγός είναι µικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια 
οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο µικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρεία, ούτε 
έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο επασφάλιστρο νέου οδηγού, σε περίπτωση ζηµίας αστικής 
ευθύνης ο ασφαλισµένος θα υποχρεώνεται να καταβάλλει επασφάλιστρο ίσο µε το 100% των 
ετησίων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. 
Η καταβολή χρηµάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρηµάτων. 
 
Άρθρο 6ο   ∆ικαιώµατα τoυ Ασφαλισµένoυ και υπoχρεώσεις 
 
1. O Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισµένος έχουν δικαίωµα να παραλάβουν το 
ασφαλιστήριο µε την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό σήµα ασφάλισης, καθώς και κάθε έγγραφο 
σχετικό µε την ασφάλιση.  
 
2. Απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή µηχανική 
υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόµιµα την Εταιρεία, σύµφωνα µε το καταστατικό της ή µε 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.  
 
3. Σε περίπτωση µη πληρωµής ασφαλίστρων, αν η Εταιρεία σε εφαρµογή των διατάξεων 
του Ν.489/76 ή µετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζηµίωση, 
έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισµένου ή/και του λήπτη της ασφάλισης.  
 
Άρθρο 7ο   Ασφάλιση µε περισσότερoυς ασφαλιστές 
 
Εάν το ασφαλισµένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου σε περισσότερους 
ασφαλιστές, ο λήπτης της ασφάλισης, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση 
τις προγενέστερες ασφαλίσεις. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης, κατά το χρόνο σύναψης της 
σύµβασης, των προγενέστερων ασφαλίσεων, το ασφάλισµα που οφείλει η Εταιρεία, θα περιορίζεται 
στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. 
 
Άρθρο 8ο   ∆ιαδoχή στην ασφαλιστική σχέση 
 
1. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήµατος αιτία θανάτου, τα δικαιώµατα 
και οι υπο-χρεώσεις του κληρονοµούµενου από την ασφάλιση, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον 
κληρονόµο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για τη µη αποδοχή τους εντός 
τριάντα (30) ηµερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονοµιάς και του λόγου της.  
 
2. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήµατος µε οποιονδήποτε 
νόµιµο τρόπο, η ασφαλιστική σύµβαση λύεται µετά την παρέλευση (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της µεταβίβασης,  
ο δε ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των τυχών µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων 
(Ν.3746/Κεφ. Β΄Αρθρο 36). Η λύση της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να 
απαιτείται εκ µέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια.  
 
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.  
 
Άρθρο 9ο   Aκύρωση της ασφαλιστικής σύµβασης 
 
1.α) Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος µπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική 
σύµβαση, οποτεδήποτε, µε γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στην Εταιρεία ή σε εξουσιοδοτηµένο 
από αυτήν διαµεσολαβητή, επί αποδείξει. 



 

 
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την 
περιέλευση αυτής στην Εταιρεία. 
 
β) Η Εταιρεία µπορεί, µε γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση µόνο για 
παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο, βαρυνόµενη 
µε την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη της 
Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο µε συστηµένη επιστολή ή επί αποδείξει, 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. 
 
γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του Λήπτη της ασφάλισης και 
του Ασφαλισµένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή θεωρείται και η 
τελευταία διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος δήλωσαν εγγράφως στην 
Εταιρεία. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του Λήπτη της 
ασφάλισης και του Ασφαλισµένου να παραλάβουν αυτήν ή τη µη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις 
κατοικίας ή διαµονής του προηγούµενου εδαφίου ή τη µη προσέλευσή τους στο ταχυδροµείο για την 
παραλαβή της, εκτός εάν ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, 
δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας. 
 
δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης ασκεί η Εταιρεία, υποχρεούται να κοινοποιεί 
αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του 
περιεχοµένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο Λήπτης της ασφάλισης, η Εταιρεία γνωστοποιεί τη 
λύση της ασφαλιστικής σύµβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. 
 
2. Η Εταιρεία µπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος 
τρίτου, µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών, 
κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο δ΄ της προηγούµενης παραγράφου. 
 
Άρθρο 10ο   Αρµoδιότητα δικαστηρίων 
 
Συµφωνείται ρητώς ότι αρµόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν µεταξύ της 
Εταιρείας και των ασφαλισµένων από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, σύµφωνα µε τους παρόντες 
όρους, είναι τα Ελληνικά δικαστήρια. Eφαρµοστέο δίκαιο είναι το Eλληνικό. 
 
Άρθρο 11ο   Aναπρoσαρµoγή ασφαλίστρων 
 
H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη λήξη της συµφωνηθείσης ασφαλιστικής περιόδου να 
αναπροσαρµόσει τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους ασφάλισης. 
 
Αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισµένος δεν αποδέχονται τη µεταβολή που επέρχεται µε 
τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 α Ν. 489/1976. 
 
H καταβολή, όµως, των ασφαλίστρων µετά την ανωτέρω αναπροσαρµογή από µέρους του λήπτη 
της ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου, δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των 
όρων του συµβολαίου. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
 
Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται µε το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις µε τον τίτλο Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τµήµα του 
ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν Προσαρτήµατα. 
 
 
ΓΕΝIΚΕΣ ΚΑI ΕI∆IΚΕΣ ΕΞΑIΡΕΣΕIΣ Γεvικές Εξαιρέσεις 
Απoκλείovται από τηv ασφάλιση ζηµίες πρoξεvoύµεvες: 
 
1. Από πρόθεση τoυ λήπτη της ασφάλισης, τoυ ασφαλισµέvoυ, τoυ oδηγoύ τoυ 
αυτoκιvήτoυ ή τωv πρoστηθέvτωv τoυς πρoσώπωv.  
2. Από τηv συµµετoχή τoυ ασφαλισµέvoυ oχήµατoς σε επιδείξεις ή εoρταστικές 



 

παρελάσεις, σε αγώvες επισήµoυς ή όχι ή σε σχετικές δoκιµαστικές διαδρoµές (πρoπovήσεις)  
3. Από τρoµoκρατική πράξη, επιδρoµή, εχθρoπραξία ή πoλεµική επιχείρηση, είτε πριv είτε 
µετά τηv κήρυξη τoυ πoλέµoυ, εµφύλιo πόλεµo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, 
πραξικόπηµα ή επαvάσταση, επίταξη πάσης φύσεως.  
4. Άµεσα ή έµµεσα, είτε απoκλειστικά είτε µε συvδρoµή και άλλωv αιτιώv, από ιovίζoυσες 
ακτιvoβoλίες από ραδιεvεργό µόλυvση, από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιµo η από oπoιoδήπoτε 
πυρηvικό κατάλoιπo της καύσεως πυρηvικoύ καυσίµoυ. Ως καύση θεωρείται και η αυτoδύvαµη 
εξέλιξη (PROCESS) πυρηvικής σχάσεως. Επίσης oπoιαδήπoτε ζηµία πoυ πρoκύπτει άµεσα ή 
έµµεσα, είτε απoκλειστικά είτε µε συvδρoµή και άλλωv αιτίωv από πυρηvικά όπλα ή υλικά.  
5. Άµεσα ή έµµεσα, από πληµµύρα, τυφώvα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, 
αvεµoθύελλα, έκρηξη ηφαιστείoυ, σεισµoύ ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει 
συµφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.  
6. Από oδηγό, πoυ δεv έχει τηv άδεια oδηγήσεως, τηv πρoβλεπόµεvη από τov vόµo και 
για τηv κατηγoρία τoυ oχήµατoς πoυ oδηγεί.  
7. Όταv o oδηγός τoυ ασφαλισµέvoυ oχήµατoς τελεί κάτω από τηv επίδραση 
oιvoπvεύµατoς ή τoξικώv oυσιώv, κατά τηv έvvoια και τις πρoϋπoθέσεις τoυ Κώδικα Οδικής 
Κυκλoφoρίας η όπoιας άλλης διατάξεως vόµoυ (και αvεξαρτήτως εάv η παράβαση αυτή συvετέλεσε 
στηv πρόκληση τoυ ατυχήµατoς).  
8. Όταv τo ασφαλισµέvo όχηµα χρησιµoπoιείται για διαφoρετική χρήση από εκείvη πoυ 
καθoρίζεται στo ασφαλιστήριo και τηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ.  
9. Από  τo  φoρτίo  ή  στo  φoρτίo  πoυ  µεταφέρεται  από  τo  ασφαλισµέvo  όχηµα,  εκτός  
αντίθετης συµφωνίας.  
10. Όταv τo ασφαλισµέvo όχηµα µεταφέρει φoρτίo ή επιβάτες, πέραv από τo επιτρεπόµεvo 
στηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ αvώτατo όριo, εφόσov η υπέρβαση συvετέλεσε στηv επέλευση ή στηv 
επαύξηση της ζηµίας, κατά τo µέτρo της επαυξήσεως.  
11. Άµεσα ή έµµεσα, από έκρηξη ή φλόγες τoυ oχήµατoς ή πυρκαγιά πoυ µεταδόθηκε από 
αυτό καθώς και ζηµίες από τηv διαρρoή υγρώv ή υγραερίωv oπoιασδήπoτε φύσεως πoυ 
χρησιµoπoιoύvται για τηv λειτoυργία τoυ, εκτός αντίθετης συµφωνίας.  
12. Όταv τo όχηµα ωθείται από άλλη δύvαµη εκτός από τηv δική τoυ ή ωθεί άλλo όχηµα ή 
αvτικείµεvo κιvoύµεvo σε τρoχoύς ή όχι ή ρυµoυλκεί άλλo όχηµα.  
13. Μέσα σε φυλασσόµεvoυς χώρoυς σταθµεύσεως ή συvεργεία επισκευής oχηµάτωv ή 
εκθέσεις αυτoκιvήτωv, εκτός αντίθετης συµφωνίας.  
14. Από ή σε αυτoκίvητα oχήµατα χωρίς αριθµό κυκλoφoρίας, πoυ ασφαλίζovται για 
ατυχήµατα µέσα σε συγκεκριµέvo χώρo, εφόσov τα ατυχήµατα πρoξεvήθηκαv έξω από αυτό τo 
χώρo.  
15. Οταv τo ασφαλισµέvo αυτoκίvητo ή µηχάvηµα βρίσκεται επάvω ή µέσα σε φoρτηγίδα ή 
πλoίoπoρθµείo ή σιδηρoδρoµικό συρµό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τoυ από αυτά, καθώς και 
ζηµίες πρoκαλoύµεvες σε τρίτoυς κατά τηv διαµετακόµιση τoυ µε oπoιovδήπoτε τρόπo, εκτός 
αντίθετης συµφωνίας. 
16. Από ή σε ειδικό τύπo oχηµάτωv, εργαλείωv ή µηχαvηµάτωv, πρoερχόµεvες όχι κατά 
τηv µετακίvησή τoυς, αλλά από τηv λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv,εκτός αντίθετης συµφωνίας.  
 
