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ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ  ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 
 

Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ 
από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α.  
Από ηηο θαιύςεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ ηζρύνπλ γηα εζάο κόλν εθείλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα  
Καιύςεσλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 2

ε
 ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζαο κε ηα αληίζηνηρα αζθαιηδόκελα πνζά. 

 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

 
Οξηζκνί 

 
Οη πην θάησ ιέμεηο θαη θξάζεηο, νπνπδήπνηε ππάξρνπλ ζηε ζπκθσλία καο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ δίλεηαη ζηνπο 

νξηζκνχο απηνχο. 
 
Αλώηαην όξην επζύλεο: Σν ρξεκαηηθφ πνζφ, κέρξη ην νπνίν θηάλεη ε ππνρξέσζή καο γηα απνδεκίσζε ζπλνιηθά ή γηα 

θάζε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. 
 
Αλώηαην όξην επζύλεο αλά ζύκα: Σν ρξεκαηηθφ πνζφ, κέρξη ην νπνίν θηάλεη ε ππνρξέσζή καο γηα απνδεκίσζε γηα 

θάζε ζχκα, δειαδή ην ζχλνιν πνπ ζα θαηαβάινπκε γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην ελφο πξνζψπνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζηθήο βιάβεο θαη/ή ςπρηθήο νδχλεο. 
 
Απαιιαγή: Σν κέξνο θάζε δεκηάο ην νπνίν δελ ζα πιεξψζνπκε θαη επνκέλσο ζα παξακείλεη ζε βάξνο ζαο. Δθφζνλ ην 

πνζφ ηεο δεκηάο ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο απαιιαγήο, ζα ζαο θαηαβάινπκε κφλν ηε δηαθνξά ηνπο. 
 
Αζθαιηζκέλε αμία αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο: Ζ αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην. 

 
Αζθαιηζκέλν όρεκα: Σν αζθαιηζκέλν απηνθίλεην φρεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ αζθαιηζηήξην θαη πξννξίδεηαη 

γηα θπθινθνξία πάλσ ζην έδαθνο, αιιά φρη ζε ηξνρηέο. 
 
Αζθαιηζκέλν όρεκα εηδηθνύ ηύπνπ: Μεράλεκα έξγνπ ή εξγαιείν, δειαδή αζθαιηζκέλν φρεκα πνπ δελ πξννξίδεηαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ ή θνξηίνπ. 
 
Αζθαιηζκέλνο: Ο θχξηνο θαη ν λφκηκνο θάηνρνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ν λφκηκνο νδεγφο ηνπ, ηε 

ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. Ο αζθαιηζκέλνο έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ην ζπκβαιιφκελν, εθφζνλ έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο εθπιεξψζεη. 
 
Αζθαιηζηηθή πεξίπησζε: Κάζε ρσξηζηφ γεγνλφο (ή εληαία ζεηξά γεγνλφησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα αξρηθή 

αηηία) πνπ ζαο δίλεη δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε κε βάζε απηή ηελ αζθάιηζε. 
 
Γεσγξαθηθά όξηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο: 

- Γηα ηελ αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο:  
1. Διιάδα, Ηηαιία, Γαιιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Απζηξία, Γαλία, νπεδία, 
Φηλιαλδία, Μεγάιε Βξεηαλία & Βφξεηα Ηξιαλδία, Ηξιαλδία, Κχπξνο, Μάιηα, Σζερία, ινβαθία, ινβελία, Πνισλία, 
Οπγγαξία, Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Ννξβεγία, Ηζιαλδία, Διβεηία, Ληρηελζηάηλ, Άγηνο Μαξίλνο, Αλδφξα, Κξναηία, 
Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη εξβία.  
2. Αιβαλία, Βνζλία & Δξδεγνβίλε, Λεπθνξσζία, Ηζξαήι, Ηξάλ, Μαξφθν, Μνιδαβία, Μαπξνβνχλην, Σπλεζία, Σνπξθία, 
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Οπθξαλία θαη Ρσζία. 
Αλ ζθνπεύεηε λα ηαμηδέςεηε κε ην αζθαιηζκέλν όρεκα ζην εμσηεξηθό, ζαο ζπληζηνύκε λα καο δεηήζεηε έγθαηξα, 
λα ζαο εθνδηάζνπκε κε Πξάζηλε Κάξηα (πηζηνπνηεηηθό δηεζλνύο αζθάιηζεο). αο επηζεκαίλνπκε όηη γηα ηηο 
ρώξεο ηεο 2

εο
 πην πάλσ παξαγξάθνπ ε Πξάζηλε Κάξηα είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ηζρύεη ε αζθάιηζή 

ζαο. 

- Γηα ηελ Οδηθή Βνήζεηα: Όιεο νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο (εθηφο απφ ηελ Αιβαλία), θαζψο θαη φιεο νη ρψξεο πνπ 
βξέρνληαη απφ ηε Μεζφγεην ζάιαζζα. 

- Γηα ηελ Σαμηδησηηθή Βνήζεηα: Όιεο νη ρψξεο ηνπ θφζκνπ, εθηφο απφ ηελ Αιβαλία (αιιά κφλν εθηφο Διιάδαο γηα ηελ 
παξνρή Ηαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Βνήζεηαο). 

- Γηα ηηο ππφινηπεο αζθαιίζεηο: H Διιάδα.  
- Δπέθηαζε ησλ πην πάλσ γεσγξαθηθψλ νξίσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε πξφζζεηε πξάμε. 
 
Γεσξγηθά κεραλήκαηα: Αισληζηηθά, ζεξηζηηθά, ζπιιεθηηθά, ρνξηνθνπηηθά ή ρνξηνδεηηθά κεραλήκαηα.  

 
Δκείο/εκάο/καο: Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Ζ ρξήζε ξήκαηνο ζην πξψην πξφζσπν ππνλνεί 

πάληνηε φηη έρεη πξνεγεζεί ε ιέμε «εκείο», έζησ θαη αλ απηή δελ είλαη γξακκέλε. 
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Δζείο/εζάο/ζαο: Ο ζπκβαιιφκελνο θαη ν αζθαιηζκέλνο. Ζ ρξήζε ξήκαηνο ζην δεχηεξν πξφζσπν ππνλνεί πάληνηε φηη 

έρεη πξνεγεζεί ε ιέμε «εζείο», έζησ θαη αλ απηή δελ είλαη γξακκέλε. 
 
Δμνκνίσζε ρξήζεο αξζεληθνύ θαη ζειπθνύ γέλνπο: Ζ ρξήζε νπζηαζηηθψλ νλνκάησλ, επηζέησλ, κεηνρψλ θαη 

αλησλπκηψλ αξζεληθνχ γέλνπο ππνλνεί πάληνηε θαη ηνλ αληίζηνηρν ηχπν ηνπ ζειπθνχ γέλνπο θαη αληίζηξνθα. 
 
Θύειια: θνδξφο άλεκνο ηνπιάρηζηνλ 9 κπνθφξ, ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο. 

 
Καθόβνπιεο ελέξγεηεο: Πξάμεηο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ δηαπξάηηνληαη κε ζθνπφ ην βαλδαιηζκφ ή ηε 

δνιηνθζνξά, ρσξίο φκσο λα πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε πξάμε ηξνκνθξαηίαο. 
 
Κινπή: Αθαίξεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ή ηκεκάησλ ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 
Λεζηεία: Αθαίξεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο κε ρξήζε βίαο ή απεηιή ρξήζεο βίαο, ζε πξφζσπν πνπ εθείλε ηε 

ζηηγκή έρεη λφκηκα ηνλ έιεγρν ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο.  
 
Πιεκκύξα: Κάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη/ή ηνπ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ φπνπ βξίζθεηαη ην αζθαιηζκέλν φρεκα, 

απφ λεξά πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην αζθαιηζκέλν φρεκα. 
 
ηάζε, απεξγία, νριαγσγία, πνιηηηθέο ηαξαρέο: Πξάμεηο πξνζψπνπ ην νπνίν έιαβε κέξνο καδί κε άιινπο ζε 

δηαηάξαμε ηεο δεκφζηαο ηάμεο ή πξάμεηο λφκηκεο ή ληε θάθην Αξρήο κε ζθνπφ ηελ θαηαζηνιή ή πξφιεςε ηεο δηαηάξαμεο 
ή ηε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, φρη φκσο νπνηαδήπνηε πξάμε ηξνκνθξαηίαο. 
 
πκβαιιόκελνο: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε ην νπνίν θαηαξηίζακε ην παξφλ αζθαιηζηήξην. Ο ζπκβαιιφκελνο 

έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην αζθαιηζηήξην, εθηφο απφ εθείλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο πξέπεη λα 
εθπιεξσζνχλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν. Δθηφο αλ ην αζθαιηζηήξην νξίδεη δηαθνξεηηθά, ν ζπκβαιιφκελνο είλαη θαη ν 
αζθαιηζκέλνο.  
 
σκαηηθή βιάβε: Σξαπκαηηζκφο θαη/ή ζάλαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζηθήο βιάβεο θαη/ή ςπρηθήο νδχλεο. 

 
Σηκαιθή θαη ρξήκαηα: Υξήκαηα, επηηαγέο, γξακκάηηα, ζπλαιιαγκαηηθέο, ρξεφγξαθα, ππνζρεηηθά έγγξαθα φισλ ησλ 

εηδψλ, κεηνρέο, νκνινγίεο, ινγηζηηθά βηβιία, πνιχηηκα κέηαιια θαη αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα απφ απηά, πνιχηηκνη θαη 
εκηπνιχηηκνη ιίζνη, ζπιιεθηηθά αληηθείκελα, γξακκαηφζεκα, έλζεκα, ιαρεία, θάξηεο (πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο ή πνπ 
ελζσκαηψλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αμία), εηζηηήξηα. 
 
Σξέρνπζα εκπνξηθή αμία: Ζ αμία κεηαπψιεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ηελ εκέξα ηεο δεκηάο, αιιά πξηλ απηή 

ζπκβεί, σο κεηαρεηξηζκέλνπ (δειαδή αθνχ ιεθζεί ππφςε ε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, ιφγσ θζνξάο, παιαηφηεηαο, ηπρφλ 
ειαηησκάησλ). 
 
Σξίηνο: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο απφ εζάο θαη (αλ είζηε λνκηθφ πξφζσπν) ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ζαο. 
 
Σξνκνθξαηία (ή ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο): Δλέξγεηεο κεκνλσκέλσλ ή νξγαλσκέλσλ ζε νκάδα αηφκσλ κε ή ρσξίο 

ρξήζε (ή απεηιή ρξήζεο) δχλακεο ή βίαο γηα πνιηηηθνχο ή θνηλσληθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο ή ηδενινγηθνχο ή εζληθηζηηθνχο 
ζθνπνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ εθθνβηζκφ ηνπ θνηλνχ ή νξηζκέλνπ θχθινπ πξνζψπσλ ή ηνλ επεξεαζκφ λφκηκεο ή ληε 
θάθην Αξρήο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη ελέξγεηεο απηέο έιαβαλ ή φρη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ζηάζεσλ, νριαγσγηψλ, 
απεξγηψλ, πνιηηηθψλ ηαξαρψλ. 
 
Τιηθή δεκηά: Οιηθή ή κεξηθή θαηαζηξνθή ή απψιεηα πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 
Ζ ζπκθσλία καο (δειαδή ε ζπκθσλία αλάκεζα ζ’ εζάο θαη ζ’ εκάο) 

 
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα καο έρεηε θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην, ζα ζαο 
απνδεκηψζνπκε ζε ρξήκα ή ζε είδνο, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί αζθαιηζηηθή πεξίπησζε πνπ θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 
 
Από ηη απνηειείηαη ε ζπκθσλία: 

 
1. Σελ πξφηαζε αζθάιηζεο πνπ καο ππνβάιαηε θαη πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δειψζεηο ζαο κε βάζε ηηο νπνίεο 

θαηαξηίζηεθε ε ζπκθσλία καο. 
2. Σν αζθαιηζηήξην πνπ απνηειείηαη απφ: 

2.1. Σνλ Πίλαθα Καιχςεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ζαο, ηα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ην νπνίν 
αθνξά ε αζθάιηζε, ηε δηάξθεηα, ην είδνο θαη άιια ζηνηρεία ηεο αζθάιηζεο. 
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2.2. Σνπο Γεληθνχο Όξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ νξηζκνχο, γεληθέο εμαηξέζεηο (δειαδή ηηο εμαηξέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 
φιεο ηηο θαιχςεηο) θαη γεληθέο ζπκθσλίεο (δειαδή ηηο ππνρξεψζεηο ζαο θαη ηα δηθαηψκαηά ζαο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο καο θαη ηα δηθαηψκαηά καο). 

2.3. Σνπο Δηδηθνχο Όξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνληαη (δειαδή ησλ 
πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ζα ζαο απνδεκηψζνπκε) θαη ησλ εμαηξέζεψλ ηνπο (δειαδή ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο 
νπνίεο δελ ζα ζαο απνδεκηψζνπκε). 

2.4. Σηο ηπρφλ πξφζζεηεο πξάμεηο πνπ έρνπκε εθδψζεη (δειαδή ηα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηπρφλ κεηαβνιέο 
πνπ ζπκθσλήζεθαλ κεηά ηελ αξρηθή ζπκθσλία). 

3. Σν Δηδηθφ ήκα, πνπ πξέπεη λα έρεηε θνιιεκέλν ζε εκθαλέο κέξνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 
4. Σε Βεβαίσζε Αζθάιηζεο, πνπ πξέπεη, εθφζνλ ζαο δεηεζεί, λα δείμεηε ζε Αζηπλνκηθή ή Γηθαζηηθή Αξρή. 
5. Σα ππνδείγκαηα δειψζεσλ ελαληίσζεο Α θαη Β πνπ επηζπλάπηνληαη ζην αζθαιηζηήξην. 
 
αο ελεκεξψλνπκε φηη έρεηε ηα εμήο δηθαηώκαηα ελαληίσζεο: 

- Αλ ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δηαθέξεη απφ απηφ πνπ δεηήζαηε κε ηελ πξφηαζε αζθάιηζεο, ζα 
ζεσξεζεί φηη έρεηε εγθξίλεη απφ ηελ αξρή ηηο δηαθνξέο απηέο, εθφζνλ δελ ελαληησζείηε γξαπηά κέζα ζε έλα κήλα 

απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ζπκπιεξψλνληαο θαη ζηέιλνληάο καο κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν δήισζε 
ελαληίσζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα δήισζεο ελαληίσζεο Α πνπ επηζπλάπηεηαη ζην αζθαιηζηήξην. 

- Αλ δελ παξαιάβαηε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, έρεηε δηθαίσκα ελαληίσζεο, 
ζπκπιεξψλνληαο θαη ζηέιλνληάο καο κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν δήισζε ελαληίσζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 
δήισζεο ελαληίσζεο Β πνπ επηζπλάπηεηαη ζην αζθαιηζηήξην, κέζα ζε 14 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ. 
 
Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ελαληίσζεο, πξέπεη λα καο επηζηξέςεηε ην εηδηθφ ζήκα θαη ηε βεβαίσζε 
αζθάιηζεο πνπ ζαο έρνπκε ρνξεγήζεη. Αιιηψο ζα πξέπεη λα καο απνδεκηψζεηε γηα θάζε δεκηά πνπ ζα ππνζηνχκε 
εμαηηίαο ηεο παξάιεηςήο ζαο απηήο. Αλ αζθήζεηε λφκηκα νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν πην πάλσ δηθαηψκαηά ζαο ελαληίσζεο 
θαη δελ έρεη ζπκβεί κέζα ζηελ αληίζηνηρε πξνζεζκία δεκηά ή αηχρεκα πνπ λα θαιχπηεηαη απφ απηή ηελ αζθάιηζε, ε 

αζθάιηζε ζα ζεσξεζεί άθπξε απφ ηελ έλαξμή ηεο θαη ζα ζαο επηζηξέςνπκε ηα αζθάιηζηξα πνπ πιεξψζαηε. Αλ 
αζθήζεηε λφκηκα νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν πην πάλσ δηθαηψκαηά ζαο ελαληίσζεο, αιιά έρεη ζπκβεί κέζα ζηελ 

αληίζηνηρε πξνζεζκία δεκηά ή αηχρεκα πνπ λα θαιχπηεηαη απφ απηή ηελ αζθάιηζε, ε αζθάιηζε ζα αθπξσζεί αθνχ 
πεξάζνπλ 20 κέξεο απφ ηφηε πνπ ζα ιάβνπκε ηε δήισζή ζαο ελαληίσζεο θαη ζα ζαο επηζηξέςνπκε ηα αζθάιηζηξα πνπ 
πιεξψζαηε, κείνλ ηελ αλαινγία γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπζε ε αζθάιηζε. ε θάζε πεξίπησζε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 
γηα λα αθπξσζεί ε αζθάιηζε θαη λα ζαο επηζηξέςνπκε αζθάιηζηξα, είλαη λα καο έρεηε πξψηα επηζηξέςεη ην εηδηθφ ζήκα 
θαη ηε βεβαίσζε αζθάιηζεο πνπ ζαο έρνπκε ρνξεγήζεη. 

 
αο ζπληζηνχκε λα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά φια ηα έγγξαθα πνπ απνηεινχλ ηε ζπκθσλία καο, ψζηε λα γλσξίδεηε 
αθξηβψο γηα ηη θαιχπηεζηε, κε ηη πξνυπνζέζεηο ή πεξηνξηζκνχο θαη γηα ηη δελ θαιχπηεζηε (εμαηξέζεηο). θνπφο καο είλαη 
λα ζαο πξνζθέξνπκε άξηζηε εμππεξέηεζε. Δάλ έρεηε νπνηνδήπνηε αίηεκα ή παξάπνλν ζρεηηθά κε απηή ηελ αζθάιηζε, 
παξαθαινχκε λα καο ην ππνβάιεηε γξαπηά. Δκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη, αλ ην δεηήζεηε, λα ζαο δψζνπκε απφδεημε 
παξαιαβήο ηνπ θαη λα ζαο απαληήζνπκε γξαπηά κέζα ζε 15 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ή 
παξαπφλνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ ζαο ζηεξεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ην δηθαίσκά ζαο γηα πξνζθπγή ζηε 
δηθαηνζχλε. 
 
Φξνληίδα Αηπρήκαηνο AutoAssist 
 
Ση πξέπεη λα θάλεηε ζε πεξίπησζε δεκηάο: 

 
Ακέζσο κφιηο ζπκβεί θάηη γηα ην νπνίν κπνξείηε λα δεηήζεηε απνδεκίσζε ή πιεξσκή ή βνήζεηα κε βάζε απηή ηελ 
αζθάιηζε, πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπκε ζηε δηάζεζή ζαο ηα ηειέθσλα 801 11 35000 (απφ 
ζηαζεξφ ηειέθσλν ζηελ Διιάδα) θαη (+30) 210 6504035 (απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν ζε φιν ηνλ θφζκν) 24 ψξεο ην 
24σξν, 365 κέξεο ην ρξφλν. Σειεθσλήζηε ακέζσο απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεζηε, πείηε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο θαη ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο θαη εμεγήζηε ηη ζπλέβε. 
 
Αλ έρεη ζπκβεί αηχρεκα κε άιιν φρεκα ή πεδφ, εηδηθφο ζπλεξγάηεο καο ζα ζπεχζεη θνληά ζαο, γηα λα ζαο βνεζήζεη λα 
ζπκπιεξψζεηε ηε δήισζε αηπρήκαηνο θαη λα πάξεη δηάθνξα άιια ρξήζηκα ζηνηρεία θαη θσηνγξαθίεο. Ζ ζπκπιήξσζε 
ηεο δήισζεο δελ ζεκαίλεη φηη θηαίγαηε ή φηη παξαδέρεζηε φηη θηαίγαηε.  
 
Ζ δπλαηφηεηα γηα λα ζηείινπκε εηδηθφ ζπλεξγάηε ηζρχεη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρψξαο θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα φιε 
ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη γηα ηα λεζηά Δχβνηα, Αίγηλα, αιακίλα, Άλδξν, Σήλν, Μχθνλν, χξν, Πάξν, Νάμν, ίθλν, 
αληνξίλε, Κξήηε, Ρφδν, Κσ, Λέξν, Κάξπαζν, Λέζβν, Υίν, άκν Λήκλν, Κέξθπξα, Λεπθάδα, Κεθαινληά, Εάθπλζν θαη 
Κχζεξα. 
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζε ρψξα ηεο Δπξψπεο θαζψο θαη ζηηο ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ ηε Μεζφγεην ζάιαζζα 
(εθηφο απφ ηελ Αιβαλία), έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ην ηειεθσληθφ καο θέληξν φπνπ ν αξκφδηνο 
ππάιιεινο ζα ζαο ππνδείμεη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο αηπρήκαηνο. 
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Δπηπιένλ ε θξνληίδα αηπρήκαηνο AutoAssist πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ηειεθσληθψλ ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ηελ ηδηνθηεζία νρεκάησλ. Σειεθσλήζηε ζην 801 11 35000 (απφ ζηαζεξφ 
ηειέθσλν ζηελ Διιάδα) ή ζην (+30) 210 6504035 (απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν ζε φιν ηνλ θφζκν) φιεο ηηο 
εξγάζηκεο κέξεο απφ 09:00–21:00 θαη εμεγήζηε ην πξφβιεκα πνπ ζαο απαζρνιεί. Θα ζαο νξίζνπκε ηελ εκεξνκελία θαη 
ηελ ψξα ηεο ηειεθσληθήο καο απάληεζεο, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε ζα ζαο δνζεί κέζα ζε 3 εξγάζηκεο εκέξεο απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο. 
 
Οπσζδήπνηε έρεηε ηελ ππνρξέσζε κέζα ζε 8 κέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκέξα πνπ ζπλέβε ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε 

λα καο έρεηε ελεκεξψζεη γξαπηά. Έρεηε επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζέζεηε ακέζσο ην αζθαιηζκέλν φρεκα ζηε δηάζεζή 
καο γηα πξαγκαηνγλσκνζχλε. Δκείο έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα θάλνπκε ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε κέζα ζε 3 εξγάζηκεο 
κέξεο απφ ηφηε πνπ ην ζέζαηε ζηε δηάζεζή καο. Πξηλ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο δελ έρεηε δηθαίσκα λα αξρίζεηε 
ηελ επηζθεπή ηνπ. 
 
Οδηθή Βνήζεηα κεηά από αηύρεκα 

 
Δθφζνλ καο θαιέζεηε απφ ηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο –πνπ ζπλέβε ζε κία απφ ηηο πην πάλσ πεξηνρέο ηεο Διιάδαο- γηα 
λα ζαο βνεζήζνπκε λα ζπκπιεξψζεηε ηε δήισζε αηπρήκαηνο θαη ην φρεκά ζαο έρεη αθηλεηνπνηεζεί εμαηηίαο ηνπ 
αηπρήκαηνο, ζα θξνληίζνπκε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζηνλ ηφπν επηινγήο ζαο ζηελ Διιάδα. Δάλ γηα ηε κεηαθνξά ζηνλ 
ηφπν επηινγήο ζαο απαηηείηαη θχιαμε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, ζα ηελ αλαιάβνπκε. ε πεξίπησζε νιηθήο 
θαηαζηξνθήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, απηφ κεηαθέξεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ αθηλεηνπνίεζεο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ην αηχρεκα ζπλέβε ζην εμσηεξηθφ – ζε κία απφ ηηο ρψξεο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ -  ε 
κεηαθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο γίλεηαη ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηεο ρψξαο. 
 
Ζ βνήζεηα παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε MAPFRE Asistencia S.A., Λ. Μεζνγείσλ 282, 
Υνιαξγφο. Δπηζπλάπηνπκε ιίζηα κε ην δίθηπν ζπλεξγαηψλ νδηθήο βνήζεηαο ηεο MAPFRE Asistencia S.A. ζηελ ηειεπηαία 
ζειίδα ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ. 
 
Ζ δπλαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο ηζρχεη αλ ην κηθηφ βάξνο ηνπ δελ μεπεξλά ηα 3.500 θηιά, ην κέγηζην χςνο ηνπ 
ηα 3 κέηξα θαη ην κέγηζην κεηαμφληφ ηνπ ηα 3,5 κέηξα.  
 
Γελ ζα ζαο βνεζήζνπκε: 

1. ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο επηζπκεί δεχηεξε κεηαθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο (π.ρ. απφ ζπλεξγείν 
ζε ζπλεξγείν). 

2. Γηα ηε κεηαθνξά ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο (π.ρ. ηξέηιεξ).  
3. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ην νπνίν θέξεη δηπινχο ηξνρνχο. 
4. Γηα ηε κεηαθνξά αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ην νπνίν θέξεη θνξηίν θαη δελ έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ απνκαθξπλζεί ην 

θνξηίν πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αζθάιεηα ε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο. 
 
Θα πξνζπαζήζνπκε λα ζαο βνεζήζνπκε, αιιά ίζσο απηό λα κελ είλαη δπλαηό:  

1. Αλ νη δξφκνη είλαη ηδηαίηεξα δχζβαηνη απφ πιεκκχξεο, νκίριε, θαηνιηζζήζεηο, ρηφληα ή πάγν θαη ε θίλεζε ησλ 
θηλεηψλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ γεξαλψλ είλαη αδχλαηε αθφκε θαη κε αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο. 

2. Αλ νη δξφκνη είλαη αδηάβαηνη ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ (ζεηζκνί, θνκκέλεο ή ραιαζκέλεο γέθπξεο θιπ). 
3. Αλ ε ξπκνχιθεζε είλαη αδχλαηε ιφγσ αθηλεηνπνίεζεο ζε ππφγεην ζηαζκφ απηνθηλήησλ. 
4. Αλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα βξίζθεηαη ζε ραξάδξα, ιίκλε, πνηακφ, ζάιαζζα ή άκκν θαη εμαληιεζνχλ ή δελ επαξθνχλ 

νη δπλαηφηεηέο καο λα ην ξπκνπιθήζνπκε κε ηα κέζα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. 
 
Γεληθέο εμαηξέζεηο 
 

Ζ παξνχζα αζθάιηζε δελ θαιχπηεη δεκηά ή επζχλε πνπ πξνμελήζεθε άκεζα ή έκκεζα απφ θάπνην, ή σο ζπλέπεηα 
θάπνηνπ απφ ηα αθφινπζα:  
 
1. Πξφζεζε, δφιν ή βαξηά ακέιεηα δηθή ζαο ή ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί επαγγεικαηηθά ε νδήγεζε ή ε 

θχιαμε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 
2.  

2.1. Πφιεκν (κεηαμχ θξαηψλ ή εκθχιην), εηζβνιή, επηδξνκή, ερζξνπξαμίεο ή επηρεηξήζεηο πνπ κνηάδνπλ κε 
πνιεκηθέο θαζψο θαη δεκηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο εμαηηίαο δηαηαγήο λφκηκεο ή ληε θάθην αξρήο. 

2.2. Σξνκνθξαηία (ή ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο), αληαξζία, ζηξαηησηηθή ή ιατθή εμέγεξζε, θίλεκα, αληίζηαζε ελαληίνλ 
αξρήο, επαλάζηαζε, ζηξαηησηηθή εμνπζία ή εμνπζία πνπ ηε ζθεηεξίζηεθαλ, ζηξαηησηηθφ λφκν ή θαηάζηαζε 
πνιηνξθίαο ή νπνηνδήπνηε απφ ηα γεγνλφηα θαη ηα αίηηα εθείλα πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ θήξπμε ή ηε 
δηαηήξεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ή ηεο θαηάζηαζεο πνιηνξθίαο. 

2.3. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε, πεξηζηνιή ή θαηαζηνιή γεγνλφησλ ή θαηαζηάζεσλ ηεο 
ακέζσο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2.2. 
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3. Τιηθά ππξεληθψλ φπισλ, ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή απφ νπνηνδήπνηε ππξεληθφ 
θαχζηκν ή θαηάινηπν θαχζεο ππξεληθνχ θαπζίκνπ. ε φ,ηη αθνξά απηή ηελ εμαίξεζε θαη κφλν, θαχζε ζεσξείηαη θαη 
θάζε απηνδχλακε εμέιημε ή δηεξγαζία ππξεληθήο ζράζεο ή απιήο ζχληεμεο. 

4. Ππξαχινπο ή βιήκαηα. 
5. Μφιπλζε ή ξχπαλζε: 

5.1. Δδάθνπο, ππεδάθνπο, λεξνχ, αηκφζθαηξαο θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο. 
5.2. Απφ βηνινγηθέο ή ρεκηθέο νπζίεο. 