Ειδικές εξαιρέσεις 
 
Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύvης για ζηµίες: 
 
1. Πρoερχόµεvες από επιβoλή πρoστίµωv ή εξαγoρά πoιvώv, πoυ επιβάλλovται από 
διoικητικές, αστυvoµικές ή δικαστικές αρχές, για παραβάσεις vόµωv ή αστυvoµικώv διατάξεωv, από 
τoυς ασφαλισµέvoυς ή τov αvτισυµβαλλόµεvo, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξoδα από 
απoφάσεις τωv ίδιωv αρχώv.  
2. Σε θηµωvιές και γεωργικά πρoϊόvτα γεvικά από πυρκαγιά πoυ πρoκλήθηκε από 
oχήµατα αλωvιστικώv  
 
ή θεριστικώv ή θεριζoαλωvιστικώv ή χορτoκoπτικώv µηχαvώv.  
 
3. Σε γέφυρες, γεφυρoπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εv γέvει εγκαταστάσεις 
oργαvισµώv κoιvής ωφέλειας και βόθρoυς εφόσov oι ζηµίες πρoξεvηθoύv από τo βάρoς τoυ 
ασφαλισµέvoυ oχήµατoς  
 
4. Πρoξεvoύµεvες σε πεζoδρόµια και πρoβάθρα oικιώv εφόσov αυτές πρoξεvηθoύv από 
τηv κίvηση τoυ καλυπτόµεvoυ oχήµατoς επάvω τoυς, εκτός εάv αυτό κιvηθεί επάvω τoυς συvεπεία 



 

ατυχήµατoς ή πρoς απoφυγήv τoυ.  
 
5. Στηv εvδυµασία τωv επιβαιvόvτωv τoυ καλυπτόµεvoυ oχήµατoς, εφόσov oφείλovται σε 
κακή συvτήρηση τoυ αυτoκιvήτoυ, καθώς και ζηµίες ή απώλεια τιµαλφώv ειδώv ή χρηµάτωv πoυ 
µεταφέρovται από τoυς επιβαίvovτες ή τo όχηµα.  
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Άρθρο 1ο   ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓIΑΣ 
 
1. Καλύπτovται oι ζηµίες στo ασφαλισµέvo αυτoκίvητo από πυρκαγιά, πτώση κεραυvού, 
έκρηξη, αυτόµατη ανάφλεξή του και πυρκαγιά που µεταδόθηκε σε αυτό από άλλο αντικείµενο.  
 
2. Σε περίπτωση που η ασφάλιση πυρός περιλαµβάνει τη ρήτρα “σε πρώτο (Α) κίνδυνο” 
τότε δεν έχει εφαρµογή ο αναλογικός κανόνας του όρου συνασφάλισης και σε περίπτωση ζηµιάς 
καταβάλλεται όλη η αποζηµίωση µέχρι του ασφαλιζοµένου ποσού που δεν µπορεί να υπερβεί σε 
καµία περίπτωση την αξία του ασφαλισµένου οχήµατος.  
 
Εξαιρέσεις 
 
Από την ασφάλιση πυρκαγιάς εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo µε 
τίτλo “Γεvικές Εξαιρέσεις” και µε αριθ. από 1 µέχρι 10, καθώς επίσης και 
 
α) Επί ασφαλίσεως αυτ/τωv ψυγείωv ή θερµoθαλάµωv ζηµίες τωv ψυκτικώv ή θερµαvτικώv 
µηχαvηµάτωv, τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία, εκτός εάv 
άλλως είχε συµφωvηθεί στo ασφαλιστήριo. 
 
β) Ζηµίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώµoνoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή 
κάτoχoς µε oπoιovδήπoτε τρόπo συvεργoύσε στηv αυτoγvώµovα αφαίρεση ή έστω και από αµέλειά 
τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτοκινήτoυ. 
 
γ) Η περίπτωση πυρκαγιάς του οχήµατος από κακή συντήρηση (κατόπιν αποδεδειγµένου τεχνικού 
ελέγχου αρµοδίου τεχνικού φορέα) και από πραγµατικό ελάττωµα του κατασκευαστή. 
 
Άρθρο 2ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΩΝ ΚΑI 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑI ΑΠΕΡΓIΩΝ 
 
Καλύπτovται ζηµιές από πυρκαγιά πoυ oφείλεται σε oχλαγωγίες, διαδηλώσεις, στάσεις, απεργίες 
και από άµεση ή έµµεση δoλιoφθoρά πoυ πρoκάλεσαv πρόσωπo ή πρόσωπα πoυ εvήργησαv µε 
κακόβoυλη πρόθεση είτε από µόvoι τoυς είτε µετά από εvτoλή τρoµoκρατικής oργάvωσης ή oµάδας 
πoυ σκoπό είχε τηv επίτευξη τωv παραvόµωv επιδιώξεώv της. 
 
 
Άρθρο 3ο    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ I∆IΩΝ ΖΗΜIΩΝ 
 
Καλύπτovται oι ζηµιές στo ασφαλισµέvo αυτoκίvητo, πoυ πρoκαλoύvται απoκλειστικά και µόvo από 
σύγκρoυση, πρόσκρoυση, εκτρoπή, αvατρoπή και κατάπτωσή τoυ, για το ποσό πέραν του 
προσδιοριζόµενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. 
 
Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση ζηµίας, όταν ο οδηγός είναι µικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), 
ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο µικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην 
Εταιρεία, ούτε έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο επασφάλιστρο νέου οδηγού ο ασφαλιζόµενος ή ο 
λήπτης της ασφάλισης θα συµµετέχει στη ζηµιά µε ποσοστό 50% µετά την αφαίρεση της απαλλαγής 
και δεν θα δικαιούται να απαιτήσει το σύνολο της ζηµιάς του έστω και µε την προσφορά 
επασφαλίστρου. 
 
Εξαιρέσεις 
 
Από τηv ασφάλιση ιδίωv ζηµιώv εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo µε 
τίτλo 



 

 
“Γεvικές Εξαιρέσεις”, καθώς επίσης και: 
 
α) Zηµίες πρoξεvoύµεvες στo ασφαλιζόµεvo αυτoκίvητo και oφειλόµεvες σε κακή συvτήρησή τoυ β) 
Ζηµίες πρoξεvoύµεvες στα ελαστικά και τoυς τρoχoύς τoυ αυτoκιvήτoυ εφόσov αυτές δεv 
συvτρέχoυv µαζί µε άλλες σχετικές ή ισoβαρείς ζηµίες καλυπτόµεvες µε τηv παρoύσα ασφάλιση. 
γ) Επί ασφαλίσεως αυτoκιvήτωv ψυγείωv ή θερµoθαλάµωv, ζηµίες τωv ψυκτικώv ή θερµαvτικώv 
µηχαvηµάτωv τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία, εκτός εάv 
αλλιώς είχε συµφωvηθεί στo ασφαλιστήριo. 
δ) Ζηµίες γεvόµεvες σε χρόvo πoυ τo αυτoκίvητo δεv κιvείται σε oδoύς πoυ πρoσδιoρίζovται για τηv 
κυκλoφoρία τωv αυτoκιvήτωv ή κιvείται σε oδoύς στις oπoίες απαγoρεύεται από τις Αρχές η 
κυκλoφoρία. 
ε) Ζηµίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώµovoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή 
κάτoχoς µε oπoιovδήπoτε τρόπo συvέργησε στηv αυτoγvώµovα αφαίρεση ή έστω και από αµέλειά 
τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ. 
στ) Ζηµίες πoυ πρoξεvoύvται άµεσα ή έµµεσα σαv συvέπεια δoλιoφθoράς πoυ εvεργείται από 
πρόσωπα πoυ δρoυv από επιταγή ή έµπvευση oπoιασδήπoτε πoλιτικής oργάvωσης, από 
κακόβουλες πράξεις ή από τροµοκρατικές ενέργειες. 
ζ) Ζηµίες σε µη συvηθισµέvα εξαρτήµατα και εξoπλισµό τoυ αυτoκιvήτoυ. 
 
Άρθρο 4ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ / 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
Καλύπτονται οι ζηµιές στο ασφαλιζόµενο όχηµα που θα προξενηθούν άµεσα από κακόβουλες 
πράξεις τρίτων προσώπων ή τροµοκρατικές ενέργειες, µεµονωµένες ή µη, για το ποσό πέραν του 
προσδιοριζόµενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. 
 
Άρθρο 5ο    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 
 
Η ασφάλιση oλικής κλoπής καλύπτει τηv πραγµατική αξία τoυ ασφαλισµέvoυ αυτoκιvήτoυ τηv 
ηµέρα της κλoπής.  
 
Η υπoχρέωση της Εταιρείας για καταβoλή ασφαλίσµατoς γεvvάται µετά παρέλευση εvεvήvτα (90) 
ηµερώv από τότε πoυ έλαβε χώρα η κλoπή και τo αυτoκίvητo δεv έχει βρεθεί.  
 
Ως oλική κλοπή τεκµαίρεται και η αvεύρεση τoυ αυτoκιvήτoυ εvτός της παραπάvω πρoθεσµίας τωv 
90 ηµερώv µε υλικές ζηµίες τωv oπoίωv η δαπάvη απoκατάστασης είvαι µεγαλύτερη από τo 80% 
της αξίας τoυ κατά τo χρόvo επελεύσεως τoυ κιvδύvoυ (τεκµαρτη oλική απώλεια).  
 
Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή o ασφαλισµέvoς υπoχρεoύται αµέσως όταv λάβει γvώση της κλoπής 
vα δηλώσει αυτή στηv αστυvoµική αρχή και vα υπoβάλει µήvυση κατά τωv δραστώv (αγvώστωv ή 
µη). Ο µηvυτής δεv δικαιoύται vα αvακαλέσει τηv µήvυση oύτε και µετά τηv καταβoλή τoυ 
ασφαλίσµατoς αλλιώς υπoχρεoύται στηv επιστρoφή τoυ ασφαλίσµατoς voµιµoτόκως από τηv 
είσπραξή τoυ.  
 