6. Κπθινθνξία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηζρχνο ηεο θάιπςεο. 
7. πκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζε επηδείμεηο, αγψλεο, δνθηκαζηηθέο δηαδξνκέο. 
8. Οδήγεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ νδεγφ πνπ δελ δηαζέηεη ηελ αληίζηνηρε άδεηα νδήγεζεο. 
9. Οδήγεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ νδεγφ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο ή ηνμηθψλ 

νπζηψλ θαηά ηελ έλλνηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 
10. Οδήγεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ελψ απηφ έρεη λνηθηαζηεί ή παξαρσξεζεί κε θάπνην αληάιιαγκα. 
11. Υξήζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ. 
12. Μεηαθνξά κε ην αζθαιηζκέλν φρεκα πξνζψπσλ ή θνξηίνπ πέξα απφ ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ. 
13. Δλψ ην αζθαιηζκέλν φρεκα θηλείηαη απφ δχλακε εθηφο ηεο δηθήο ηνπ ή ζπξψρλεη ή ξπκνπιθεί άιιν ηξνρνθφξν ή 

αληηθείκελν. Αλ φκσο ην αζθαιηζκέλν φρεκα είλαη ηεηξάηξνρν επηβαηηθφ ηδησηηθήο ρξήζεο, ε εμαίξεζε απηή δελ 
ηζρχεη γηα ηε ξπκνχιθεζε απφ απηφ ηξνρφζπηηνπ ή απνζθεπνζήθεο ή εηδηθνχ ηξέηιεξ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λφκνπ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

14. Απνζεηηθέο δεκηέο θάζε είδνπο. 
15. εηζκφ, εθαηζηεηαθή έθξεμε, παιηξξντθφ θχκα, πιεκκχξα, ηπθψλα, ιαίιαπα, αλεκνζχειια ή άιιε θπζηθή ή 

αηκνζθαηξηθή δηαηαξαρή. 
 
Οη ππνρξεώζεηο ζαο 

 
Από ην παξόλ αζθαιηζηήξην έρεηε ηηο εμήο ππνρξεώζεηο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο από εζάο, έρεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 
θαζνξίδνληαη πην θάησ. 

 
1. Έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα καο θαηαβάιεηε ηα αζθάιηζηξα φπσο έρεη ζπκθσλεζεί, δεδνκέλνπ φηη ε ηζρχο ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ αξρίδεη κφλν κε ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ. 
2. Έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα έρεηε απαληήζεη κε εηιηθξίλεηα, κεγάιε πξνζνρή, ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ζηηο εξσηήζεηο 

ηεο πξφηαζεο αζθάιηζεο θαη λα καο έρεηε δειψζεη θάζε ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ πνπ γλσξίδεηε θαη αληηθεηκεληθά έρεη 
ζεκαζία ζην λα εθηηκήζνπκε ηνλ θίλδπλν. 
Αλ ρσξίο ππαηηηφηεηα δηθή καο ή δηθή ζαο, δελ καο έγηλαλ γλσζηά ζηνηρεία ή πεξηζηαηηθά πνπ αληηθεηκεληθά έρνπλ 
ζεκαζία ζην λα εθηηκήζνπκε ηνλ θίλδπλν, δηθαηνχκαζηε λα αθπξψζνπκε ην αζθαιηζηήξην ή λα δεηήζνπκε ηελ 
ηξνπνπνίεζή ηνπ κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κήλα απφ ηφηε πνπ ζα καο γίλνπλ γλσζηά απηά ηα ζηνηρεία ή 
πεξηζηαηηθά. 
ε πεξίπησζε πνπ παξαβήθαηε από ακέιεηα ηελ ππνρξέσζή ζαο λα δειψζεηε ηα ζηνηρεία θαη πεξηζηαηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εκείο έρνπκε ηα ίδηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα θαη επηπιένλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ζπκβεί πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ή αθχξσζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, ε 
απνδεκίσζε ζα κεησζεί θαηά ην ιφγν ηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ έρεη θαζνξηζηεί, πξνο ην αζθάιηζηξν πνπ ζα είρε 
θαζνξηζηεί, αλ καο ήηαλ γλσζηά ηα ζηνηρεία ή πεξηζηαηηθά απηά. 
ε πεξίπησζε πνπ παξαβήθαηε από δόιν ηελ ππνρξέσζή ζαο λα δειψζεηε απηά ηα ζηνηρεία θαη πεξηζηαηηθά, εκείο 

έρνπκε ην δηθαίσκα κέζα ζε έλα κήλα απφ ηφηε πνπ καο έγηλε γλσζηή απηή ε παξάβαζε λα αθπξψζνπκε ην 
αζθαιηζηήξην κε άκεζα απνηειέζκαηα. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε κέζα ζηελ πξνζεζκία 
απηή, εκείο απαιιαζζφκαζηε απφ ηελ ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη εζείο έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα 
απνθαηαζηήζεηε θάζε δεκηά καο. 
ε θάζε πεξίπησζε δηθαηνχκαζηε ηα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνχλ ζην δηάζηεκα κέρξη ηελ αθχξσζε ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα καο δειψζεηε, κέζα ζε 14 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζαο 
έγηλε γλσζηφ, θάζε ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ζε βαζκφ πνπ, αλ ην 

γλσξίδακε, δελ ζα είρακε δερηεί ηελ αζθάιηζε ή δελ ζα ηελ είρακε δερηεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
Μφιηο καο γίλεη γλσζηή ε αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ, δηθαηνχκαζηε λα αθπξψζνπκε ην αζθαιηζηήξην ή λα δεηήζνπκε ηελ 
ηξνπνπνίεζή ηνπ. Όζα πξνβιέπνληαη πην πάλσ (παξάγξαθνο 2) εθαξκφδνληαη θαη ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

4. Έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα καο επηηξέςεηε λα επηζεσξήζνπκε ην αζθαιηζκέλν φρεκα θαη ην ρψξν θχιαμήο ηνπ 
νπνηεδήπνηε ζαο ην δεηήζνπκε. Αλ αξλεζείηε ηελ επηζεψξεζε ή ηελ θάλεηε αδχλαηε ή δχζθνιε αδηθαηνιφγεηα, 
εκείο δηθαηνχκαζηε λα αθπξψζνπκε ην αζθαιηζηήξην. Ζ αθχξσζε ζα ηζρχεη αθνχ πεξάζνπλ 15 εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζα θηάζεη ζε ζάο. 

5. Έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα καο δειψζεηε ακέζσο γξαπηά θάζε δεκηά ή αηχρεκα θαη πάλησο κέζα ζε 8 εκέξεο απφ 

ηφηε πνπ ην κάζαηε. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεηε θαη γηα θάζε αγσγή ή απαίηεζε πνπ ζα ιάβεηε ζρεηηθά κε ζσκαηηθή 
βιάβε ή πιηθή δεκηά πνπ πξνμελήζεθε ή θάπνηνο ηζρπξίδεηαη φηη πξνμελήζεθε θαηά ηελ νδήγεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ 
νρήκαηνο. 
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6. Δθφζνλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα έρεη πάζεη δεκηά ή έρεη πξνμελήζεη πιηθή δεκηά ή ζσκαηηθή βιάβε, έρεηε ηελ 
ππνρξέσζε λα ην ζέζεηε ακέζσο ζηε δηάζεζή καο γηα πξαγκαηνγλσκνζχλε. Δκείο έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα 
θάλνπκε ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε κέζα ζε 3 εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ην ζέζαηε ζηε δηάζεζή καο. Πξηλ ηελ 
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο δελ έρεηε δηθαίσκα λα αξρίζεηε ηελ επηζθεπή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 

7. Έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα ηεξείηε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 
8. Έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα παίξλεηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, φια ηα εχινγα κέηξα πξνθχιαμεο γηα ηελ 

απνθπγή αηπρήκαηνο ή δεκηάο, ελεξγψληαο ζαλ λα ήζαζηε αλαζθάιηζηνο. 
9. Αλ εκπιαθείηε ζε αηχρεκα ζην νπνίν ζπλέβε ζσκαηηθή βιάβε ηξίηνπ ή πιηθή δεκηά ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηξίηνπ, 

δελ πξέπεη νχηε λα απνδερηείηε, νχηε λα απνξξίςεηε ηελ επζχλε ζαο γξαπηά ή πξνθνξηθά, αιιά λα πεξηνξηζηείηε 
ζην λα πεξηγξάςεηε κε εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα ζηα φξγαλα ηεο Σξνραίαο ηη θαη πψο ζπλέβε. 

10. Έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα καο ρνξεγήζεηε θάζε ζηνηρείν θαη νπνηαδήπνηε γεληθά ή δηθαζηηθά πιεξεμνχζηα ζαο 
δεηήζνπκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε αμηψζεσλ εθ κέξνπο ηξίησλ. Σν θφζηνο απηψλ ησλ πιεξεμνπζίσλ ζα ην θαιχςνπκε 
εκείο. 

11. Έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα καο ελεκεξψζεηε ακέζσο γξαπηά γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο θπξηφηεηαο ή ηεο θαηνρήο 
ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 

 
Σέινο, ζαο ζπληζηνύκε γηα ην δηθό ζαο ζπκθέξνλ λα καο ελεκεξώλεηε ακέζσο γξαπηά γηα θάζε αιιαγή ηεο 
δηεύζπλζήο ζαο, δεδνκέλνπ όηη είλαη λόκηκν λα ζηέιλνπκε ηπρόλ γλσζηνπνηήζεηο ζηε δηεύζπλζε πνπ καο έρεηε 
δειώζεη πην πξόζθαηα. 

 
Οη ππνρξεώζεηο καο 

 
1. Έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ζαο δψζνπκε ηελ απνδεκίσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή δηθαηνχζηε ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 
2. Έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ζαο δψζνπκε βεβαίσζε ηζηνξηθνχ δεκηψλ γηα φζν δηάζηεκα είζηε αζθαιηζκέλνη ζε καο. 
 
Σα δηθαηώκαηά ζαο 

 
1. Έρεηε ηα δηθαηψκαηα ελαληίσζεο πνπ ζαο έρνπκε εμεγήζεη ζηε ζειίδα 3. 
2. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα έρεη ππάξμεη αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ζηελ ηξέρνπζα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, έρεηε ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηελ αθχξσζε ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ νπνηεδήπνηε πξηλ ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηνπ θαη 
ζα ζαο επηζηξέςνπκε ην 80% ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγνχλ ζην δηάζηεκα απφ ηελ αθχξσζε κέρξη ηε 
ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. Δηδηθά φκσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο αθχξσζεο ιφγσ κεηαβίβαζεο ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ απφ θίλδπλν πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην, 
ζα ζαο επηζηξέςνπκε ην 100% ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγνχλ ζην δηάζηεκα απφ ηελ αθχξσζε κέρξη ηε 
ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. Αλ φκσο έρεη ππάξμεη αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ζηελ ηξέρνπζα αζθαιηζηηθή 
πεξίνδν, δελ ζα ζαο επηζηξέςνπκε αζθάιηζηξα. 

3. Έρεηε ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεηε γξαπηά δήισζε δεκηάο πνπ καο έρεηε ππνβάιεη, κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ 
εκέξα πνπ ζπλέβε ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Δθφζνλ αζθήζεηε απηφ ην δηθαίσκα εκπξφζεζκα, δελ ζα 
επηβαξπλζείηε κε άλνδν ηεο θαηεγνξίαο αζθαιίζηξσλ bonus-malus εμαηηίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθήο 
πεξίπησζεο. Με ηελ αλάθιεζε ηεο δήισζεο δεκηάο καο απαιιάζζεηε απφ ηελ επζχλε γηα απνδεκίσζε ζε ζρέζε κε 
ηελ αζθαιηζηηθή πεξίπησζε θαη αλαιακβάλεηε εζείο ηελ επζχλε απηή. Αλ έρνπκε ήδε πιεξψζεη απνδεκίσζε ή άιια 
έμνδα ζε ζρέζε κε ηελ αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ηε ζηηγκή ηεο αλάθιεζεο, ζα πξέπεη λα καο ηα θαηαβάιεηε. Έρνπκε 
δηθαίσκα λα αξλεζνχκε ηελ αλάθιεζε δεκηάο, αλ πξφθεηηαη γηα αζθαιηζηηθή πεξίπησζε αζηηθήο επζχλεο ζηελ νπνία 
έρεη πξνθιεζεί ζσκαηηθή βιάβε. 

4. Γελ έρεηε ην δηθαίσκα λα εθρσξήζεηε ζε άιινπο ηα δηθαηψκαηά ζαο απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ρσξίο ηε δηθή 

καο γξαπηή ζπγθαηάζεζε. 
 
 Σα δηθαηώκαηά καο 

 
Δθηόο από ηα δηθαηώκαηα πνπ κπνξεί λα καο δώζεη ε κε ηήξεζε από εζάο ησλ ππνρξεώζεώλ ζαο, έρνπκε θαη 
ηα εμήο: 

1. Να ελεξγνχκε γηα ηελ αληίθξνπζε αμηψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνβάιινπλ ηξίηνη ελαληίνλ ζαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ καο 
δίλεηε κε ην αζθαιηζηήξην, ηφζν γηα ζαο ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηα άιια αζθαιηζκέλα πξφζσπα, ηελ αλέθθιεηε 
εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα, εθφζνλ δελ ακθηζβεηνχκε ηελ επζχλε καο απφ ηε ζχκβαζε αζθάιηζεο, λα ζαο 
εθπξνζσπνχκε ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζε θάζε Αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν. 

2. Να πξνρσξνχκε θαηά ηελ θξίζε καο θαη κέζα ζηα φξηα ηεο επζχλεο καο ζε ζπκβηβαζηηθφ δηαθαλνληζκφ απαηηήζεσλ 
ηξίησλ ελαληίνλ καο ή ελαληίνλ ζαο. Ο δηαθαλνληζκφο απηφο δελ ζαο δεζκεχεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

3. Να επηζθεπάζνπκε ή λα απνθαηαζηήζνπκε ηε δεκηά αληί λα ζαο απνδεκηψζνπκε ζε ρξήκα. 
4. Να αθπξψζνπκε απηή ηελ αζθάιηζε, αλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο νδεγήζεηε ην αζθαιηζκέλν φρεκα θάησ απφ ηελ 

επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο ή ηνμηθψλ νπζηψλ θαηά ηελ έλλνηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο ή 
παξαβείηε δηάηαμε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, απφ απηέο πνπ ζπλεπάγνληαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο. 
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ε όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο ζα ζαο επηζηξέςνπκε ηα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνύλ ζην δηάζηεκα από ηελ 
αθύξσζε κέρξη ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. 

 
Λνηπνί όξνη 

 
Έλαξμε: Ζ θάιπςε αξρίδεη ηφηε αθξηβψο πνπ νξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην κε ηελ πξνυπφζεζε πάληνηε φηη καο έρεηε 

πιεξψζεη ηα αζθάιηζηξα. Οπνηαδήπνηε εμφθιεζε αζθαιίζηξνπ ή άιινπ πνζνχ πξνο εκάο απνδεηθλχεηαη κε ηελ εηδηθή 
έληππε απφδεημή καο, πνπ ζα έρεη ππνγξαθεί απφ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ είζπξαμε ππάιιειν ή ζπλεξγάηε καο. Σα 
ίδηα ηζρχνπλ θαη ζε θάζε παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο καο. 
 
Λήμε: Ζ θάιπςε ιήγεη ηφηε αθξηβψο πνπ νξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Οπνηαδήπνηε παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο 

ζπκθσλίαο καο απνδεηθλχεηαη κφλν κε πξφζζεηε πξάμε, αλαλεσηήξην ή λέν αζθαιηζηήξηφ καο. 
 
Bonus-malus: Δίλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ. Πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δεκηέο πνπ 

έρεηε δειψζεη γηα αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο αζηηθήο επζχλεο θαη δεκηψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ ζχγθξνπζε, 
πξφζθξνπζε, εθηξνπή ή αλαηξνπή. Γηα θάζε δσδεθάκελε πεξίνδν αζθάιηζεο ρσξίο δήισζε δεκηάο, παίξλεηε έθπησζε 
ζηα αζθάιηζηξα ηελ επφκελε δσδεθάκελε πεξίνδν αζθάιηζεο, δειαδή πιεξψλεηε ιηγφηεξα απφ φηη ζα πιεξψλαηε 
δηαθνξεηηθά. Γηα θάζε δήισζε δεκηάο κέζα ζε κηα δσδεθάκελε πεξίνδν αζθάιηζεο, παίξλεηε επηβάξπλζε ζηα 
αζθάιηζηξα ηελ επφκελε δσδεθάκελε πεξίνδν αζθάιηζεο, δειαδή πιεξψλεηε πεξηζζφηεξα απφ φηη ζα πιεξψλαηε 
δηαθνξεηηθά. Ζ έθπησζε ζηα αζθάιηζηξα ηεο επφκελεο δσδεθάκελεο πεξηφδνπ αζθάιηζεο ή ε επηβάξπλζε, 
πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ηηκνιφγηφ καο. Αλ γηα ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή πεξίπησζε καο δεηήζεηε απνδεκίσζε θαη 
γηα αζηηθή επζχλε θαη γηα δεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, απηφ ζα ζεσξείηαη σο κία δήισζε δεκηάο. 
 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 
 

Γηα εζάο ηζρύνπλ κόλν όζνη από ηνπο παξαθάησ Δηδηθνύο όξνπο αλαθέξνληαη ζηε 2
ε
 ζειίδα ηνπ 

Πίλαθα Καιύςεσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζαο κε ηα αληίζηνηρα αζθαιηδόκελα πνζά.  
 
Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο 
Όρος 1 

 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα: 

 
1. Κάζε πνζφ πνπ απφ ην λφκν ζα ππνρξεσζείηε λα θαηαβάιεηε γηα απνδεκίσζε ζε ηξίηνπο εμαηηίαο ζσκαηηθήο 

βιάβεο ή πιηθήο δεκηάο πνπ ζπλέβε ζηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαη πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο κέζα ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηζρχνο ηεο θάιπςεο, κε ή ρσξίο ηελ άδεηά ζαο. 

2. Κάζε δηθαζηηθή δαπάλε θαη έμνδν πνπ ζα επηδηθαζηεί ζε βάξνο ζαο ή πνπ αλαιακβάλεηε κε δηθή καο γξαπηή 

ζπκθσλία θαη αθνξά αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. 
3. Σνπο ηφθνπο πνπ επηδηθάδνληαη ζε βάξνο ζαο. 
 
Σν αλώηαην όξην επζύλεο καο, δειαδή ην πνζφ κέρξη ην νπνίν ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα φια ηα πην πάλσ γηα θάζε 

κηα αζθαιηζηηθή πεξίπησζε, νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ. Αλ ππνρξεσζείηε λα πιεξψλεηε νξηζκέλα πνζά ζε ηαθηά 
δηαζηήκαηα (πεξηνδηθέο παξνρέο), ζα ζαο απνδεκηψλνπκε γη’ απηά καδί κε νπνηαδήπνηε ηπρφλ εθάπαμ πνζά κέρξη λα 
ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθά ην αληίζηνηρν αλψηαην φξην επζχλεο καο. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο γηα πνζά πνπ απφ ην λφκν ζα ππνρξεσζείηε λα θαηαβάιεηε γηα απνδεκίσζε ζε 

ηξίηνπο εμαηηίαο ζσκαηηθήο βιάβεο ή πιηθήο δεκηάο πνπ πξνθιήζεθαλ: 
 
1. ε πξφζσπα πνπ έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο λα κεηαθεξζνχλ κε ην αζθαιηζκέλν φρεκα, ελψ γλψξηδαλ φηη ην 

αζθαιηζκέλν φρεκα αθαηξέζεθε κε αζέκηηα κέζα ή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε εγθιεκαηηθήο πξάμεο. 
2. Απφ θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη κε θνξηεγφ αζθαιηζκέλν φρεκα. 
3. ε θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη κε θνξηεγφ αζθαιηζκέλν φρεκα. 
4. ε ηηκαιθή θαη ρξήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε ην αζθαιηζκέλν φρεκα. 
5. Απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο σο εξγαιείνπ εηδηθνχ ηχπνπ. 
6. Απφ γεσξγηθά κεραλήκαηα ζε γεσξγηθά πξντφληα. 
7. Απφ ην βάξνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζε γέθπξεο, γεθπξνπιάζηηγγεο, πδξαγσγεία, βφζξνπο θαη ππφγεηεο 

εγθαηαζηάζεηο νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο. 
8. ε πεδνδξφκηα θαη πξφβαζξα νηθηψλ απφ ηελ εθνχζηα νδήγεζε πάλσ ζ’ απηά. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε επίζεο γηα θάζε είδνπο πξφζηηκα ή πνηλέο. 
Oδηθή Βνήζεηα   
Όρος 2 
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Θα ζαο βνεζήζνπκε ζε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο εμαηηίαο πξφζθξνπζεο, ζχγθξνπζεο, 

εθηξνπήο, αλαηξνπήο ή κεραληθήο ή ειεθηξηθήο βιάβεο σο εμήο: 
 
Σειεθσλήζηε ζην 801 11 35000 (απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν ζηελ Διιάδα) ή ζην (+30) 210 6504035 (απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ 
ηειέθσλν ζε φιν ηνλ θφζκν). Ζ βνήζεηα παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 
Δπξψπεο (εθηφο απφ ηελ Αιβαλία) θαζψο θαη ζηηο ρψξεο πνπ βξέρνληαη απφ ηε Μεζφγεην, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 
MAPFRE Asistencia S.A., Λ. Μεζνγείσλ 282, Υνιαξγφο. Δπηζπλάπηνπκε ιίζηα κε ην δίθηπν ζπλεξγαηψλ νδηθήο 
βνήζεηαο ηεο MAPFRE Asistencia S.A. ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ. 
 
Ζ δπλαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο ηζρχεη αλ ην κηθηφ βάξνο ηνπ δελ μεπεξλά ηα 3.500 θηιά, ην κέγηζην χςνο ηνπ 
ηα 3 κέηξα θαη ην κέγηζην κεηαμφληφ ηνπ ηα 3,5 κέηξα.  
 
Ζ Οδηθή καο Βνήζεηα πεξηιακβάλεη: 
1. Σελ εξγαζία επηηφπηαο επηζθεπήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο (φρη φκσο ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ), εθφζνλ είλαη 

δπλαηή. 
2. Σελ επαλαθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζε δεκφζην δξφκν, αλ ιφγσ αηπρήκαηνο έρεη βξεζεί εθηφο. 
3. Σε κεηαθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζηνλ ηφπν επηινγήο ζαο ζηελ Διιάδα, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε 

ηθαλφηεηά ηνπ λα απηνθηλείηαη κε αζθάιεηα. Δάλ γηα ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν επηινγήο ζαο απαηηείηαη θχιαμε ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, ζα ηελ αλαιάβνπκε.   
ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζην εμσηεξηθφ αλαιακβάλνπκε ηε κεηαθνξά ηνπ ζηνλ 
πιεζηέζηεξν θαη θαηαιιειφηεξν ηφπν επηζθεπήο ηνπ. Αλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί κέζα 
ζε 72 ψξεο έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηε λα κεηαθεξζεί ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ζαο.  

4. Σελ παξακνλή ζαο ζε μελνδνρείν κε αλψηαην εκεξήζην θφζηνο 75 επξψ γηα θάζε άηνκν θαη ζπλνιηθφ θφζηνο 225 
επξψ αλά αζθαιηζκέλν φρεκα, αλ ε επηζθεπή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεη απζεκεξφλ ψζηε λα 
κπνξεί απηφ λα θηλεζεί κε αζθάιεηα θαη ην ζεκείν αθηλεηνπνίεζεο απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 25 ρηιηφκεηξα απφ ηελ 
κφληκε θαηνηθία ζαο.  
Πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε ηζρχ ε ζπγθεθξηκέλε θάιπςε ζα πξέπεη λα έρεηε επηιέμεη λα επηζθεπαζηεί ην αζθαιηζκέλν 
φρεκα ζε ζπλεξγείν, εληφο ηνπ λνκνχ φπνπ θαη αθηλεηνπνηήζεθε. 

5. Σελ επάλνδφ ζαο  

 ζην ζεκείν πνπ επηιέμαηε λα κεηαθεξζεί ην φρεκά ζαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απφζηαζε ηεο 
κεηαθίλεζεο απηήο είλαη κεγαιχηεξε ησλ 25 ρηιηνκέηξσλ, ή 

 ζηε κφληκε θαηνηθία ζαο, αλ επηιέμεηε ε επηζθεπή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο λα γίλεη ζηελ πεξηνρή ηεο 
βιάβεο (ή ηνπ αηπρήκαηνο) θαη απηή δελ κπνξεί λα γίλεη νχηε κέζα ζηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ εκέξα 
πνπ αθηλεηνπνηήζεθε θαη ην ζεκείν  επηζθεπήο απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 25 ρηιηφκεηξα απφ ηελ κφληκε 
θαηνηθία ζαο, ή  

 ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ ηαμηδηνχ ζαο, εθφζνλ ην θφζηνο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ δελ μεπεξλά ην 
θφζηνο επαλφδνπ ζηε κφληκε θαηνηθία ζαο.  

Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε είηε παξφκνην κε ην αζθαιηζκέλν λνηθηαζκέλν 
αζθαιηζκέλν φρεκα, πνπ ζα ζαο δηαζέζνπκε γηα δηάζηεκα κέρξη  72 σξψλ θαη κε ζπλνιηθφ θφζηνο ελνηθίαζεο κέρξη 
225 επξψ, είηε δεκφζην κεηαθνξηθφ κέζν κε ην ίδην αλψηαην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

6. Σελ επάλνδφ ζαο ζηε κφληκε θαηνηθία ζαο ή ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο κε άιιν κέζν, ζε πεξίπησζε θινπήο ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν 5 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεηε δειψζεη ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή ηελ θινπή ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 

Όιεο νη ππεξεζίεο καο Οδηθήο Βνήζεηαο παξέρνληαη ζε είδνο. Γελ έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε βνήζεηα απφ θάπνηνλ 
άιιν θαη λα απαηηήζεηε ζηε ζπλέρεηα λα ζαο πιεξψζνπκε ην θφζηνο. 

 
Γελ ζα ζαο βνεζήζνπκε: 

1. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 
2. Γηα ηε κεηαθίλεζε άιισλ νρεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ειεπζεξσζεί ην δηθφ ζαο αζθαιηζκέλν φρεκα. 
3. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο εθφζνλ ε βιάβε ηνπ επηζθεπάδεηαη επί ηφπνπ. 
4. ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο επηζπκεί δεχηεξε κεηαθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο (π,ρ απφ ζπλεξγείν ζε 

ζπλεξγείν). 
5. Γηα βιάβε πνπ δελ εκπνδίδεη ην φρεκά ζαο λα θηλεζεί κε αζθάιεηα κέρξη ην πιεζηέζηεξν ζπλεξγείν. 
6. Γηα αθηλεηνπνίεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ έιιεηςε θαπζίκσλ. 
7. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ην νπνίν θέξεη δηπινχο ηξνρνχο. 
8. Γηα ηε κεηαθνξά ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο (π.ρ. ηξέηιεξ).  
9. Γηα ηε κεηαθνξά αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ην νπνίν θέξεη θνξηίν θαη δελ έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ απνκαθξπλζεί ην 

θνξηίν πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αζθάιεηα ε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο. 
 
Θα πξνζπαζήζνπκε λα ζαο βνεζήζνπκε, αιιά ίζσο απηό λα κελ είλαη δπλαηό:  

1. Αλ νη δξφκνη είλαη ηδηαίηεξα δχζβαηνη απφ πιεκκχξεο, νκίριε, θαηνιηζζήζεηο, ρηφληα ή πάγν θαη ε θίλεζε ησλ 
θηλεηψλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ γεξαλψλ είλαη αδχλαηε αθφκε θαη κε αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο. 

2. Αλ νη δξφκνη είλαη αδηάβαηνη ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ (ζεηζκνί, θνκκέλεο ή ραιαζκέλεο γέθπξεο θιπ). 
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3. Αλ ε ξπκνχιθεζε είλαη αδχλαηε ιφγσ αθηλεηνπνίεζεο ζε ππφγεην ζηαζκφ απηνθηλήησλ. 
4. Αλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα βξίζθεηαη ζε ραξάδξα, ιίκλε, πνηακφ, ζάιαζζα ή άκκν θαη εμαληιεζνχλ ή δελ επαξθνχλ 

νη δπλαηφηεηέο καο λα ην ξπκνπιθήζνπκε κε ηα κέζα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. 
5. Αλ ράζεθαλ ή έζπαζαλ ή αρξεζηεχηεθαλ ηα θιεηδηά ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 
6. Αλ ζηε ρψξα ή ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεζηε, ζπκβαίλεη πφιεκνο (κε άιιν θξάηνο ή εκθχιηνο), εηζβνιή, επηδξνκή, 

ερζξνπξαμίεο ή επηρεηξήζεηο πνπ κνηάδνπλ κε πνιεκηθέο, αληαξζία, ζηξαηησηηθή ή ιατθή εμέγεξζε, θίλεκα, 
επαλάζηαζε, ζηξαηησηηθή εμνπζία ή εμνπζία πνπ ηε ζθεηεξίζηεθαλ ή νπνηνδήπνηε απφ ηα γεγνλφηα θαη ηα αίηηα 
εθείλα πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ θήξπμε ή ηε δηαηήξεζε ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ή θαηάζηαζεο πνιηνξθίαο. 