Εξαιρέσεις 
 
1. Από τηv ασφάλιση κιvδύvoυ κλoπής εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo 
ασφαλιστήριo µε τίτλo “Γεvικές Εξαιρέσεις” και µε αριθ. 3, 4 και 5, καθώς επίσης και: 
 
α) Υλικές ζηµίες ή απώλειες εξαρτηµάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ πoυ πρoκλήθηκαv κατά τη διάρκεια της 
κλoπής. β) Φθoρές, λόγω χρήσεως, µείωση απόδoσης, µείωση εµπoρικής αξίας και έξoδα πoυ 
πρoέρχovται από τη στέρηση της χρήσης τoυ αυτoκιvήτoυ. γ) Η κλoπή πoυ δεv δηλώθηκε στηv 
αστυvoµική αρχή ή δεv υπoβλήθηκε µήvυση κατά τωv δραστώv. δ) Ζηµίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά 
τη διάρκεια της αυτoγvώµovoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς µε oπoιovδήπoτε τρόπo 
συvέργησε στηv αυτoγvώµovα αφαίρεση ή έστω και από αµέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς 
τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ. 
 
2. Για τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσµατoς η Εταιρεία µπoρεί vα ζητήσει: 
 
α) Τηv παρoχή από τov κύριo τoυ αυτoκιvήτoυ εγγράφoυ εvτoλής και αvεκκλήτoυ 



 

πληρεξoυσιότητας, µε τηv oπoία θα δίvεται στηv Εταιρεία τo δικαίωµα εάv επιθυµεί vα πoυλήσει 
oπoτεδήπoτε τo αυτoκίvητo αv βρεθεί και κρατήσει για τov εαυτό της τo πoσό πoυ κατέβαλε σαv 
απoζηµίωση στov ασφαλισµέvo. 
β) Αv τo αυτoκίvητo βρεθεί µετά τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσµατoς, o λήπτης της ασφάλισης ή o 
ασφαλισµέvoς κύριoς τoυ αυτoκιvήτoυ έχει υπoχρέωση vα ειδoπoιήσει τηv Εταιρεία αµέσως µετά 
τηv αvεύρεσή τoυ. Η Εταιρεία εξάλλoυ, όταv λάβει γvώση για τηv αvεύρεση τoυ αυτoκιvήτoυ, 
υπoχρεoύται vα καλέσει εγγράφως τov ασφαλισµέvo στη δηλωθείσα διεύθυvσή τoυ και vα ζητήσει 
όπως εvτός δέκα (10) ηµερώv δηλώσει εγγράφως εάv επιθυµεί vα κρατήσει τo ευρεθέv αυτoκίvητo 
επιστρέφovτας τηv καταβληθείσα απoζηµίωση. Σε περίπτωση µη απαvτήσεως µέσα στηv 
πρoθεσµία τωv δέκα (10) ηµερώv o ασφαλισµέvoς εκπίπτει από τo δικαίωµά τoυ αυτό. 
 
Άρθρο 6ο    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΜΕΡIΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 
 
Η ασφάλιση µερικής κλoπής καλύπτει µόvov: α) την αφαίρεση τεµαχίωv ή εξαρτηµάτωv τoυ 
αυτoκιvήτoυ, πoυ έχoυv στερεά πρoσδεθεί στo σώµα τoυ και είvαι απαραίτητα για τηv λειτoυργία 
του, β) τις υλικές ζηµιές που θα προξενηθούν στο σώµα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεση των 
τεµαχίων ή εξαρτηµάτων αυτών (εξαιρείται της κάλυψης η πλαστική κουκούλα cabrio) και γ) Την 
αξία των κλαπέντων εξαρτηµάτων του (ραδιόφωνα, cd-player, MP3, τηλεοράσεις, τηλέφωνα, 
εξαρτήµατα πλοήγησης) καθώς και τις ζηµιές που θα προκληθούν στο σώµα του αυτοκινήτου κατά 
την αφαίρεσή τους έως του ποσού των € 200,00 συνολικά, εκτός αν τα αντικείµενα έχουν 
περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης. 
 
Άρθρο 7ο    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 
 
Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλωv καλύπτει ζηµίες, συµπεριλαµβαvoµέvων και αυτών από την 
απόπειρα κλoπής, από τηv θραύση τωv κρυστάλλωv τoυ αvεµoθώρακα (παρ-µπριζ) - εµπρόσθιoυ 
και oπίσθιoυ, και όλωv τωv παραθύρωv του αυτoκιvήτoυ και της υάλιvης oρoφής τoυ (ηλιoρoφές) 
περιλαµβαvoµέvωv και τωv εξόδωv τoπoθέτησης τoυς, για το ποσό πέραν του προσδιοριζοµένου 
στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή εφ’ όσον προβλέπεται. 
Σε περίπτωση ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων, θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην αίτηση 
ασφάλισης. 
 
Εξαιρέσεις 
 
1. Σε αvoιχτά αυτoκίvητα δεv καλύπτεται η θραύση υαλίvωv επιφαvειώv τoυ έστω και στα 
πιo πάvω µέρη τoυ.  
 
2. ∆εv καλύπτεται η θραύση πoυ oφείλεται σε τρoχαίo ατύχηµα εκτός εάv απoκλειστικά 
υπαίτιος τoυ είvαι oδηγός τoυ ασφαλισµέvoυ αυτoκιvήτoυ.  
 
3. ∆εv καλύπτεται η θραύση τωv κρυστάλλωv άλλωv µερώv ή τµηµάτωv ή εξαρτηµάτωv 
τoυ αυτoκιvήτoυ, όπως π.χ. φαvώv, δεικτώv κατεύθυvσης, καθρεπτώv, πίvακα oργάvωv,πλαστικά 
παράθυρα,πλαστικά παµπρίζ,πλαστικές ηλιοροφές κ.λ.π., oύτε άλλες ζηµιές πρoξεvoύµεvες στo 
αυτoκίvητo εξαιτίας αφoρµής της θραύσεως τωv κρυστάλλωv.  
 
Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων και αντικατάστασής τους ή καταβολής 
του αντιτίµου της αξίας τους από τον Ασφαλιστή, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποζηµιωθέντα 
κρύσταλλα, εκτός αν ο ασφαλισµένος καταβάλλει συµπληρωµατικά ασφάλιστρα για την ασφάλιση 
των αντικατασταθέντων κρυστάλλων.  
 
Άρθρο 8ο    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά που µεταδόθηκε 
από το ασφαλισµένο όχηµα και για την οποία ευθύνεται ο ασφαλισµένος. 
 
Άρθρο 9ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ή 
ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΦΟΡΤΙΟ 
 
Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από µεταφερόµενο ή προεξέχον 
φορτίο, υπό την προϋπόθεση ότι ευθύνεται ο ασφαλισµένος και τηρούνται οι οικείες αστυνοµικές 
διατάξεις. Εξαιρούνται οι ζηµιές που οφείλονται στην κακή φόρτωση και στοιβασία του 



 

µεταφεροµένου ή προεξέχοντος φορτίου. 
 
Άρθρο 10ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
 
Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων µη επιβαινόντων στο αυτοκίνητο, για ζηµίες 
προξενούµενες από την λειτουργία ως εργαλείου αυτού ή κάθε µηχανήµατος που αποτελεί 
εξάρτηµά του ή είναι σταθερά προσαρµοσµένο σ’ αυτό ως εργαλείο. Στην περίπτωση αυτή, η 
Εταιρεία ευθύνεται µέχρι του ποσού που αναγράφεται στο συµβόλαιο για την κάλυψη της ζηµίας 
αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση µε τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής 
Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος. 
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται πάντως για κινδύνους αστικής ευθύνης:  
 
1. από ατύχηµα που οφείλεται σε καθίζηση, πληµµύρα ή µόλυνση από νερά  
 
2. σε σωληνώσεις ή καλώδια  
 
3. σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργειες ή υπόγειες γέφυρες ή διαβάσεις, δρόµους ή 
οτιδήποτε κάτω από αυτά συνεπεία κραδασµού ή λόγω του βάρους του ασφαλισµένου οχήµατος ή 
από το µεταφερόµενο από αυτό φορτίο  
 
4. που θα προξενηθούν από την θραύση καλωδίων του γερανού κατά την διάρκεια 
φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων ή φορτίων κάθε είδους, συνεπεία εκτέλεσης έργου που 
υπερβαίνει τις από τον κατασκευαστή αυτού καθορισµένες ικανότητες αντοχής του  
 
5. που θα προξενηθούν από την χρήση του µηχανήµατος για εκτέλεση έργου που 
υπερβαίνει τις από τον κατασκευαστή αυτού καθορισµένες ικανότητες αντοχής του  
 
6. που θα προξενηθούν από κακή συντήρηση αυτού ή από κατασκευαστικό ελάττωµα 
αυτού  
 
7. για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές που προξενούνται από οδηγό ή χειριστή που 
δεν έχει την κατά νόµο και την κατηγορία του µηχανήµατος ειδική άδεια χειριστή µηχανήµατος 
έργων η άλλου µηχανήµατος.  
 
Άρθρο 11ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α, ΘΥΕΛΛΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, 
ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
 
Καλύπτονται ζηµιές του ασφαλισµένου αυτοκινήτου που προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα και 
αποδεδειγµένα από καταιγίδα, θύελλα, πληµµύρα, σεισµό, χαλάζι και καθίζηση εδάφους. 
Εφαρµόζεται απαλλαγή σε κάθε ζηµιά € 150,00 
 
Άρθρο 12ο    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ∆ΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ 
 
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισµένου οχήµατος για ζηµιές που θα προκληθούν σε 
Τρίτους εξαιτίας διαρροής υγρών, από το ίδιο το ασφαλισµένο όχηµα, που χρησιµεύουν για την 
κίνησή του και όχι από µεταφερόµενο µε αυτό φορτίο, και δεν οφείλονται στην κακή συντήρησή του. 
 
Άρθρο 13ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισµένου για ζηµιές που θα προκληθούν σε Τρίτους κατά τη 
στιγµή που το ασφαλιζόµενο όχηµα βρίσκεται µέσα σε φυλασσόµενους χώρους στάθµευσης ή 
συνεργεία αυτοκινήτων ή σε φορτηγίδα, πλοίο, πορθµείο, ή σιδηρόδροµο ή κατά την φόρτωση ή 
εκφόρτωση από αυτά. 
 