 
Σαμηδησηηθή Βνήζεηα 
Όρος 3 
 
Θα ζαο βνεζήζνπκε, εθφζνλ βξεζείηε ζε θάπνηα απφ ηηο πην θάησ πεξηζηάζεηο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηξφπνπο. Αλ φκσο 

ζηε ρψξα ή ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεζηε, ζπκβαίλεη πφιεκνο (κε άιιν θξάηνο ή εκθχιηνο), εηζβνιή, επηδξνκή, 
ερζξνπξαμίεο ή επηρεηξήζεηο πνπ κνηάδνπλ κε πνιεκηθέο, αληαξζία, ζηξαηησηηθή ή ιατθή εμέγεξζε, θίλεκα, επαλάζηαζε, 
ζηξαηησηηθή εμνπζία ή εμνπζία πνπ ηε ζθεηεξίζηεθαλ ή νπνηνδήπνηε απφ ηα γεγνλφηα θαη ηα αίηηα εθείλα πνπ έρνπλ σο 
ζπλέπεηα ηελ θήξπμε ή ηε δηαηήξεζε ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ή θαηάζηαζεο πνιηνξθίαο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζαο 
βνεζήζνπκε, αιιά ίζσο απηό λα κελ είλαη δπλαηό. 
 

Σειεθσλήζηε ζην 801 11 35000 (απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν ζηελ Διιάδα) ή ζην (+30) 210 6504035 (απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ 
ηειέθσλν ζε φιν ηνλ θφζκν). Ζ βνήζεηα παξέρεηαη 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 
MAPFRE Asistencia S.A. θαη ηε ΔUROSOS Assistance A.E. Τπεξεζηψλ Βνήζεηαο θαη Πιεξνθνξηψλ (Λ. Μεζνγείσλ 282, 
Υνιαξγφο) ζε όιν ηνλ θόζκν (εθηφο απφ ηελ Αιβαλία). Ζ παξνρή φκσο Ηαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Βνήζεηαο ηζρχεη 
κόλν εθηόο Διιάδαο.  

 
Δηδηθά γηα ηελ θάιπςε Σαμηδησηηθήο Βνήζεηαο: 

- Αζθαιηζκέλνη ζεσξνχληαη επηπιένλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 1 θαη ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ηνπ 
θπξίνπ ή λφκηκνπ θαηφρνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα απηνχ ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ θαζψο θαη ηα παηδηά θαη νη γνλείο ησλ δχν ζπδχγσλ εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα καδί ηνπο. 

- Αζζέλεηα ζεσξείηαη κφλν ε αηθλίδηα αζζέλεηα πνπ εθδειψλεηαη γηα πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη 
δελ νθείιεηαη ζε ρξφληα πάζεζε. 

- Σαμίδη ζεσξείηαη θάζε κεηαθίλεζε ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 25 ρηιηνκέηξσλ απφ ην ζπλήζε ηφπν δηακνλήο. 
- πλήζεο ηφπνο δηακνλήο ζεσξείηαη ε δεισκέλε σο κφληκε θαηνηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηελ Διιάδα. 
 
Ζ Σαμηδησηηθή Βνήζεηα πεξηιακβάλεη:  
1. Ηαηξηθή κεηαθνξά ή επηζηξνθή ζαο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνύ 

ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ ζαο ζηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζαο έρνπλ παξαζρεζεί νη 
θαηαξρήλ αλαγθαίεο ηαηξηθέο θξνληίδεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ζαο θαη ν ζεξάπσλ ηαηξφο ζαο 
θξίλεη φηη επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά ζαο ζε επαξθέο λνζειεπηηθφ ίδξπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο λνζειείαο ή φηη επηηξέπεηαη ε 
κεηαθνξά ζαο ζηε κφληκε θαηνηθία ζαο ή ζε επαξθέο λνζειεπηηθφ ίδξπκα θνληά ζηε κφληκε θαηνηθία ζαο, ζα 
νξγαλώζνπκε απηή ηε κεηαθνξά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ζαο θαη ζα θαιύςνπκε ην θφζηνο ηεο. Γηα ηε 

κεηαθνξά ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην κέζν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ ζεξάπνληα γηαηξνχ ζαο θαη ησλ ηαηξηθψλ 
ζπκβνχισλ καο σο ην πην θαηάιιειν. 
2. Μεηαθνξά ή επηζηξνθή ησλ ινηπώλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζαο ζπλνδεύνπλ, αλ ηξαπκαηηζηείηε ή αζζελήζεηε 
ε πεξίπησζε πνπ ηξαπκαηηζκφο ή αζζέλεηά ζαο εκπνδίδεη ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ, ζα αλαιάβνπκε ηε κεηαθνξά ή 

ηελ επηζηξνθή ζηε κφληκε θαηνηθία ηνπο ή ζηνλ ηφπν φπνπ ζα λνζειεπηείηε, ηπρφλ άιισλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζαο 
ζπλνδεχνπλ, εθφζνλ ε έθηαθηε απηή επηζηξνθή ή κεηαθνξά έρεη απμεκέλν θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
πξνγξακκαηηζκέλε επηζηξνθή. 
Δπηπιένλ, αλ θάπνηα απφ ηα αζθαιηζκέλα πξφζσπα πνπ ζαο ζπλνδεχνπλ είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 15 εηψλ θαη δελ 
ππάξρεη θαλείο λα ηα ζπλνδέςεη, ζα ηνπο δώζνπκε θαηάιιειν ζπλνδφ γηα ην ηαμίδη πξνο ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο ή ηνλ 

ηφπν λνζειείαο ζαο. 
3. Ηαηξηθή θαη Ννζειεπηηθή Βνήζεηα ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή αζζέλεηαο εθηόο Διιάδαο 
ε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ ζαο εθηόο Διιάδαο, ζα θαιύςνπκε ακνηβή γηαηξνχ, έμνδα λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, ρεηξνπξγείνπ θαη θφζηνο θαξκάθσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ κε ζπληαγή ηνπ ζεξάπνληα γηαηξνχ κέρξη ην 
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 4.200 επξψ γηα θάζε αζθαιηζκέλν πξφζσπν. 
4. Παξάηαζε δηακνλήο ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή αζζέλεηαο 

Αλ ιφγσ αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ ζαο ζηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ θξηζεί κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε αλαγθαία ε παξάηαζε ηεο 
δηακνλήο ζαο εθεί, ζα θαιύςνπκε ηελ παξακνλή ζαο ζε μελνδνρείν κέρξη πέληε (5) επηπιένλ κέξεο θαη κέρξη 75 επξψ 

ηελ εκέξα. 
 
5. Τπεξεζίεο επαγγεικαηία νδεγνύ 

ε πεξίπησζε ζσκαηηθήο βιάβεο ή αζζέλεηάο ζαο ζηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ, πνπ δελ ζαο επηηξέπεη λα νδεγήζεηε ην 
αζθαιηζκέλν φρεκα θαη εθφζνλ θαλείο απφ απηνχο πνπ ζαο ζπλνδεχνπλ δελ κπνξεί λα ζαο αληηθαηαζηήζεη, ζα ζαο 
δώζνπκε επαγγεικαηία νδεγφ γηα λα κεηαθέξεη ην αζθαιηζκέλν φρεκα θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο 
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θαηνηθίαο ηνπο ή γηα λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη πξνο ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπο (εθφζνλ ην θφζηνο ηεο ζπλέρηζεο απηήο 
δελ μεπεξλά ην θφζηνο κεηαθνξάο ζηε κφληκε θαηνηθίαο ηνπο). 
6. Δπίζθεςε κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ζηνλ ηόπν λνζειείαο 

Αλ ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο ζηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ ρξεηαζηεί λα λνζειεπηείηε γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) 
κέξεο, ζα θαιύςνπκε γηα έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή άιιν άηνκν ηεο επηινγήο ζαο:  

α. Σν θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζηνλ ηφπν λνζειείαο ζαο θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπ. 
β. Σν θφζηνο παξακνλήο ηνπ ζηνλ ηφπν λνζειείαο ζαο κέρξη 105 επξψ ηελ εκέξα θαη κέρξη δέθα (10) εκέξεο. 
7. Απνζηνιή θαξκάθσλ 

Αλ ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο ζηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ πξέπεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ λα ζαο 
ρνξεγεζνχλ επεηγφλησο θάξκαθα πνπ δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ εθεί πνπ βξίζθεζηε, ζα θξνληίζνπκε λα ζαο ηα 
ζηείινπκε. Σν θφζηνο φκσο ησλ θαξκάθσλ θαη ηπρφλ δαζκνί πνπ αλαινγνχλ, ζα βαξχλνπλ εζάο.  
8. Μεηαβίβαζε επεηγόλησλ κελπκάησλ 

Θα θξνληίζνπκε λα κεηαβηβάζνπκε επείγνληα ή αλαγθαία κελχκαηα πξνο θαη απφ εζάο ζρεηηθά κε θαζέλα απφ ηα 
γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο Σαμηδησηηθήο Βνήζεηαο. 
9. Μεηαθνξά ηεο ζνξνύ αζθαιηζκέλνπ  

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ, ζα θξνληίζνπκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη ζα θαιχςνπκε ηα 
έμνδα κεηαθνξάο ηεο ζνξνχ ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ζαο κε αλψηαην θφζηνο γηα κελ ηελ Διιάδα, ηηο άιιεο 
Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ηε Βφξεην Αθξηθή ην πνζφ ησλ 2.100 επξψ, γηα δε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ην πνζφ ησλ 4.200 επξψ. 
Θα αλαιάβνπκε επίζεο ηα έμνδα επηζηξνθήο ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο ησλ άιισλ αζθαιηζκέλσλ πνπ κεηείραλ 
ζην ηαμίδη, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ηαμίδη. 
10. Γηαθνπή ηαμηδηνύ ιόγσ ζαλάηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 
Θα θαιύςνπκε ηα επηπιένλ έμνδα επηζηξνθήο ζαο ζηε κφληκε θαηνηθία ζαο, αλ ρξεηαζηεί λα δηαθφςεηε ην ηαμίδη ιφγσ 

ζαλάηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο (ζπδχγνπ, ηέθλνπ, γνλέα), εθφζνλ ε έθηαθηε απηή επηζηξνθή έρεη απμεκέλν θφζηνο 
ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επηζηξνθή. 
11. Γηαθνπή ηαμηδηνύ ιόγσ δεκηάο ζηε κόληκε θαηνηθία ζαο 

Θα θαιχςνπκε ηα επηπιένλ έμνδα επηζηξνθήο ζαο ζηε κφληκε θαηνηθία ζαο, αλ ρξεηαζηεί λα δηαθφςεηε ην ηαμίδη ιφγσ 
δεκηψλ ζε απηήλ απφ δηάξξεμε (φηαλ πφξηεο ή παξάζπξα έρνπλ παξαβηαζηεί), θσηηά ή έθξεμε θαη είλαη απαξαίηεηε ε 
άκεζε παξνπζία ζαο γηα ηελ απνζφβεζε κεγαιχηεξεο δεκηάο, εθφζνλ ε έθηαθηε απηή επηζηξνθή έρεη απμεκέλν θφζηνο 
ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επηζηξνθή. 
12. Δληνπηζκόο θαη κεηαθνξά απνζθεπώλ πνπ έρνπλ ραζεί 

Θα βνεζήζνπκε λα εληνπηζηνχλ νη απνζθεπέο ζαο πνπ έρνπλ ραζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη, εθφζνλ βξεζνχλ, ζα 
ηα πξνσζήζνπκε κε δηθά καο έμνδα ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ζαο ή ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ. 
13. Υξεκαηηθή θαηαβνιή ιόγσ απώιεηαο απνζθεπώλ 

Θα ζαο πιεξψζνπκε 75 επξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε άκεζσλ αλαγθψλ, αλ ραζνχλ νη απνζθεπέο ζαο ζηε δηάξθεηα 
ηαμηδηνχ θαη δελ έρνπλ βξεζεί κέζα ζε 24 ψξεο απφ ηελ πξνζγείσζε.  
Όιεο νη ππεξεζίεο καο Σαμηδησηηθήο Βνήζεηαο παξέρνληαη ζε είδνο. Γελ έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε βνήζεηα απφ 
θάπνηνλ άιιν θαη λα απαηηήζεηε ζηε ζπλέρεηα λα ζαο πιεξψζνπκε ην θφζηνο. 

 
Αζθάιηζε ππξθαγηάο 

Όρος 4 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα δεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ππξθαγηά, έθξεμε ή πηψζε 

θεξαπλνχ. 
 
ηελ αζθάιηζε απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δεκηέο απφ ππξθαγηά ή έθξεμε πνπ πξνθαινχληαη απφ ηξνκνθξαηηθή 
ελέξγεηα. 
 
αο ελεκεξψλνπκε φηη γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή καο γηα ηελ αζθάιηζε ηξνκνθξαηίαο θαη ηερληθέο καο 
αλάγθεο, δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα θαηαξγήζνπκε ηελ επέθηαζε ηεο αζθάιηζεο ππξθαγηάο ή έθξεμεο πνπ 
πξνθαιείηαη από ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. Ζ θαηάξγεζε ηεο επέθηαζεο γίλεηαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο εζάο θαη 

αξρίδεη λα ηζρχεη 30 κέξεο απφ ηφηε πνπ ζα ιάβεηε ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο γηα δεκηέο απφ ππξθαγηά ή έθξεμε πνπ πξνθιήζεθε απφ: 

1. χγθξνπζε, πξφζθξνπζε, εθηξνπή ή αλαηξνπή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 
2. Σε κεηαθνξά ή απνζήθεπζε εχθιεθησλ ή εθξεθηηθψλ πιψλ (άιισλ απφ ηα θαχζηκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, 

πνπ βξίζθνληαη ζηνλ εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξν ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο). 
 