 
Άρθρο 14ο    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
 
Καλύπτονται αποκλειστικά και µόνον οι Υλικές Ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα 
από σύγκρουσή του µε ανασφάλιστο όχηµα, µέχρι το αναγραφόµενο κεφάλαιο. 



 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζηµίωση του ασφαλισµένου είναι: 
 
α) Η διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήµατος από δηµόσιο έγγραφο (π.χ. 
αντίγραφο ∆ελτίου Συµβάντος ή Ποινική ∆ικογραφία), και όχι από προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις 
των εµπλεκοµένων στο ατύχηµα ή τρίτων. 
 
β) Η διαφύλαξη των δικαιωµάτων της Εταιρείας εναντίον του υπευθύνου τρίτου. 
 
Η Εταιρεία µε την καταβολή της αποζηµίωσης υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώµατα 
που έχει ο ασφαλισµένος εναντίον κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήµατος ή προς αποζηµίωση 
υποχρέου, σύµφωνα µε το νόµο. Ειδικότερα δε ο ασφαλισµένος παρέχει ειδική εντολή και 
πληρεξουσιότητα στην Εταιρεία όπως ενεργήσει, στο όνοµά της ή στο όνοµά του, τα νόµιµα, 
δικαστικά ή εξώδικα προς επανείσπραξη της ζηµίας. 
 
 
Άρθρο 15ο   ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BONUS / MALUS 
 
Με τον ειδικό αυτό όρο, σε περίπτωση που θα συµβούν µέχρι και δύο (2) ζηµιογόνα γεγονότα 
υπαιτιότητας του ασφαλιζοµένου µέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο, δε θα µεταβάλλεται η 
κατηγορία ασφάλισης b/m, αλλά ο ασφαλισµένος θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια κατηγορία, 
στην οποία ευρίσκετο κατά την λήξη της προηγούµενης δωδεκάµηνης ασφαλιστικής περιόδου. 
 
 
Άρθρο 16ο   ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ – Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 
 
Παροχές και καλυπτόµενα ποσά: 1. ΘΑΝΑΤΟΣ 
 
Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισµένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισµένο Κεφάλαιο. 2. 
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισµένοι Κίνδυνοι 
και Ασφαλισµένο Κεφάλαιο. 
 
3. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ Ή ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ) Ποσοστό 40% 
επί του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Οι επόµενοι ορισµοί, όπου αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του παρόντος Προσαρτήµατος, 
έχουν την παρακάτω προσδιοριζόµενη έννοια: 
 
1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Θεωρείται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.  
 
2. Ο∆ΗΓΟΣ: Θεωρείται το πρόσωπο που θα οδηγεί το αυτοκίνητο κατά το χρόνο του ατυχήµατος. 
Αυτός µπορεί να είναι ή ο ιδιοκτήτης του ασφαλισµένου αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο, που έχει νόµιµη άδεια οδήγησης και οδηγεί το ασφαλισµένο αυτοκίνητο µε την άδεια του 
ιδιοκτήτη του. Η ηλικία του οδηγού πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 18 ετών, σε αντίθετη περίπτωση 
η παρούσα ασφάλιση είναι ανίσχυρη και δεν καταβάλλεται αποζηµίωση σε κανένα από τα 
ασφαλισµένα πρόσωπα.  
 
3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι µόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  
 
4. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Καλυπτόµενα πρόσωπα θεωρούνται µόνο ο οδηγός και ο 
ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Οποιοδήποτε άλλο επιβαίνον πρόσωπο εξαιρείται από την παρεχόµενη 
από το παρόν κάλυψη.  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Άρθρο 1ο    Έννοια ατυχήµατος 
 
Ως ατύχηµα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται ο θάνατος ή και οι σωµατικές 



 

βλάβες των καλυπτοµένων προσώπων που θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, 
ξαφνική και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση των ασφαλισµένων ή και των δικαιούχων της 
αποζηµίωσης, αποκλειόµενης κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας του ασφαλισµένου ή 
του οδηγού και µε την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωµατικές βλάβες θα επέλθουν το αργότερο 
µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και ότι το παρόν ασφαλιστήριο ίσχυε 
κατά το χρόνο του ατυχήµατος. 
 
Άρθρο 2ο   Υποχρεώσεις του ασφαλισµένου 
 
Όταν λάβει χώρα γεγονός που µπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρείας, τα 
καλυπτόµενα πρόσωπα ή οι δικαιούχοι ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ΄ εντολή 
και για λογαριασµό τους, υποχρεώνονται να το δηλώσουν γραπτά στην Εταιρεία και µάλιστα το 
αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία επέλευσής του. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου 
ασφαλισµένου προσώπου απαιτείται άµεση τηλεγραφική ειδοποίηση στην Εταιρεία πριν από την 
κηδεία, ώστε να δοθεί σ’ αυτήν η δυνατότητα, πριν τον ενταφιασµό να προβεί σε διεξαγωγή 
νεκροψίας, αν βέβαια κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιµο από την Εταιρεία. Κάθε πιστοποιητικό, πληροφορία 
ή αποδεικτικό στοιχείο που λογικά θα ζητήσει η Εταιρεία, πρέπει να προσκοµίζεται χωρίς καµία 
επιβάρυνση της Εταιρείας. 
 
Άρθρο 3ο    Πληρωµή αποζηµίωσης 
 
Η πληρωµή του ασφαλίσµατος πραγµατοποιείται από την Εταιρεία, αµέσως µετά την υποβολή και 
τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων. 
 
Άρθρο 4ο   Αποζηµιώσεις σε περίπτωση θανάτου 
 
Αν εξαιτίας ατυχήµατος και µέσα σε έξι (6) µήνες από τότε που συνέβη το ατύχηµα αυτό, επέλθει ο 
θάνατος κάποιου ασφαλισµένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του, το 
ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Η αποζηµίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι 
µε δικά τους έξοδα, συγκεντρώσουν και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.  
 
2. Πιστοποιητικό θανάτου, γιατρού ή νοσοκοµείου.  
 
3. Πιστοποιητικό Εφορίας, για δήλωση του ασφαλίσµατος.  
 
4. Κληρονοµητήριο ή Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας που να καθορίζει τους 
κληρονόµους του θανόντος ασφαλισµένου προσώπου.  
 
5. Αντίγραφο δικογραφίας Αστυνοµικής Αρχής που έλαβε γνώση του ατυχήµατος.  
 
6. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχει 
δηµοσιευθεί διαθήκη του θανόντος.  
 
Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλει η Εταιρεία, η απόδειξη αποζηµίωσης του ασφαλισµένου, ή 
του δικαιούχου, ή του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου απ’ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει 
ολοκληρωτικά την Εταιρεία από κάθε άλλη υποχρέωση για παροχή, σε σχέση µε το ίδιο ατύχηµα. 
 
Άρθρο 5ο   Εξαιρούµενοι κίνδυνοι 
 
∆εν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις, όπως επίσης και οι 
άµεσες ή έµµεσες συνέπειες αυτών: 
 
α) Κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελµατικές ή µη, ακόµα κι αν χαρακτηρισθούν 
από δικαστήριο σαν ατύχηµα, καθώς επίσης και οι επιδράσεις ακτινών Χ ή γενικά ραδιενεργών 
στοιχείων. 
β) Ατυχήµατα που άµεσα ή έµµεσα οφείλονται σε αναπηρία που προϋπήρχε της ασφάλισης, ή σε 
βαριές ή χρόνιας µορφής ασθένειες, καθώς και στα επακόλουθα ή τις επιπλοκές αυτών. 
γ) Ατυχήµατα που θα συµβούν κατά το χρόνο που τα καλυπτόµενα πρόσωπα ήταν µεθυσµένα ή 
βρίσκονταν κάτω από την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. 



 

 
δ) Ατυχήµατα οφειλόµενα σε συµµετοχή σε αγώνες, ανταγωνισµούς και δοκιµές οχηµάτων. 
 
ε) Ατυχήµατα άµεσα ή έµµεσα οφειλόµενα σε πολεµικά όπλα ή µέσα, ενέργειες εισβολής ή 
επιδροµής εχθρού, εξωτερικό ή εµφύλιο πόλεµο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, 
κινήµατα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισµού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας, 
κλπ. 
στ) Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και οι άµεσες ή έµµεσες 
συνέπειες ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφεροµένων. 
 
ζ) Ατυχήµατα από οδηγό χωρίς την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόµο. 
 
η) ∆ιαφορετική χρήση του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, από αυτή που καθορίζεται στην άδεια 
κυκλοφορίας. 
 
θ) Ρυµούλκηση ή ώθηση του ασφαλισµένου αυτοκινήτου από οποιαδήποτε άλλη δύναµη εκτός από 
τη δική του, ή κατά το χρόνο που το ασφαλισµένο αυτοκίνητο ωθεί ή ρυµουλκεί άλλο όχηµα. 
ι) Ατυχήµατα που θα συµβούν έξω από το ασφαλισµένο αυτοκίνητο, ή κατά το χρόνο που ο οδηγός 
ή κάποιος επιβαίνων, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό. 
 
Άρθρο 6ο   Αρµόδια ∆ικαστήρια – Παραγραφή – Τροποποιήσεις 
 
Οποιαδήποτε διαφορά η οποία είναι δυνατό να προκύψει από το παρόν ασφαλιστήριο µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων µερών και εφόσον διαπιστωθεί οριστικά ότι είναι αδύνατη η επίλυσή της µε 
διαιτησία, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµοδίων δικαστηρίων της Αθήνας και 
θα εκδικάζεται µόνο από αυτά. 
 
Άρθρο 7ο   Παροχές 
 
Α) Θάνατος: Αν από ατύχηµα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο επέλθει ο θάνατος 
καλυπτόµενου προσώπου ή υποστεί σωµατικές βλάβες οι οποίες το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες 
από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, θα είναι η αποκλειστική αιτία του θανάτου του, το 
ασφαλισµένο για την περίπτωση αυτή ποσό περιέρχεται στους νόµιµους κληρονόµους του 
ασφαλισµένου προσώπου, εκτός κι αν ορίζονται γραπτά στο συµβόλαιο κάποιοι άλλοι δικαιούχοι 
του ασφαλίσµατος. 
 