Ζ απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία πνπ είρε ην 
αζθαιηζκέλν φρεκα ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ 
ηκεκάησλ πνπ δεκηψζεθαλ. Αλ φκσο ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο μεπεξλά ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία πνπ 
είρε ην αζθαιηζκέλν φρεκα ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα απηή ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ 
(πνηέ φκσο πάλσ απφ ηελ αζθαιηζκέλε αμία ηνπ). 
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Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ, ε 
απνδεκίσζε πνπ ζα ζαο θαηαβάινπκε ζα κεησζεί αλαινγηθά. 
 
Οπσζδήπνηε ζαο ζπληζηνχκε γηα ην δηθό ζαο ζπκθέξνλ, λα θξνληίδεηε ψζηε ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ νρήκαηφο ζαο 

λα είλαη πάληνηε ίζε κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ. Μεηά απφ θάζε απνδεκίσζε ε αζθάιηζε ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε 
ηεο γηα πνζφ κεησκέλν θαηά ηελ απνδεκίσζε. Μπνξείηε φκσο λα καο δεηήζεηε λα ηελ επαλαθέξνπκε ζην αξρηθφ χςνο 
ηεο, πιεξψλνληαο πξφζζεην αζθάιηζηξν ζε αλαινγία κε ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαη κε ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη 
κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. 
 
ε θακηά πεξίπησζε δελ έρεηε δηθαίσκα λα εγθαηαιείςεηε ή λα εθρσξήζεηε ην αζθαιηζκέλν όρεκα ζε καο, 
δεηώληαο ζε αληάιιαγκα λα ζαο πιεξώζνπκε ηελ αμία ηνπ.  

 
Αζθάιηζε νιηθήο θινπήο 

Όρος 5 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα ηελ νιηθή απψιεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθε απφ θινπή ή ιεζηεία. 

 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο: 

1. Γηα δεκηέο ζε ηκήκαηα κφλν ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, αλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα βξεζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη πην θάησ (δηαδηθαζία απνδεκίσζεο). 

2. Αλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα δελ έρεη ζε ιεηηνπξγία ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθνληαη 

ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ. 
3. Αλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα δελ θπιάζζεηαη θαηά ηε ζπλεζηζκέλε δηαλπθηέξεπζή ζαο, φπσο έρεη ζπκθσλεζεί θαη 

αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ. 
4. Αλ δελ έρνπλ αθαηξεζεί ηα θιεηδηά θαη δελ έρνπλ αζθαιηζηεί φια ηα αλνίγκαηα (πφξηεο, παξάζπξα, νξνθέο) ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, εθφζνλ δελ βξίζθεηαη ελήιηθν πξφζσπν κέζα ζην αζθαιηζκέλν φρεκα. Αλ φκσο ε θινπή 
έγηλε ελψ είραηε παξαδψζεη ην αζθαιηζκέλν φρεκα καδί κε ηα θιεηδηά ηνπ ζε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα σο 
ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη έρεηε ηελ απφδεημε φηη είραλ παξαιάβεη ην αζθαιηζκέλν φρεκα, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε 
θαλνληθά.  

 
Γηαδηθαζία απνδεκίσζεο: 

Ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεηε ή πιεξνθνξεζείηε ηελ θινπή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, πξέπεη λα ηε δειψζεηε ζε καο 
θαη ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή θαη λα ππνβάιεηε ζρεηηθή κήλπζε. Αθνχ πεξάζνπλ 90 κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
κήλπζεο, ζα καο θέξεηε βεβαίσζε φηη ε κήλπζε αθφκε εθθξεκεί θαη ην αζθαιηζκέλν φρεκα δελ έρεη βξεζεί θαη ηφηε ζα 
ζαο απνδεκηψζνπκε. Ζ απνδεκίσζή ζαο ζα είλαη ίζε κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, φρη 
φκσο κεγαιχηεξε απφ ηελ αζθαιηζκέλε αμία ηνπ. Γελ έρεηε δηθαίσκα λα απνζχξεηε ηε κήλπζε νχηε κεηά ηελ είζπξαμε 
ηεο απνδεκίσζεο. Αλ ηελ απνζχξεηε, έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα καο απνδεκηψζεηε γηα θάζε ηπρφλ δεκηά πνπ ζα 
πξνθχςεη.  
 
Δάλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα βξεζεί αθνχ έρεηε εηζπξάμεη ηελ απνδεκίσζε, έρεηε ππνρξέσζε λα καο ελεκεξψζεηε, 
ακέζσο κφιηο ην κάζεηε.  
 
Αζθάιηζε κεξηθήο θινπήο (αθαίξεζεο ηκεκάησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο) 
Όρος 6 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα ηελ αθαίξεζε ηκεκάησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθε απφ θινπή ή 

ιεζηεία θαη γηα ηηο δεκηέο ζε ηκήκαηα πνπ δελ αθαηξέζεθαλ εθφζνλ έγηλαλ απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ αθαίξεζε 
ηκεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο: 

1. Γηα δεκηέο ζε ηκήκαηα πνπ δελ αθαηξέζεθαλ γηα πνζφ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 
Καιχςεσλ. 

2. Αλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα δελ έρεη ζε ιεηηνπξγία ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθνληαη ζηνλ 
Πίλαθα Καιχςεσλ. 

3. Αλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα δελ θπιάζζεηαη θαηά ηε ζπλεζηζκέλε δηαλπθηέξεπζή ζαο, φπσο έρεη ζπκθσλεζεί θαη 
αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ. 

4. Γηα αθαίξεζε ηκεκάησλ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη θπθινθνξία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 
5. Γηα αθαίξεζε ζπζηεκάησλ εηθφλαο ή πινήγεζεο, ζραξψλ, ζθεπνζεθψλ θαη ινηπψλ πξφζζεησλ εμαξηεκάησλ πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ απφ εζάο. 
6. Γηα αθαίξεζε ζπζηεκάησλ ήρνπ γηα πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ, εθηφο 

αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 
7. Γηα δεκηέο ζε καιαθή ή αθαηξνχκελε νξνθή νρεκάησλ αλνηθηνχ ηχπνπ (cabrio θηι) 
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Αζθάιηζε ζύγθξνπζεο, πξόζθξνπζεο, εθηξνπήο ή αλαηξνπήο  
Όρος 7 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα δεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ζχγθξνπζε, πξφζθξνπζε, 

εθηξνπή ή αλαηξνπή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο: 

1. Γηα θζνξέο ιφγσ ρξήζεο, κείσζε απφδνζεο, κείσζε εκπνξηθήο αμίαο, ζηέξεζε ρξήζεο. 
2. Γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ θαθή ή αλεπαξθή ζπληήξεζε. 
3. Γηα δεκηέο ζε ειαζηηθά, αλ δελ πξνθιήζεθαλ απφ αηηία πνπ πξνθάιεζε δεκηέο θαη ζε άιια ηκήκαηα ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο. 
4. Γηα δεκηέο θαηά ηελ θίλεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζε ηφπν, έδαθνο ή ζπλζήθεο πνπ είλαη εθηφο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ηνπ. 
5. Γηα δεκηέο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο σο εξγαιείνπ εηδηθνχ ηχπνπ. 
 
Ζ απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
 
Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία πνπ είρε ην 
αζθαιηζκέλν φρεκα ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ 
ηκεκάησλ πνπ δεκηψζεθαλ. Αλ φκσο ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο μεπεξλά ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία πνπ 
είρε ην αζθαιηζκέλν φρεκα ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα απηή ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ 
(πνηέ φκσο πάλσ απφ ηελ αζθαιηζκέλε αμία ηνπ). 
 
Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ, ε 
απνδεκίσζε πνπ ζα ζαο θαηαβάινπκε ζα κεησζεί αλαινγηθά. 
 
Οπσζδήπνηε ζαο ζπληζηνχκε γηα ην δηθό ζαο ζπκθέξνλ, λα θξνληίδεηε ψζηε ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ νρήκαηφο ζαο 

λα είλαη πάληνηε ίζε κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ. Μεηά απφ θάζε απνδεκίσζε ε αζθάιηζε ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε 
ηεο γηα πνζφ κεησκέλν θαηά ηελ απνδεκίσζε. Μπνξείηε φκσο λα καο δεηήζεηε λα ηελ επαλαθέξνπκε ζην αξρηθφ χςνο 
ηεο, πιεξψλνληαο πξφζζεην αζθάιηζηξν ζε αλαινγία κε ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαη κε ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη 
κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. 
 
ε θακηά πεξίπησζε δελ έρεηε δηθαίσκα λα εγθαηαιείςεηε ή λα εθρσξήζεηε ην αζθαιηζκέλν όρεκα ζε καο, 
δεηώληαο ζε αληάιιαγκα λα ζαο πιεξώζνπκε ηελ αμία ηνπ.  

 
Κάιπςε δεκηώλ από αλαζθάιηζην όρεκα 
Όρος 8 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα δεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ζχγθξνπζε κε άιιν φρεκα 
πνπ ήηαλ αλαζθάιηζην ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. 

 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο: 

1. Αλ δελ θιεζεί αζηπλνκηθή αξρή ε νπνία ζα βεβαηψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ αλαζθάιηζηνπ νρήκαηνο.  
2. Αλ δελ δηαπηζησζεί ε επζχλε ηνπ νδεγνχ ηνπ άιινπ νρήκαηνο. 
3. Γηα κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ή γηα ζηέξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ. 
 
Ζ απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία πνπ είρε ην 
αζθαιηζκέλν φρεκα ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ 
ηκεκάησλ πνπ δεκηψζεθαλ. Αλ φκσο ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο μεπεξλά ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία πνπ 
είρε ην αζθαιηζκέλν φρεκα ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα απηή ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ 
(πνηέ φκσο πάλσ απφ ηελ αζθαιηζκέλε αμία ηνπ). 
 
Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ, ε 
απνδεκίσζε πνπ ζα ζαο θαηαβάινπκε ζα κεησζεί αλαινγηθά. 
 
Οπσζδήπνηε ζαο ζπληζηνχκε γηα ην δηθό ζαο ζπκθέξνλ, λα θξνληίδεηε ψζηε ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ νρήκαηφο ζαο 

λα είλαη πάληνηε ίζε κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ. Μεηά απφ θάζε απνδεκίσζε ε αζθάιηζε ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε 
ηεο γηα πνζφ κεησκέλν θαηά ηελ απνδεκίσζε. Μπνξείηε φκσο λα καο δεηήζεηε λα ηελ επαλαθέξνπκε ζην αξρηθφ χςνο 
ηεο, πιεξψλνληαο πξφζζεην αζθάιηζηξν ζε αλαινγία κε ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαη κε ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη 
κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. 
 
ε θακηά πεξίπησζε δελ έρεηε δηθαίσκα λα εγθαηαιείςεηε ή λα εθρσξήζεηε ην αζθαιηζκέλν όρεκα ζε καο, 
δεηώληαο ζε αληάιιαγκα λα ζαο πιεξώζνπκε ηελ αμία ηνπ.  
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Αζθάιηζε δεκηώλ από πιεκκύξα, ζύειια, θαηαηγίδα, ρηόλη, ραιάδη ή ζεηζκό 
Όρος 9 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα δεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ πιεκκχξα, αλεκνζχειια, 

θαηαηγίδα, ρηνλνζχειια, ραιάδη ή ζεηζκφ. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο: 

1. Γηα δεκηέο απφ πιεκκχξα, αλεκνζχειια, θαηαηγίδα, ρηνλνζχειια ή ραιάδη αλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα δελ είρε ηε 
ζηηγκή ηεο δεκηάο θιεηζηά φια ηνπ ηα αλνίγκαηα (πφξηεο, παξάζπξα, νξνθέο). 

2. Γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ παγεηφ. 
 
Ζ απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία πνπ είρε ην 
αζθαιηζκέλν φρεκα ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ 
ηκεκάησλ πνπ δεκηψζεθαλ. Αλ φκσο ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο μεπεξλά ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία πνπ 
είρε ην αζθαιηζκέλν φρεκα ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα απηή ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ 
(πνηέ φκσο πάλσ απφ ηελ αζθαιηζκέλε αμία ηνπ). 
 
Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ, ε 
απνδεκίσζε πνπ ζα ζαο θαηαβάινπκε ζα κεησζεί αλαινγηθά. 
 
Οπσζδήπνηε ζαο ζπληζηνχκε γηα ην δηθό ζαο ζπκθέξνλ, λα θξνληίδεηε ψζηε ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ νρήκαηφο ζαο 

λα είλαη πάληνηε ίζε κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ. Μεηά απφ θάζε απνδεκίσζε ε αζθάιηζε ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε 
ηεο γηα πνζφ κεησκέλν θαηά ηελ απνδεκίσζε. Μπνξείηε φκσο λα καο δεηήζεηε λα ηελ επαλαθέξνπκε ζην αξρηθφ χςνο 
ηεο, πιεξψλνληαο πξφζζεην αζθάιηζηξν ζε αλαινγία κε ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαη κε ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη 
κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. 
 
ε θακηά πεξίπησζε δελ έρεηε δηθαίσκα λα εγθαηαιείςεηε ή λα εθρσξήζεηε ην αζθαιηζκέλν όρεκα ζε καο, 
δεηώληαο ζε αληάιιαγκα λα ζαο πιεξώζνπκε ηελ αμία ηνπ.  

 
Αζθάιηζε θξπζηάιισλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο  
Όρος 10 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα ην ζπάζηκν ή ξάγηζκα θξπζηάιισλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο: 

Γηα ην ζπάζηκν ή ξάγηζκα θαλαξηψλ ή θαζξεπηψλ. 
Θα ηζρχεη 20% (απαιιαγή) ζπκκεηνρή ζαο ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ζηελ πεξίπησζε κε ρξήζεο ζπλεξγαδφκελνπ 
ζπλεξγείνπ. 
 
Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ δσλώλ αζθαιείαο θαη αεξόζαθσλ 

Όρος 11 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δσλψλ αζθαιείαο θαη αεξφζαθσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζε 

πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπο εμαηηίαο πξφζθξνπζεο, ζχγθξνπζεο, εθηξνπήο ή αλαηξνπήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 
νρήκαηνο. 
 
Καζαξηζκόο ιόγσ κεηαθνξάο ηξαπκαηία 
Όρος 12 

 
Θα θαιύςνπκε εκείο ηα έμνδα θαζαξηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ (ζαινληνχ) ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, εθφζνλ ιεξσζεί 

απφ ηε κεηαθνξά ηξαπκαηία. Θα ρξεηαζηεί λα καο θέξεηε ηελ απφδεημε ησλ εμφδσλ θαη βεβαίσζε απφ ηελ Αζηπλνκία ή 
ην λνζνθνκείν φηη κεηαθέξαηε ηνλ ηξαπκαηία. 
 
Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θιεηδαξηώλ  
Όρος 14 
 
Θα θαιύςνπκε εκείο ηα έμνδα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θιεηδαξηψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, πνπ θαηαζηξάθεθαλ 

απφ παξαβίαζε ή πξνζπάζεηα παξαβίαζήο ηνπο. Θα ρξεηαζηεί λα καο θέξεηε ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην θαη βεβαίσζε φηη 
έρεηε ππνβάιεη κήλπζε. 
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Δθηίκεζε δεκηώλ 
Όρος 15 
 
Θα ζαο δώζνπκε ιεπηνκεξή εθηίκεζε γηα ηηο δεκηέο πνπ έπαζε ην αζθαιηζκέλν φρεκα απφ πξφζθξνπζε, ζχγθξνπζε, 

εθηξνπή ή αλαηξνπή, ψζηε λα μέξεηε ηη ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε ή (αλ δελ θηαίγαηε εζείο) ηη κπνξείηε λα δηεθδηθήζεηε. 
 
Παξνρή απηνθηλήηνπ αληηθαηάζηαζεο  
Όρος 36 
 
Θα θαιύςνπκε εκείο ηα έμνδα ελνηθίαζεο επηβαηηθνχ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήηνπ, κε θηλεηήξα κέρξη 1.400 θπβηθά 

εθαηνζηά, ζε πεξίπησζε πνπ ην αζθαιηζκέλν φρεκα θιαπεί ή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εμαηηίαο δεκηάο απφ 
ππξθαγηά, κεξηθή θινπή, πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ρηφλη, ραιάδη, ζεηζκφ, ζχγθξνπζε, πξφζθξνπζε, εθηξνπή ή 
αλαηξνπή. 
 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκηάο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ ππξθαγηά, κεξηθή θινπή, πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, 
ρηφλη, ραιάδη, ζεηζκφ, ζχγθξνπζε, πξφζθξνπζε, εθηξνπή ή αλαηξνπή, ηα έμνδα ελνηθίαζεο θαιχπηνληαη γηα φζν 
δηάζηεκα απαηηείηαη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αιιά φρη γηα πεξηζζφηεξεο απφ 30 κέξεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο νιηθήο 
θαηαζηξνθήο απφ ππξθαγηά, κεξηθή θινπή, πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ρηφλη, ραιάδη, ζεηζκφ, ζχγθξνπζε, 
πξφζθξνπζε, εθηξνπή ή αλαηξνπή ηα έμνδα ελνηθίαζεο θαιχπηνληαη γηα δηάζηεκα κέρξη 30 κέξεο. Γηα ηελ πεξίπησζε 
νιηθήο θινπήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, ηα έμνδα ελνηθίαζεο θαιχπηνληαη κέρξη ηελ αλεχξεζή ηνπ αιιά φρη γηα 
πεξηζζφηεξεο απφ 90 κέξεο. 
 
Αλ φκσο ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ηεο απαίηεζήο ζαο γηα απνδεκίσζε λσξίηεξα απφ ηηο πην 
πάλσ πξνζεζκίεο, ηφηε δηαθφπηεηαη ε παξνρή απηή θαη πξέπεη λα επηζηξέςεηε ην λνηθηαζκέλν απηνθίλεην ακέζσο κφιηο 
ιάβεηε ηε ζρεηηθή επηζηνιή καο. 
 
Πξνϋπνζέζεηο παξνρήο απηνθηλήηνπ αληηθαηάζηαζεο: 

1. Να ππάξρεη απαίηεζή ζαο γηα απνδεκίσζε απφ εκάο γηα κηα απφ ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δεκηψλ 
ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο θαη λα θαιχπηεηαη ε δεκηά απφ ην αζθαιηζηήξην. 

2. Να λνηθηάζεηε ην απηνθίλεην απφ Δηαηξεία κε ηελ νπνία ζπλεξγαδφκαζηε θαη πνπ ζα ζαο ππνδείμνπκε εκείο.  
3. Να έρεηε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχλ νη εηαηξίεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, δειαδή λα είζηε ηνπιάρηζηνλ 23 εηψλ 

θαη λα δηαζέηεηε άδεηα νδήγεζεο επί έλα ηνπιάρηζηνλ ρξφλν θαζψο θαη πηζησηηθή θάξηα. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο: 

1. Δάλ θάλεηε ρξήζε ηνπ ελνηθηαζκέλνπ απηνθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ νξίδεηαη πην 
πάλσ γηα θάζε πεξίπησζε δεκηάο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, γηα ην παξαπάλσ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. Γηα νπνηαδήπνηε επζχλε ζαο πξνο ηελ Δηαηξεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. 
 
Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ Αηπρήκαηνο  
Όρος 18 
 
Θα απνδεκηώζνπκε ηνλ νδεγφ θαη ηνπο επηβάηεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ή ηνπο λφκηκνπο θιεξνλφκνπο ηνπο, γηα 

ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ ζα πάζνπλ άζειά ηνπο απφ αηηία εμσηεξηθή (δειαδή πνπ δελ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε αζζέλεηα 
ή πάζεζε) θαη μαθληθή, ελψ βξίζθνληαη κέζα ζην αζθαιηζκέλν φρεκα ή επηβηβάδνληαη ζε απηφ ή απνβηβάδνληαη απφ 
απηφ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
 
Σα πνζά απνδεκίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ είλαη ηα αλψηαηα πνζά γηα θάζε αζθαιηζηηθή 
πεξίπησζε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ πνπ έπαζαλ. Όηαλ νη παζφληεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο, ηα πνζά 
απνδεκίσζεο κνηξάδνληαη ζπκκεηξηθά. 
 
ε πεξίπησζε κόληκεο (δειαδή αλίαηεο) νιηθήο ή κεξηθήο αλαπεξίαο ζα πιεξψζνπκε ηελ αληίζηνηρε απνδεκίσζε 
ζηνλ παζφληα. Μφληκε νιηθή αλαπεξία είλαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο αζθάιηζεο ε απψιεηα:  

- Δίηε ησλ δχν πνδηψλ απφ ηελ θλήκε ή ςειφηεξα  
- Δίηε ησλ δχν ρεξηψλ απφ ηνλ θαξπφ ή ςειφηεξα 
- Δίηε ε ηαπηφρξνλε απψιεηα ελφο ρεξηνχ απφ ηνλ θαξπφ ή ςειφηεξα θαη ελφο πνδηνχ απφ ηνλ αζηξάγαιν ή 

ςειφηεξα.  
 
Γηα ηελ απνδεκίσζε κφληκεο κεξηθήο αλαπεξίαο εθαξκφδνληαη ηα πην θάησ πνζνζηά (%) ηεο απνδεκίσζεο νιηθήο 

αλαπεξίαο: 
 
Απψιεηα ελφο καηηνχ 30 
Οιηθή απψιεηα ηεο αθνήο θαη απφ ηα δχν απηηά 60 
Οιηθή απψιεηα ηεο αθνήο απφ ην έλα απηί 15 
Οιηθή απψιεηα ηεο φζθξεζεο 10 
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Μφληκεο λεπξηθέο δηαηαξαρέο θαη’ αλψηαην φξην 30 
Απψιεηα πνδηνχ απφ ηνλ αζηξάγαιν ή ςειφηεξα 60 
Απψιεηα κεγάινπ δάθηπινπ πνδηνχ 8 
Απψιεηα άιινπ δάθηπινπ πνδηνχ 3 
 
Απψιεηα ρεξηνχ απφ ηνλ ψκν 75 60 
Απψιεηα ηνπ βξαρίνλα 70 55 
Απψιεηα ηεο παιάκεο 60 50 
Απψιεηα ηνπ αληίρεηξα θαη ηνπ κεηαθαξπίνπ 25 20 
Απψιεηα ηνπ αληίρεηξα κφλν 22 18 
Απψιεηα ηεο αθξαίαο θάιαγγαο ηνπ αληίρεηξα 10 7 
Απψιεηα ηνπ δείθηε 15 12 
Απψιεηα άιινπ δαθηχινπ ηνπ ρεξηνχ 8 6 
 
Γηα ηνπο αξηζηεξφρεηξεο ηα πην πάλσ πνζνζηά ησλ ζηειψλ «δεμηά» θαη «αξηζηεξά» ηζρχνπλ αληίζηξνθα. Ζ πιήξεο 
ιεηηνπξγηθή αληθαλφηεηα κέινπο ή νξγάλνπ ηζνδπλακεί κε απψιεηά ηνπ. 
 
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζα πιεξώζνπκε ηελ αληίζηνηρε απνδεκίσζε ζηνπο λφκηκνπο θιεξνλφκνπο. Αλ πξηλ ην ζάλαην 

είρε ήδε πιεξσζεί απνδεκίσζε γηα κφληκε αλαπεξία, κεηά ην ζάλαην ζα πιεξσζεί κφλν ε ηπρφλ δηαθνξά. 
 
Θα θαιύςνπκε επίζεο ηα έμνδα ζεξαπείαο από ηξαπκαηηζκό, δειαδή ακνηβέο γηαηξψλ θαη θπζηθνζεξαπεπηψλ, 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, λνζήιηα, θάξκαθα θαη ηερλεηά φξγαλα ή κέιε ζπλνιηθά κέρξη ην αληίζηνηρν πνζφ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιύςεσλ. Γηα ηελ πιεξσκή ζα ρξεηαζηνχκε ηα πξσηφηππα ηηκνιφγηα, ηα παξαπεκπηηθά 

ζεκεηψκαηα θαη ηηο γλσκαηεχζεηο ησλ γηαηξψλ. 
 
Αζθάιηζε νιηθήο θαηαζηξνθήο από ζύγθξνπζε, πξόζθξνπζε, εθηξνπή ή αλαηξνπή 
Όρος 37 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα ηελ νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθε απφ ζχγθξνπζε, 

πξφζθξνπζε, εθηξνπή ή αλαηξνπή ηνπ. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο: 

1. Γηα θζνξέο ιφγσ ρξήζεο, κείσζε απφδνζεο, κείσζε εκπνξηθήο αμίαο, ζηέξεζε ρξήζεο. 
2. Γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ θαθή ή αλεπαξθή ζπληήξεζε. 
3. Γηα δεκηέο θαηά ηελ θίλεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο ζε ηφπν, έδαθνο ή ζπλζήθεο πνπ είλαη εθηφο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ηνπ. 
4. Γηα δεκηέο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο σο εξγαιείνπ εηδηθνχ ηχπνπ. 
 
Ζ απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αλ ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ ηκεκάησλ πνπ δεκηψζεθαλ μεπεξλά ην 70% ηεο ηξέρνπζαο εκπνξηθήο 
αμίαο πνπ είρε ην αζθαιηζκέλν φρεκα ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα ην 100% απηήο ηεο ηξέρνπζαο 
εκπνξηθήο αμίαο ηνπ (πνηέ φκσο πάλσ απφ ηελ αζθαιηζκέλε αμία ηνπ). 
 
Αλ φκσο ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ, ε 
απνδεκίσζε πνπ ζα ζαο θαηαβάινπκε ζα κεησζεί αλαινγηθά. 
 
Οπσζδήπνηε ζαο ζπληζηνχκε γηα ην δηθό ζαο ζπκθέξνλ, λα θξνληίδεηε ψζηε ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ νρήκαηφο ζαο 

λα είλαη πάληνηε ίζε κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή αμία ηνπ. Μεηά απφ θάζε απνδεκίσζε ε αζθάιηζε ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε 
ηεο γηα πνζφ κεησκέλν θαηά ηελ απνδεκίσζε. Μπνξείηε φκσο λα καο δεηήζεηε λα ηελ επαλαθέξνπκε ζην αξρηθφ χςνο 
ηεο, πιεξψλνληαο πξφζζεην αζθάιηζηξν ζε αλαινγία κε ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαη κε ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη 
κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. 
 
Με ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο έρνπκε ην δηθαίσκα λα δεηήζνπκε ηε κεηαβίβαζε ζ’ εκάο θαη κε έμνδά καο 
ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ θαηαζηξάθεθε. 

 
Αζθάιηζε θαθόβνπισλ πξάμεσλ 

Όρος 51 
 
Θα ζαο απνδεκηώζνπκε γηα δεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ θαθφβνπιεο πξάμεηο ηξίησλ 

πξνο εζάο πξνζψπσλ. 
 
Γελ ζα ζαο απνδεκηώζνπκε όκσο: 

1. Γηα δεκηέο απφ ππξθαγηά ή θινπή. 
2. Γηα πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιχςεσλ. 
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3. Γηα δεκηέο απφ απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα φηαλ ν ππαίηηνο ηνπ αηπρήκαηνο παξακέλεη άγλσζηνο. 
4. Γηα δεκηέο απφ θαθφβνπιεο βιάβεο ζε καιαθή ή αθαηξνχκελε νξνθή νρεκάησλ αλνηθηνχ ηχπνπ (cabrio θηι). 

 
ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
Γηα εζάο ηζρύνπλ κόλν όζνη από ηνπο παξαθάησ Πξόζζεηνπο Δηδηθνύο Όξνπο αλαθέξνληαη ζηελ 2

ε
 

ζειίδα ηνπ Πίλαθα Καιύςεσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζαο.  
 
Όξνο παξνρήο έθπησζεο παληξεκέλνπ δεπγαξηνύ 
Όρος 20 
 
χκθσλα κε ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή καο παξέρνπκε ζηα παληξεκέλα δεπγάξηα έθπησζε ζηα αζθάιηζηξα ησλ θαιχςεσλ 
αζηηθήο επζχλεο, δεκηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ ζχγθξνπζε ή πξφζθξνπζε ή εθηξνπή ή αλαηξνπή 
ηνπ θαη θινπήο. Αλ ζαο έρεη δνζεί ηέηνηα έθπησζε, απηό ζα αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιύςεσλ. 

Ζ έθπησζε απηή παξέρεηαη κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 
αζθάιηζεο θαζψο θαη ζε θάζε αλαλέσζε ή παξάηαζή ηεο:  
1. Σν αζθαιηζκέλν φρεκα λα νδεγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ εζάο θαη/ή ηνλ/ηε ζχδπγφ ζαο. 
2. Δζείο, ν/ νη νδεγφο/ -νί λα είζηε ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 30 εηψλ. 
3. Δζείο, ν θχξηνο νδεγφο λα θαηέρεηε δίπισκα νδήγεζεο ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηεο αζθάιηζεο. 
Αλ εθιείςεη νπνηαδήπνηε από ηηο πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο, πξέπεη λα καο ελεκεξώζεηε κέζα ζε 14 εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβνιήο. 