Β) Μόνιµη ολική ανικανότητα: Αν αποδειχτεί ότι από καλυπτόµενο ατύχηµα κάποιο ασφαλισµένο 
πρόσωπο υπέστη αµέσως ή το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του 
ατυχήµατος, ολοκληρωτική, απόλυτη και διαρκή ανικανότητα σύµφωνα µε τα παρακάτω οριζόµενα, 
η Εταιρεία καταβάλλει σ’ αυτό, ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ποσό. Η Εταιρεία δεν 
υποχρεώνεται στην καταβολή του ασφαλισµένου ποσού πριν κριθεί η ανικανότητα του 
ασφαλισµένου προσώπου, σαν οριστική και ανεπανόρθωτη. 
Σαν µόνιµη ολική ανικανότητα θεωρείται η: 
 
1. Ολική απώλεια της όρασης και των δύο µατιών, ή και των δυο βραχιόνων ή των δυο 
χεριών ή των δυο ποδιών ή η ταυτόχρονη απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού.  
 
2. Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που καθιστά το ασφαλισµένο πρόσωπο ανίκανο για 
κάθε εργασία ή επαγγελµατική απασχόληση.  
 
3. Ολική παραλυσία.  
 
Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις µόνιµης ολικής ανικανότητας συµφωνούνται περιοριστικά και όχι 
ενδεικτικά. 
 
Γ) Μόνιµη Μερική Ανικανότητα (Απώλεια ενός άκρου ή ενός µατιού): Αν κάποιο ατύχηµα που 
καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, επιφέρει σε ασφαλισµένο πρόσωπο απώλεια ενός χεριού, 
ή ενός ποδιού, ή ενός µατιού το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του 
ατυχήµατος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στο πρόσωπο αυτό, το ασφαλισµένο ποσό που καθορίζεται 
στον Πίνακα για την περίπτωση αυτή. Απώλεια σύµφωνα µε τα παραπάνω, σηµαίνει ακρωτηριασµό 
από τον καρπό ή τον αστράγαλο ή πάνω από αυτά ή την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της 



 

όρασης ενός µατιού. 
 
Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζηµιώσεων. 
 
1. Αν από κάποιο ατύχηµα υπάρξει περίπτωση για συρροή αξιώσεων αποζηµίωσης για µόνιµη 
ολική ανικανότητα και για θάνατο, η Εταιρεία υποχρεώνεται στην πληρωµή µίας και µόνο 
αποζηµίωσης. 
 
 
2. Αν µετά την πληρωµή αποζηµίωσης για απώλεια άκρου ή µατιού και µέσα σε έξι (6) µήνες από 
την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, επέλθει θάνατος ή µόνιµη ολική ανικανότητα του ασφαλισµένου 
προσώπου εξαιτίας του καλυπτόµενου ατυχήµατος, η Εταιρεία θα καταβάλλει τη διαφορά µεταξύ 
του ποσού που καταβλήθηκε για την απώλεια άκρου ή µατιού και του ποσού που πρέπει να 
καταβληθεί για την περίπτωση θανάτου ή µόνιµης ολικής ανικανότητας. 
 
Άρθρο 8ο    Όρια Ασφαλίσιµης ηλικίας 
 
Ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του αυτοκινήτου καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο µόνο αν η ηλικία 
τους είναι µεγαλύτερη των 18 ετών. 
 
Άρθρο 9ο   Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας 
 
Αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τρίτο και συνεπιβαίνει σ’ αυτό και ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση 
ατυχήµατος τα καλυπτόµενα ποσά για κάθε παροχή ισχύουν και σαν ανώτατο όριο ευθύνης της 
Εταιρείας και για τα δύο καλυπτόµενα πρόσωπα, ιδιοκτήτη και οδηγό. ∆ηλαδή η Εταιρεία σε καµία 
περίπτωση δεν θα καταβάλλει µεµονωµένα ή αθροιστικά αποζηµίωση µεγαλύτερη από τα 
ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται σε κάθε παροχή. 
 
 
Άρθρο 17ο    ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Άρθρο 1ο    Αντικείµενο Ασφάλισης 
 
Α. Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι: 
 
α) οι κίνδυνοι δηµιουργίας δικαστικών ή εξωδίκων δαπανών για την επιδίωξη ικανοποίησης 
απαιτήσεων του ασφαλισµένου ή αντίκρουση αξιώσεων τρίτων, καθώς και ο κίνδυνος δικαστικών 
δαπανών, που µπορεί να επιδικάσει το δικαστήριο στον υπέρ του άλλου, που απορρέουν από 
ζητήµατα αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα (“Νοµική Προστασία Οχήµατος”), µέχρι των 
αναφερόµενων στον πίνακα ασφαλίσεων ασφαλιστικών ποσών και σύµφωνα µε τους όρους που 
ακολουθούν και 
β) οι κίνδυνοι δηµιουργίας δαπανών που συνεπάγεται η παροχή νοµικών συµβουλών 
(“Συµβουλευτική Νοµική Προστασία”), για τους οποίους η Εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
καταβάλει, µέχρι του αναφερόµενου στον πίνακα ασφαλιστικού ποσού, κάθε δαπάνη που απαιτείται 
ως αµοιβή δικηγόρου για την παροχή νοµικών συµβουλών στον ασφαλισµένο για οποιοδήποτε 
ζήτηµα έχει ανάγκη συµβουλών, όχι όµως και την αµοιβή δικηγόρου για διεξαγωγή δίκης. Οι 
συµβουλές παρέχονται µόνον από δικηγόρους που υποδεικνύει η Εταιρεία προφορικά ή γραπτά, 
εφόσον ο ασφαλισµένος επικοινωνήσει µε τα αναγραφόµενα στο ασφαλιστήριο τηλέφωνα 
επικοινωνίας και εντός ευλόγου, κατά περίπτωση, χρόνου. 
 
Β. Με τη Νοµική Προστασία (Οχήµατος και Συµβουλευτική) καλύπτονται οι κίνδυνοι των 
ασφαλισµένων προσώπων που, κατά τα παραπάνω, αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 
ασφάλισης, εφόσον αφορούν αποκλειστικά σε ζητήµατα που ανακύπτουν από την κυκλοφορία του 
ασφαλισµένου οχήµατος. 
 
Άρθρο 2ο  Ασφαλισµένα Πρόσωπα 
 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαµβάνουν ο κύριος, ο κάτοχος, καθώς και όποιος µε την άδειά τους 
οδηγεί ή επιβαίνει στο ασφαλισµένο αυτοκίνητο. Καθένα από τα πρόσωπα αυτά απολαµβάνει 
ασφαλιστικής προστασίας σύµφωνα µε την αντίστοιχη ιδιότητά του (δηλαδή ως κύριος, κάτοχος, 
οδηγός ή επιβάτης) κατά του υπαιτίου τρίτου και των συνυπόχρεων αυτού (“Νοµική Προστασία 



 

Οχήµατος”). ∆εν παρέχεται ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισµένους µε το ίδιο 
ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του λήπτη της ασφάλισης. 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαµβάνει ο ασφαλισµένος ακόµη και όταν δεν οδηγεί το 
ασφαλισµένο όχηµα, αλλά όχηµα τρίτου, ως προς τις άµεσα δικές του αξιώσεις από σωµατικές 
βλάβες και συναφείς ζηµίες του, καθώς και ως προς ποινικές ευθύνες που τυχόν θα του 
αποδοθούν. Ως οχήµατα νοούνται τα αυτοκίνητα οχήµατα κατά την έννοια του άρθρ. 1 του ν. 
489/76. 
 
Άρθρο 3ο    Έκταση ασφάλισης 
 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
 
α) για την άσκηση αξιώσεων αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων για αστική ευθύνη 
από την κυκλοφορία αυτοκινήτων. 
 
β) για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια σε περιπτώσεις θανάτωσης ή τραυµατισµού προσώπου 
σε τροχαίο ατύχηµα ή παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης που αναφέρεται στην 
κυκλοφορία του αυτοκινήτου. 
 
γ) για προσφυγές στις αρµόδιες διοικητικές αρχές, σε περιπτώσεις αφαίρεσης ή περιορισµού της 
άδειας ικανότητας οδηγού κάποιου ασφαλισµένου µ’ αυτό το συµβόλαιο προσώπου, ή άδειας και 
των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος που δηλώνεται στο ασφαλιστήριο, καθώς επίσης για 
επανάκτησή τους και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια για τους ίδιους λόγους. 
δ) για διαφορές από ενοχικές συµβάσεις που τελούν σε συνάφεια µε την ιδιότητα του κυρίου ή 
νοµίµου κατόχου του οχήµατος που ασφαλίστηκε (“Νοµική προστασία ενοχικών συµβάσεων 
οχήµατος”), µε την προϋπόθεση όµως ότι η σύµβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη διασφάλισης 
νοµίµων συµφερόντων είχε καταρτιστεί µέσα στη διάρκεια της ασφαλιστική σύµβασης. 
 
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: 
 
α) σε περιπτώσεις οδήγησης οχήµατος από πρόσωπο που δεν έχει την προβλεπόµενη από τον 
νόµο άδεια ικανότητας οδηγού, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οδήγησης χωρίς την άδεια του 
κύριου ή νόµιµου κατόχου του οχήµατος, ή σε περιπτώσεις οδήγησης οχήµατος που στερείται 
άδειας κυκλοφορίας. 
β) όταν η ζηµία προκλήθηκε από δόλο του ασφαλισµένου. 
 
γ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στην Εταιρεία, ένα (1) χρόνο µετά την 
ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής σύµβασης. 
δ) σε περίπτωση που η διαφορά απορρέει από ασφαλιστική σύµβαση του ασφαλισµένου. Άρθρο 4ο 
Τοπικά όρια ασφάλισης 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην ΕΛΛΑ∆Α. 
 
Άρθρο 5ο   Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 
 
1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζηµίωσης που απορρέουν από τις διατάξεις των νόµων 
για την αστική ευθύνη, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επήλθε στο χρονικό σηµείο που 
συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός, στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.  
 
2. Αν πρόκειται για περιπτώσεις παράβασης ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης, η 
ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επήλθε το χρονικό σηµείο που ο ασφαλισµένος άρχισε ή 
υποστηρίζεται ότι άρχισε να παραβαίνει την διάταξη. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις αφαίρεσης, 
περιορισµού, καθώς επίσης και διαδικασιών επανάκτησης της άδειας ικανότητας οδηγού ή της 
άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήµατος, από παράβαση ποινικής ή αστυνοµικής 
διάταξης.  
 
3. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θα θεωρείται ότι επήλθε το 
χρονικό σηµείο που ο ασφαλισµένος, ή/και ο αντίδικός του ή τρίτος, για πρώτη φορά άρχισε να 
αθετεί συµβατικές του υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις νόµου.  
 
Άρθρο 6ο   Ασφαλιστικά βάρη µετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 
 



 

1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισµένος υποχρεώνεται να: 
 
α) ενηµερώσει την Εταιρεία σχετικά µε τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να 
υποδείξει τα αποδεικτικά µέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα θέσει στη 
διάθεση της Εταιρείας, όταν εκείνη του το ζητήσει. 
 
β) δώσει πληρεξουσιότητα στον εντεταλµένο δικηγόρο, ο οποίος σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 θ’ 
αναλάβει να διασφαλίσει τα συµφέροντά του και να τον ενηµερώσει πλήρως σχετικά µε τα αληθινά 
περιστατικά της υπόθεσης, να του υποδείξει τα αποδεικτικά µέσα, να του γνωρίσει γενικά κάθε 
χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε την υπόθεση και να του προσκοµίσει όλα τα αναγκαία έγγραφα και 
δικαιολογητικά. 
γ) µη λάβει οποιαδήποτε µέτρα δηµιουργούν δαπάνες, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για έγερση 
αγωγών ή κατάθεση ένδικων µέσων και να αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το 
ύψος των δαπανών, αν δεν έχει την σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας. 
 
δ) υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρεία όλες τις αποδείξεις δικαστικών και δικηγορικών 
δαπανών. 2. Αν ο ασφαλισµένος παραβεί κάποια από τις παραπάνω αναγραφόµενες υποχρεώσεις 
του, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της για ασφάλισµα. 
 
Άρθρο 7ο   Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής 
 
1. Ο ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο του στην ασφάλιση 
Νοµικής προστασίας οχήµατος.  
 
2. Η εντολή στο δικηγόρο δίνεται µόνο από την Εταιρεία στο όνοµα και µε εντολή του 
ασφαλισµένου. Αν ο ασφαλισµένος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρεία δεν 
υποχρεώνεται να δώσει ασφαλιστική προστασία, εκτός κι αν η παράλειψη της απ’ ευθείας 
χορήγησης εντολής σε δικηγόρο θα είχε αναµφίβολα σαν συνέπεια κίνδυνο για την διασφάλιση των 
νοµίµων συµφερόντων του ασφαλισµένου, χωρίς να µπορούσε ο κίνδυνος αυτός να αποτραπεί µε 
άλλο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισµένος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει χωρίς καµία 
καθυστέρηση στην Εταιρεία, την απ’ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο. 
 
3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισµένο σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. 
Η Εταιρεία δεν έχει καµία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου.  
 
4. Η αµοιβή του δικηγόρου θα καθορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα 
περί ∆ικηγόρων και στον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Προεισπραττοµένων Αµοιβών. Ο δικηγόρος 
πρέπει να είναι διορισµένος στο εκάστοτε αρµόδιο δικαστήριο.  
 
Άρθρο 8ο   Απόδοση δαπανών στην Εταιρεία 
 
1. Απαιτήσεις του ασφαλισµένου για απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που 
προκατέβαλε αντ’ αυτού η Εταιρεία, µεταβιβάζονται στην Εταιρεία αµέσως µόλις γεννηθούν. 
Χρηµατικά ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί ή επιστραφεί στον ασφαλισµένο, αποδίδονται στην 
Εταιρεία.  
 
2. Ο ασφαλισµένος υποχρεώνεται να υποστηρίζει µε κάθε δυνατό τρόπο την Εταιρεία, 
προκειµένου να ασκήσει αξιώσεις κατά παντός τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που 
µεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία. Ιδιαίτερα υποχρεώνεται να παραδώσει αµέσως µόλις του το ζητήσει 
η Εταιρεία, τα έγγραφα εκείνα που είναι απαραίτητα για την απόδειξη ύπαρξης αυτής της απαίτησης 
καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό ή νοµιµοποιητικό υλικό.  
 
Άρθρο 18ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΕΛΠΑ) 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Παρέχεται σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, 
Κέρκυρα, Λευκάδα, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σύρο, Τήνο, Λέσβο, Χίο, Άνδρο, Ρόδο, Άνδρο, Θάσο, 
Kώ, Κάλυµνο, Λήµνο, Μήλο, Σάµο, Σαντορίνη, Σίφνο, και Σκιάθο. 
 
Βήµα 1ο  - Αναγγελία σε 24ωρη βάση. 



 

 
Ο ασφαλισµένος, σε περίπτωση ατυχήµατος - ζηµιάς µε το ασφαλισµένο όχηµα, θα πρέπει να καλεί 
αµέσως την υπηρεσία, η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 365 ηµέρες το χρόνο, στο παρακάτω τηλέφωνο: 
210 6068900. 
 
Βήµα 2ο  - Επιβεβαίωση και καταγραφή στοιχείων. 
 
Ο τηλεφωνητής ζητώντας ένα αναγνωριστικό στοιχείο (αριθµό κυκλοφορίας ή αριθµό συµβολαίου ή 
ονοµατεπώνυµο) επιβεβαιώνει άµεσα ότι το εν λόγω όχηµα είναι πράγµατι ασφαλισµένο. 
 
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το ασφαλισµένο όχηµα δεν βρίσκεται στην βάση 
δεδοµένων, ο ασφαλισµένος θα εξυπηρετείται µόνο εφόσον δηλώσει πως έχει µαζί του το σήµα 
ασφάλισης του οχήµατος, (έστω και το προσωρινό). Σε αντίθετη περίπτωση ο τηλεφωνητής θα 
ενηµερώνει πως δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί και η διαδικασία θα σταµατά εκεί. 
 
Εφόσον, µε βάση τα παραπάνω, ο ασφαλισµένος δικαιούται εξυπηρέτησης, ο τηλεφωνητής, αφού 
ρωτήσει τον ασφαλισµένο για το εάν ακινητοποιήθηκε το όχηµα λόγω σοβαρότητας του ατυχήµατος 
(για να διαπιστωθεί η ανάγκη ή όχι µεταφοράς του οχήµατος), θα δώσει άµεσα την εντολή στον 
πλησιέστερα συνεργάτη που θα µεταβεί στον τόπο του ατυχήµατος για να επιληφθεί. 
 
Στη συνέχεια ο τηλεφωνητής θα καταγράψει σύντοµα τις βασικότερες πληροφορίες που θα του 
δώσει ο ασφαλισµένος σχετικά µε το ατύχηµα, (και συγκεκριµένα τόπος ατυχήµατος, αιτία που 
προκάλεσε το ατύχηµα, εάν υπάρχουν τραυµατίες και τέλος, εάν κλήθηκε ή όχι τροχαία / 
αστυνοµία). 
 
Τέλος, ο τηλεφωνητής θα ενηµερώσει τον ασφαλισµένο πως ο συνεργάτης της υπηρεσίας 
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΕΛΠΑ βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τον τόπο του ατυχήµατος, για την παραλαβή 
δήλωσης ατυχήµατος, την λήψη φωτογραφιών, και τη µεταφορά του οχήµατος, για την οποία θα 
πρέπει να έχει προηγηθεί η συµπλήρωση της δήλωσης. Επίσης θα πρέπει να έχει διαθέσιµα, την 
άδεια κυκλοφορίας του ατυχήµατος, την άδεια οδήγησης (δίπλωµα) και το ασφαλιστήριο συµβόλαιό 
του, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επιδείξει στον συνεργάτη που θα τον εξυπηρετήσει. 
 
Βήµα 3ο - Αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήµατος και λήψη φωτογραφιών (φωτογράφηση 
των εµπλεκοµένων οχηµάτων και του τόπου ατυχήµατος). 
 
Όπως προαναφέραµε, κατά την πρώτη συνοµιλία µεταξύ ασφαλισµένου - τηλεφωνητή, θα δίνεται 
ταυτόχρονα και η εντολή στον πλησιέστερα συνεργάτη για την µετάβασή του στον τόπο του 
ατυχήµατος. 
 
Ο συνεργάτης της υπηρεσίας ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΕΛΠΑ, αµέσως µετά την άφιξή του, θα φωτογραφήσει το 
ασφαλισµένο όχηµα το τρίτου, δίνοντας έµφαση έτσι ώστε οι ζηµιές που προκλήθηκαν από το 
ατύχηµα να είναι εµφανείς και να φαίνεται και ο αριθµός κυκλοφορίας των οχηµάτων. Θα 
πραγµατοποιούνται όσες φωτογραφίες κριθούν απαραίτητες για την ακριβή απεικόνιση των ζηµιών 
µε ελάχιστο αριθµό δύο (2) φωτογραφίες ανά όχηµα. Επίσης θα πραγµατοποιείται και µια 
φωτογραφία κατ’ ελάχιστο του τόπου του ατυχήµατος. 
 
Βήµα 4ο - Επιτόπια συµπλήρωση και παραλαβή του εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ατυχήµατος, 
βοήθεια στην συµπλήρωση του εντύπου Φιλικού ∆ιακανονισµού και παραλαβή αυτού (όπου έχει 
εφαρµογή). 
 
Ο συνεργάτης, πέρα από την λήψη φωτογραφιών, θα συµπληρώσει και το έντυπο ∆ήλωσης 
Ατυχήµατος, το οποίο του προµηθεύει η ΕΛΠΑ. Σε γενικές γραµµές, τα στοιχεία που θα 
καταγράφουν στην ∆ήλωση Ατυχήµατος χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 
 
• Προσωπικά στοιχεία ασφαλισµένου οδηγού και του άλλου οδηγού (από τις άδειες 
οδήγησης)  
 
• Στοιχεία ασφαλισµένου οχήµατος και του άλλου οχήµατος (από τις άδειες κυκλοφορίας 
των οχηµάτων)  
 
• Ασφαλιστικές εταιρίες, του ασφαλισµένου οχήµατος και του άλλου (από τα ασφαλιστήρια 



 

συµβόλαια)  
 
• Σύντοµη περιγραφή της αιτίας του ατυχήµατος (π.χ. παραβίαση stop, κλπ)  
 
• Ηµεροµηνία και τόπος ατυχήµατος  
 
Το έντυπο ∆ήλωσης Ατυχήµατος θα υπογράφεται πάντοτε από τον οδηγό του ασφαλισµένου 
οχήµατος, τον οποίο ο συνεργάτης θα βοηθά στη συµπλήρωση του εντύπου Φιλικού 
∆ιακανονισµού (όπου έχει εφαρµογή), το οποίο θα παραλαµβάνεται µαζί µε την Υπεύθυνη ∆ήλωση 
Ατυχήµατος. 
 
Βήµα 5ο  - Μεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος 
 
Στις περιπτώσεις όπου το ατύχηµα προκάλεσε την ακινητοποίηση του ασφαλισµένου οχήµατος, θα 
στέλνεται πάντοτε γερανός / πλατφόρµα για την περαιτέρω µεταφορά του οχήµατος (µικτού βάρους 
έως και 2,5 τόνους) σε συνεργείο επισκευής που θα υποδείξει ο ασφαλισµένος. 
 
Γεωγραφική Κάλυψη 
 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται από την ΕΛΠΑ σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και τα 
νησιά που αναφέρονται πιο πάνω. 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Ο επαναπατρισµός του οχήµατος σε περίπτωση ακινητοποίησής του αφορά την 
επιστροφή του στον τόπο µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου. 
 
Παρατήρηση: ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
∆ιευκρινίζεται πως σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν καλέσει την υπηρεσία ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΕΛΠΑ, από τον τόπο του ατυχήµατος, αλλά καλέσει αργότερα είτε από την οικία του, είτε από τον 
χώρο εργασίας του η ΕΛΠΑ θα ακολουθεί και σε αυτή την περίπτωση την ίδια διαδικασία 
αποστέλλοντας τον συνεργάτη της στον τόπο που θα υποδείξει ο ασφαλισµένος, στο χρονικό 
διάστηµα µέχρι και 5 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. Σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει να παρευρίσκεται τόσο το άτοµο που οδηγούσε το ασφαλισµένο όχηµα όταν 
προκλήθηκε το ατύχηµα (εφόσον ο οδηγός και ο ασφαλισµένος δεν είναι το ίδιο πρόσωπο), αφού το 
έντυπο ∆ήλωση Ατυχήµατος θα πρέπει να υπογραφεί από αυτόν, όσο και το ασφαλισµένο όχηµα, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η φωτογράφηση. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΛΠΑ δεν θα είναι 
υποχρεωµένη να µεταβεί και στον τόπο όπου ευρίσκεται το όχηµα του παθόντος, ούτε και στον 
τόπο του ατυχήµατος, καθότι η συγκεκριµένη παροχή προβλέπει µία και µόνο µετάβαση ανά ζηµιά. 
 
Πληροφορίες και οδηγίες σε 24ωρη βάση 
 
Ο ασφαλισµένος καλώντας τον ίδιο αριθµό µπορεί να ζητά σε 24ωρη βάση πληροφορίες σχετικά µε 
τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει µετά από ένα τροχαίο ατύχηµα ή ζηµιά του 
ασφαλισµένου οχήµατος. 
 
Άρθρο 19ο  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 
ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 
Με τους παρόντες όρους το κοινωφελές Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΕΛΠΑ), Μεσογείων 395 Αγία Παρασκευή Αττικής, ΑΦΜ 
090012740, ∆ΟY Αγίας Παρασκευής, µε βάση την οριστική άδεια µικτής επιχείρησης Οδικής 
Βοήθειας µε αριθµό 001-58 (04.12.2008), εκδοθείσα από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στο όχηµα του ασφαλισµένου, τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: 
 
ΟΡΟΙ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Η Οδική Βοήθεια της ΕΛΠΑ (ΟΒΕΛΠΑ) παρέχεται στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα καθώς 



 

και στην Ευρώπη όπως αναφέρεται στη κατάσταση περιοχών κάλυψης (εξαιρούνται οι χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης η Ασιατική Τουρκία και η Αλβανία).  
 
2. Η ΟΒΕΛΠΑ λειτουργεί καθηµερινά όλο το 24ώρο 365 µέρες το χρόνο τουλάχιστον µε τη 
µεγαλύτερη δύναµη οχηµάτων και τεχνιτών σε σχέση µε τους συνδροµητές της από οποιαδήποτε 
άλλη οδική βοήθεια και µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα σταθµών εξυπηρέτησης, η απόσταση µεταξύ 
των οποίων δεν υπερβαίνει τα 75 χλµ. Έτσι η εξυπηρέτηση είναι άµεση και ουσιαστική.  
 
3.Οδική βοήθεια οχηµάτων είναι η δραστηριότητα που περιλαµβάνει εργασίες, οι οποίες εκτελούνται 
σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης οδικού οχήµατος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την 
κυκλοφορία του. 
 
4. Η ΟΒΕΛΠΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κάθε είδους επιβατικά αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες, 
ανεξαρτήτως κυβισµού µηχανής, καθώς και σε ηµιφορτηγά αυτοκίνητα ως 2,5 τόνους µεικτού 
φορτίου µε µονούς τροχούς στον πίσω άξονα.  
 
5. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόµενου οχήµατος του δικαιούχου από οποιαδήποτε 
βλάβη (ακόµα και από σκασµένο λάστιχο ή αποφορτισµένη µπαταρία) ο συνδροµητής καλεί το τηλ 
210 6068900 δίνοντας τα στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, αριθµό συµβολαίου δικαιούχου και αριθµό 
κυκλοφορίας του οχήµατος). Αναφέρει το είδος της βλάβης και το ακριβές σηµείο που έχει 
ακινητοποιηθεί το όχηµα. Αν δεν δοθούν τα παραπάνω στοιχεία, δυσχεραίνεται το έργο της 
ΟΒΕΛΠΑ και δηµιουργούνται προβλήµατα στην εξυπηρέτησή του. Η οδική βοήθεια παρέχεται µε 
σειρά προτεραιότητας κλήσης.  
 
6. Ο δικαιούχος εφόσον θέσει σε κίνηση το όχηµά του µε δική του προσπάθεια πριν από την άφιξη 
του οχήµατος της ΟΒΕΛΠΑ, πρέπει να ειδοποιήσει στο ίδιο τηλ. από το οποίο ζήτησε τη βοήθεια, 
ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη µετακίνηση του οχήµατός της και να διευκολυνθεί κάποιος άλλος 
δικαιούχος που έχει ανάγκη. Με την καλή συνεργασία µειώνεται ο χρόνος αναµονής και ο χρόνος 
εξυπηρέτησης.  
 
7. Η ΟΒΕΛΠΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της στους δικαιούχους ∆ΩΡΕΑΝ, εκτός αν χρειαστεί, 
µεταφορά οχήµατος µε οχηµαταγωγό πλοίο, οπότε η σχετική δαπάνη βαρύνει το συνδροµητή. 
Επίσης, το συνδροµητή βαρύνει το κόστος των ανταλλακτικών που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν 
κατά την επί τόπου επισκευή του οχήµατος ως και το κόστος διοδίων καθώς και το κόστος 
διέλευσης Ρίου - Αντίρριου και Ακτίου - Πρέβεζας .  
 
8. Η διαδικασία της οδικής βοήθειας ολοκληρώνεται όταν παραδίδεται το όχηµα στο χώρο που 
υπέδειξε ο συνδροµητής και από το σηµείο αυτό δε γίνεται άλλη µεταφορά.  
 
Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Η επίδειξη του συµβολαίου αυτοκινήτου που περιλαµβάνει την παροχή της οδικής βοήθειας είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την δωρεάν εξυπηρέτηση από την ΕΛΠΑ.  
 
2. Ο νέος συνδροµητής δικαιούνται δωρεάν τοπικής οδικής βοήθειας και τοπικής ρυµούλκησης (έως 
25 χλµ.) για περιστατικά που συνέβησαν τουλάχιστον 48 ώρες µετά την εγγραφή και µεταφορά από 
πόλη σε πόλη ή επαναπατρισµό για περιστατικά που συνέβησαν µετά από 5 ηµέρες.  
 
3. Σε µη συνδροµητές δεν παρέχεται δωρεάν οδική βοήθεια.  
 
Γ. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 
 
1. Αν η βλάβη δεν µπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, η ΟΒΕΛΠΑ ρυµουλκεί το όχηµα σε τοπικό 
συνεργείο της προτίµησης του συνδροµητή. Εφόσον οποιαδήποτε βλάβη επισκευάζεται επί τόπου, 
η ΟΒΕΛΠΑ δεν έχει την υποχρέωση να ρυµουλκήσει το όχηµα.  
 
2. Όταν ο συνδροµητής βρίσκεται εντός της Ελληνικής επικράτειας αλλά εκτός του τόπου µόνιµης 
κατοικίας του και το όχηµά του χρειασθεί ρυµούλκηση, λόγω σοβαρής βλάβης, (διαφορικό, σασµάν, 
φλάτζα µηχανής) ή ατυχήµατος, η ΟΒΕΛΠΑ θα µεταφέρει δωρεάν το όχηµα στον τόπο µόνιµης 
κατοικίας που έχει δηλωθεί στην ΕΛΠΑ και θα το παραδώσει στον ίδιο ή σε άτοµο που θα έχει 
εξουσιοδοτηθεί σχετικά στην έγγραφη αίτηση - δήλωση του εσωτερικού επαναπατρισµού. Η 



 

µεταφορά µπορεί να γίνει σε πλησιέστερα πόλη του τόπου κατοικίας, εφόσον απαιτείται η επισκευή 
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο ή αντιπροσωπεία που δεν υπάρχει στην περιοχή της µόνιµης 
κατοικίας του δικαιούχου. 
 
3. Στην παραπάνω περίπτωση εσωτερικού επαναπατρισµού, η ΟΒΕΛΠΑ αναλαµβάνει τη 
µεταφορά µόνο του οχήµατος, χωρίς επιβάτη και χωρίς αποσκευές ή πρόσθετα αντικείµενα. Αν 
κάποιο πρόσθετο αντικείµενο δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί από το όχηµα θα πρέπει να αναφερθεί 
στην αίτηση-δήλωση του εσωτερικού επαναπατρισµού. Για αντικείµενα που δεν αναγράφονται στη 
δήλωση, η ΕΛΠΑ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.  
 
4. Η οδική βοήθεια της ΕΛΠΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατό συντοµότερη 
µεταφορά του οχήµατος του συνδροµητή στον τόπο κατοικίας του και σε σηµείο που αυτός 
επιθυµεί. Πάντως ο χρόνος που µεσολαβεί µπορεί να είναι από 1 έως 3 εργάσιµες ηµέρες, ανάλογα 
µε την απόσταση και το φόρτο εργασίας της ΟΒΕΛΠΑ.  
 
5. Κατά την διάρκεια µεταφοράς ενός οχήµατος επιτρέπεται στον οδηγό τεχνίτη της ΟΒΕΛΠΑ να 
εξυπηρετήσει και άλλους συνδροµητές που ενδεχόµενα θα συναντήσει στην διαδροµή, σε εκτέλεση 
οδηγιών από το κέντρο  
ΟΒΕΛΠΑ.  
 
6. Κατά τη διάρκεια τοπικής µεταφοράς ενός οχήµατος συνδροµητή της ΕΛΠΑ, επιτρέπεται στον 
οδηγό-τεχνίτη της ΟΒΕΛΠΑ να επιβιβάζει στο όχηµά του και να µεταφέρει αριθµό ατόµων ανάλογο 
των θέσεων που αναφέρονται στην άδεια του οχήµατος οδικής βοήθειας.  
 
7. Ο συνδροµητής καλύπτεται µε τουριστική και οδική βοήθεια στο εξωτερικό, για επί τόπου 
εξυπηρέτηση και ρυµούλκηση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από τις χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης την Ασιατική Τουρκία και την Αλβανία.  
 
8. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος στο εξωτερικό (η µοτοσικλέτα δεν δικαιούται 
επαναπατρισµό από το εξωτερικό) από ατύχηµα, πυρκαγιά ή σοβαρή βλάβη, (διαφορικό, σασµάν, 
φλάτζα µηχανής) και εφόσον το αυτοκίνητο δεν επισκευάζεται εντός πέντε (5) ηµερών ή η αξία 
επισκευής υπερβαίνει την αξία του αυτοκινήτου (υπολογισµένης της παλαιότητας αυτού), η ΕΛΠΑ 
µεριµνά για τον δωρεάν επαναπατρισµό του στην Ελλάδα. ∆ικαίωµα δωρεάν ρυµούλκησης από το 
εξωτερικό στην Ελλάδα έχουν οι ιδιοκτήτες κάτοχοι ή χρήστες καλυπτόµενων αυτοκινήτων 
συνδροµητών της ΕΛΠΑ µε Ελληνικές πινακίδες.  
 
∆. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  
 
1. Αν το όχηµα του συνδροµητή, µετά από ατύχηµα, έχει πέσει σε χαντάκι, λίµνη, ποταµό, 
θάλασσα, λάσπη ή άµµο κλπ. η ΟΒΕΛΠΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη ρυµούλκησή του, 
µε τα µέσα που διαθέτει.  
 
2. Η ΕΛΠΑ δεν φέρει ευθύνη αποζηµίωσης σε περίπτωση που επιτευχθεί η υπόψη ρυµούλκηση 
αλλά, λόγω των ειδικών συνθηκών, υποστεί ζηµιές το όχηµα.  
 
3. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από χιόνια, πάγους 
πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, σεισµούς κλπ. ή άβατοι (γκρεµισµένες ή χαλασµένες γέφυρες, 
κλπ.) η ΟΒΕΛΠΑ δεν έχει υποχρέωση παροχής οδικής βοήθειας, εν αδυναµία προσέγγισης στο 
σηµείο βλάβης και ατυχήµατος.  
 
Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
1. Η ΟΒΕΛΠΑ έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή οδικής βοήθειας (τουλάχιστον µετά από 
προειδοποίηση) αν ο συγκεκριµένος συνδροµητής κάνει συχνές κλήσεις για την ίδια αιτία (π.χ. 
αποφορτισµένη µπαταρία, φθαρµένες καλωδιώσεις κλπ) επιδεικνύοντας αδιαφορία για την 
επιδιόρθωση/συντήρηση του οχήµατός του.  
 
2. ∆εν περιλαµβάνονται στην παρεχόµενη οδική βοήθεια οι εξής περιπτώσεις:  
 
α. Σέρβις,  
 



 

β. Μεταφορά από χώρο πώλησης οχηµάτων, γ. Μεταφορά ή επί τόπου εξυπηρέτηση οχήµατος που 
δεν κυκλοφορεί νόµιµα, 
 
δ. Απελευθέρωση οχήµατος που δεν µπορεί να κινηθεί αποκλειστικά και µόνο γιατί 
εµποδίζεται από άλλα σταθµευµένα οχήµατα,  
 
ε. Τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων, στ. Μεταφορά οχήµατος χωρίς µηχανή, 
ζ. Ρυµούλκηση από υπόγειο γκαράζ όπου είναι αδύνατη η προσέγγιση ρυµουλκού οχήµατος, η. 
Μεταφορά αυτοκινήτου χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, 
 
θ. Εξυπηρέτηση αυτοκινήτων ή µοτό που λαµβάνουν µέρος σε αγώνες µηχανοκίνητου αθλητισµού. 
 
Σε περίπτωση που ο συνδροµητής θεωρήσει ανεπαρκή την εξυπηρέτησή του από οποιοδήποτε 
γραφείο της ΕΛΠΑ παρακαλείται να επικοινωνήσει µε το τµήµα παραπόνων των κεντρικών 
Γραφείων της ΕΛΠΑ στην Αγ.Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 395, τηλ.210 6068928 ή να στείλει 
επιστολή εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους διατυπώνει τα παράπονά του. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 
Παροχές Προγράµµατος Ταξιδιωτικής Βοήθειας σε ασφαλισµένους συνδροµητές 
 
Αν η βλάβη / ατύχηµα του ακινητοποιηµένου αυτοκινήτου του εκάστοτε δικαιούχου εκδηλωθεί σε 
σηµείο εκτός του Νοµού µόνιµης κατοικίας του, τότε ο δικαιούχος έχει δικαίωµα να επιλέξει µεταξύ 
των παρακάτω παροχών: 
 
Ξενοδοχειακή κάλυψη (σε ταξίδι) 
 
Αν η βλάβη / ατύχηµα εκδηλωθεί σε σηµείο εκτός του νοµού της µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου 
και η επισκευή δεν ολοκληρωθεί την ίδια ηµέρα, οι δικαιούχοι θα αποζηµιωθούν µε το κόστος 
διαµονής σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για όσες ηµέρες διαρκέσει η αποκατάσταση της βλάβης, µε 
µέγιστο χρόνο 3 ηµερών (οποιοδήποτε επέλθει πρώτο) και µέχρι του συνολικού κόστους των € 
250,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή δεν µπορεί να συνδυαστεί µε ενοικίαση αυτοκινήτου ή 
έξοδα συνέχισης ταξιδιού / επιστροφής στην κατοικία. 
 
Ενοικίαση αυτοκινήτου (Σε ταξίδι) 
 
Αν η επισκευή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε 48 ώρες από την άφιξη του οχήµατος οδικής 
βοήθειας ΕΛΠΑ σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, το Κέντρο Βοήθειας ΕΛΠΑ θα εγκρίνει και θα 
αποζηµιώσει διαδικαστικά την ενοικίαση ενός αντίστοιχου αυτοκινήτου (όχι απαραίτητα ιδίου 
µοντέλου) που θα διατεθεί για όσο διάστηµα διαρκέσει η επισκευή (κατηγορίας έως 1.400 c.c.), µε 
µέγιστο χρόνο διάθεσης 2 ηµερών και µέχρι του συνολικού κόστους των € 250,00 ανά περιστατικό, 
προκειµένου ο δικαιούχος να ολοκληρώσει το ταξίδι του ή να επιστρέψει στη διεύθυνση της µόνιµης 
κατοικίας του. Η ενοικίαση αυτοκινήτου υποκαθιστά τα έξοδα συνέχισης του ταξιδιού ή επιστροφής 
στην κατοικία και δεν µπορεί να συνδυαστεί µε τα έξοδα παραµονής σε ξενοδοχείο. 
 
Συνέχιση ταξιδιού / Επιστροφή στην κατοικία (σε ταξίδι) / Περισυλλογή Οχήµατος 
 
Αν η επισκευή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας που εκδηλώθηκε η βλάβη, 
θα αποζηµιωθεί το κόστος εισιτηρίου 1ης θέσης σε τρένο, πλοίο, λεωφορείο, ή σε περίπτωση που 
το ταξίδι υπερβαίνει τις 6 ώρες, θα αποζηµιωθεί το κόστος εισιτηρίου οικονοµικής θέσης σε 
αεροπλάνο, για συνέχιση του ταξιδιού ή επιστροφή του δικαιούχου στην κατοικία του, µε µέγιστο 
κόστος € 250,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή δεν µπορεί να συνδυαστεί µε ενοικίαση 
αυτοκινήτου ή έξοδα παραµονής σε ξενοδοχείο. 
Επίσης το κόστος εισιτηρίου 1ης θέσης σε τρένο ή λεωφορείου θα αποδοθεί στον οδηγό / ιδιοκτήτη ή 
στον εντε-ταλµένο εκπρόσωπο που θα παραλάβει το επισκευασµένο αυτοκίνητο. Η παροχή αυτή 
συµπεριλαµβάνεται στο ανωτέρω ποσό των € 250,00 αποζηµίωσης για συνέχιση ταξιδιού / 
επιστροφή στην κατοικία. 
 
Χρήση ταξί (σε ταξίδι) 
 
Αν η επισκευή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας που εκδηλώθηκε η βλάβη, 



 

για συνέχιση του ταξιδιού ή επιστροφή του δικαιούχου στην κατοικία του από το σηµείο του 
συµβάντος, θα αποζηµιωθεί µε µέγιστο κόστος € 120,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή δεν 
µπορεί να συνδυαστεί µε ενοικίαση αυτοκινήτου ή έξοδα παραµονής σε ξενοδοχείο. 
 
Επιλογή Κάλυψης σε ταξίδι εκτός του νοµού κατοικίας του δικαιούχου 
 
Η παροχή Ενοικίασης Αυτοκινήτου, Συνέχισης Ταξιδίου ή Ξενοδοχειακής κάλυψης εφόσον πληρεί 
τους όρους που τίθενται πραγµατοποιείται διαζευκτικά µε επιλογή του δικαιούχου πελάτη / ιδιοκτήτη 
µε βάση τους όρους και τις παροχές της καθεµίας κάλυψης. 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 