 
Όξνο παξνρήο έθπησζεο «Μνλά – Επγά» 
Όρος 21 
 
χκθσλα κε ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή καο παξέρνπκε κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, έθπησζε ζηα 
αζθάιηζηξα ησλ θαιχςεσλ αζηηθήο επζχλεο, δεκηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ ζχγθξνπζε ή 
πξφζθξνπζε ή εθηξνπή ή αλαηξνπή ηνπ θαη θινπήο. Αλ ζαο έρεη δνζεί ηέηνηα έθπησζε, απηό ζα αλαθέξεηαη ζηνλ 
Πίλαθα Καιύςεσλ.  

Ζ έθπησζε απηή παξέρεηαη ζην φρεκα κε ηα ιηγφηεξα αζθάιηζηξα, εθφζνλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο νη 
νπνίεο θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο αζθάιηζεο θαζψο θαη ζε θάζε αλαλέσζε ή 
παξάηαζή ηεο: 
1. Να αζθαιίδεηαη παξάιιεια ζε καο θαη δεχηεξν απηνθίλεην είηε δηθφ ζαο, είηε άιινπ ή άιισλ ηδηνθηεηψλ νη νπνίνη 

δνπλ κφληκα θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε κε ζαο θαη απνηεινχλ καδί ζαο έλαλ απφ ηνπο εμήο ζπλδπαζκνχο ζπγγέλεηαο: 
παληξεκέλν δεπγάξη ή γνλέαο θαη αλχπαληξν παηδί ή αλχπαληξα αδέιθηα. 

2. Σα δχν απηνθίλεηα λα έρνπλ αξηζκνχο θπθινθνξίαο πνπ ιήγνπλ ν έλαο ζε κνλφ θαη ν άιινο ζε δπγφ ςεθίν. 
3. Καη ηα δχν απηνθίλεηα λα νδεγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ εζάο θαη/ή ηα άιια πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη καδί ζαο κε 

θάπνηα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνυπφζεζε 1 πην πάλσ. 

4. Καη ηα δχν απηνθίλεηα λα αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα θαη ε έδξα ηνπο είλαη ζε λνκφ πνπ ηζρχεη ν λφκνο ηεο εθ 

πεξηηξνπήο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ. 

Αλ εθιείςεη νπνηαδήπνηε από ηηο πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο, πξέπεη λα καο ελεκεξώζεηε κέζα ζε 14 εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβνιήο. 

 
Πξνϋπόζεζε immobilizer ή γθαξάδ 
Όρος 22 
 
Ζ αζθάιηζε θινπήο ηζρύεη κόλν κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη: 

 
Σε ζηηγκή ηεο θινπήο ην αζθαιηζκέλν φρεκα ζα έρεη ζε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αθηλεηνπνίεζεο (immobilizer) 
ή 

Θα ζηαζκεχεη θαηά ηε ζπλήζε δηαλπθηέξεπζή ζαο ζε θιεηζηφ ρψξν ζηάζκεπζεο. Κιεηζηφο ρψξνο ζηάζκεπζήο ζεσξείηαη 
ν ρψξνο πνπ είλαη θιεηζηφο απ’ φιεο ηηο πιεπξέο θαη αλ πξφθεηηαη γηα πηινηή πνιπθαηνηθίαο ή απιή, έρεη πφξηα ζηελ 
είζνδν. 
 
Πξνϋπόζεζε immobilizer θαη γθαξάδ 
Όρος 23 
 
Ζ αζθάιηζε θινπήο ηζρύεη κόλν κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη: 

 
Σε ζηηγκή ηεο θινπήο ην αζθαιηζκέλν φρεκα ζα έρεη ζε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αθηλεηνπνίεζεο (immobilizer) 
θαη 
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Θα ζηαζκεχεη θαηά ηε ζπλήζε δηαλπθηέξεπζή ζαο ζε θιεηζηφ ρψξν ζηάζκεπζεο. Κιεηζηφο ρψξνο ζηάζκεπζήο ζεσξείηαη 
ν ρψξνο πνπ είλαη θιεηζηφο απ’ φιεο ηηο πιεπξέο θαη αλ πξφθεηηαη γηα πηινηή πνιπθαηνηθίαο ή απιή, έρεη πφξηα ζηελ 
είζνδν. 
 
Όξνο πξνζηαζίαο bonus 
Όρος 34 
 
Γελ ζα αλέβεη ε θαηεγνξία αζθαιίζηξσλ ηεο επφκελεο δσδεθάκελεο πεξηφδνπ αζθάιηζεο γηα ηελ πξώηε δήισζε 

δεκηάο πνπ ζα καο θάλεηε κέζα ζε κία δσδεθάκελε πεξίνδν αζθάιηζεο (δειαδή δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε 
πεξηζζφηεξα εμαηηίαο ηεο δεκηάο πνπ δειψζαηε) γηα αζθαιηζηηθή πεξίπησζε αζηηθήο επζχλεο θαη δεκηψλ ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ ζχγθξνπζε, πξφζθξνπζε, εθηξνπή ή αλαηξνπή. Γηα θάζε επφκελε δήισζε δεκηάο ε 
θαηεγνξία αζθαιίζηξσλ ζα αλέβεη θαλνληθά. 
 
Όξνο αζθάιηζεο ζε αμία αληηθαηάζηαζεο θαηλνύξγηνπ 
Όρος 39 
 
Ζ παξάγξαθνο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηηο θαιχςεηο ησλ φξσλ 4, 7, 8 θαη 9 (δεκηέο απφ ππξθαγηά, απφ 
ζχγθξνπζε, πξφζθξνπζε, εθηξνπή ή αλαηξνπή, απφ αλαζθάιηζην φρεκα, απφ πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ρηφλη, 
ραιάδη ή ζεηζκφ) ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη φπσο πην θάησ: 
 
Ζ απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αμία πνπ είρε ην αζθαιηζκέλν φρεκα 
σο θαηλνύξγην ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ ηκεκάησλ 

πνπ δεκηψζεθαλ. Αλ φκσο ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο μεπεξλά ηελ αμία πνπ είρε ην αζθαιηζκέλν φρεκα σο 
θαηλνχξγην ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα απηή ηελ αμία ηνπ σο θαηλνχξγην (πνηέ φκσο πάλσ απφ 
ηελ αζθαιηζκέλε αμία ηνπ). 
 
Αλ ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αμία ηνπ σο θαηλνχξγην, ε απνδεκίσζε πνπ 
ζα ζαο θαηαβάινπκε ζα κεησζεί αλαινγηθά. 
 
Οπσζδήπνηε ζαο ζπληζηνχκε γηα ην δηθό ζαο ζπκθέξνλ, λα θξνληίδεηε ψζηε ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ νρήκαηφο ζαο 

λα είλαη πάληνηε ίζε κε ηελ αμία ηνπ σο θαηλνχξγην. Μεηά απφ θάζε απνδεκίσζε ε αζθάιηζε ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηεο γηα 
πνζφ κεησκέλν θαηά ηελ απνδεκίσζε. Μπνξείηε φκσο λα καο δεηήζεηε λα ηελ επαλαθέξνπκε ζην αξρηθφ χςνο ηεο, 
πιεξψλνληαο πξφζζεην αζθάιηζηξν ζε αλαινγία κε ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαη κε ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη κέρξη 
ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. 
 
ε θακηά πεξίπησζε δελ έρεηε δηθαίσκα λα εγθαηαιείςεηε ή λα εθρσξήζεηε ην αζθαιηζκέλν όρεκα ζε καο, 
δεηώληαο ζε αληάιιαγκα λα ζαο πιεξώζνπκε ηελ αμία ηνπ. 
 
Όξνο αζθάιηζεο ζε αμία αληηθαηάζηαζεο θαηλνύξγηνπ 
Όρος 40 
 
Ζ παξάγξαθνο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ φξνπ 37 (νιηθή θαηαζηξνθή απφ ζχγθξνπζε, 
πξφζθξνπζε, εθηξνπή, ή αλαηξνπή) ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη φπσο πην θάησ: 
 
Ζ απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Αλ ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ ηκεκάησλ πνπ δεκηψζεθαλ μεπεξλά ην 70% ηεο αμίαο πνπ είρε ην 
αζθαιηζκέλν φρεκα σο θαηλνύξγην ακέζσο πξηλ ηε δεκηά, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα ην 100% απηήο ηελ αμίαο ηνπ σο 

θαηλνχξγην (πνηέ φκσο πάλσ απφ ηελ αζθαιηζκέλε αμία ηνπ). 
 
Αλ φκσο ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αμία ηνπ σο θαηλνχξγην, ε 
απνδεκίσζε πνπ ζα ζαο θαηαβάινπκε ζα κεησζεί αλαινγηθά. 
Οπσζδήπνηε ζαο ζπληζηνχκε γηα ην δηθό ζαο ζπκθέξνλ, λα θξνληίδεηε ψζηε ε αζθαιηζκέλε αμία ηνπ νρήκαηφο ζαο 

λα είλαη πάληνηε ίζε κε ηελ αμία ηνπ σο θαηλνχξγην. Μεηά απφ θάζε απνδεκίσζε ε αζθάιηζε ηζρχεη κέρξη ηε ιήμε ηεο γηα 
πνζφ κεησκέλν θαηά ηελ απνδεκίσζε. Μπνξείηε φκσο λα καο δεηήζεηε λα ηελ επαλαθέξνπκε ζην αξρηθφ χςνο ηεο, 
πιεξψλνληαο πξφζζεην αζθάιηζηξν ζε αλαινγία κε ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαη κε ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη κέρξη 
ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. 
Με ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο έρνπκε ην δηθαίσκα λα δεηήζνπκε ηε κεηαβίβαζε ζ’ εκάο θαη κε έμνδά καο ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο πνπ θαηαζηξάθεθε. 
 
Όξνο αζθάιηζεο ζε αμία αληηθαηάζηαζεο θαηλνύξγηνπ 
Όρος 41 
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Ζ παξάγξαθνο ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ φξνπ 5 (νιηθή θινπή) ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη φπσο 
πην θάησ: 
 
Γηαδηθαζία απνδεκίσζεο: 

Ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεηε ή πιεξνθνξεζείηε ηελ θινπή ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο, πξέπεη λα ηε δειψζεηε ζε καο 
θαη ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή θαη λα ππνβάιεηε ζρεηηθή κήλπζε. Αθνχ πεξάζνπλ 90 κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
κήλπζεο, ζα καο θέξεηε βεβαίσζε φηη ε κήλπζε αθφκε εθθξεκεί θαη ην αζθαιηζκέλν φρεκα δελ έρεη βξεζεί θαη ηφηε ζα 
ζαο απνδεκηψζνπκε. Ζ απνδεκίσζή ζαο ζα είλαη ίζε κε ηελ αμία ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο σο θαηλνχξγην ακέζσο 
πξηλ ηε δεκηά, φρη φκσο κεγαιχηεξε απφ ηελ αζθαιηζκέλε αμία ηνπ. Γελ έρεηε δηθαίσκα λα απνζχξεηε ηε κήλπζε νχηε 
κεηά ηελ είζπξαμε ηεο απνδεκίσζεο. Αλ ηελ απνζχξεηε, έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα καο απνδεκηψζεηε γηα θάζε ηπρφλ 
δεκηά πνπ ζα πξνθχςεη. Δάλ ην αζθαιηζκέλν φρεκα βξεζεί αθνχ έρεηε εηζπξάμεη ηελ απνδεκίσζε, έρεηε ππνρξέσζε λα 
καο ελεκεξψζεηε, ακέζσο κφιηο ην κάζεηε. 
 
Όξνο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε παιαηόηεηαο 
Όρος 73 
 
ε πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο δεκηάο ζην αζθαιηζκέλν φρεκα, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην παξφλ αζθαιηζηήξην, ζα ζαο 
απνδεκηψζνπκε αθαηξψληαο απφ ηε δαπάλε αγνξάο θαηλνχξησλ αληαιιαθηηθψλ ην αθφινπζν πνζνζηφ: 
 

Γηα νρήκαηα θαηαζθεπήο 1 έσο 3 εηψλ 0% 

Γηα νρήκαηα θαηαζθεπήο 3 έσο 4 εηψλ 10% 

Γηα νρήκαηα θαηαζθεπήο 4 έσο 5 εηψλ 15% 

Γηα νρήκαηα θαηαζθεπήο 5 έσο 6 εηψλ 20% 

Γηα νρήκαηα θαηαζθεπήο 6 έσο 7 εηψλ 25% 

Γηα νρήκαηα θαηαζθεπήο 7 έσο 8 εηψλ 30% 

Γηα νρήκαηα θαηαζθεπήο 8 εηψλ θαη άλσ 35% 

 
Όξνο παξνρήο έθπησζεο «Γεύηεξνπ Απηνθηλήηνπ» 

Όρος  74 
 
χκθσλα κε ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή καο παξέρνπκε κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, έθπησζε ζηα 
αζθάιηζηξα ησλ θαιχςεσλ αζηηθήο επζχλεο, δεκηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νρήκαηνο απφ ζχγθξνπζε ή 
πξφζθξνπζε ή εθηξνπή ή αλαηξνπή ηνπ θαη θινπήο, εθφζνλ θαιχπηνληαη. Αλ ζαο έρεη δνζεί ηέηνηα έθπησζε, απηό ζα 
αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Καιύςεσλ. 

Ζ έθπησζε απηή παξέρεηαη κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη φιεο θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 
αζθάιηζεο θαζψο θαη ζε θάζε αλαλέσζε ή παξάηαζή ηεο: 
1.     Να αζθαιίδεηαη παξάιιεια ζε καο θαη δεχηεξν απηνθίλεην είηε δηθφ ζαο, είηε άιινπ ή άιισλ     
        ηδηνθηεηψλ νη νπνίνη δνπλ κφληκα θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε κε ζαο θαη απνηεινχλ καδί ζαο έλαλ απφ   
        ηνπο εμήο ζπλδπαζκνχο ζπγγέλεηαο: παληξεκέλν δεπγάξη ή γνλέαο θαη αλχπαληξν παηδί ή αλχπαληξα     
        αδέιθηα. 
2.     Καη ηα δχν απηνθίλεηα λα νδεγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ εζάο θαη/ή ηα άιια πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη   
        καδί ζαο κε θάπνηα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνυπφζεζε 1 πην πάλσ. 
 
Αλ εθιείςεη νπνηαδήπνηε από ηηο πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο, πξέπεη λα καο ελεκεξώζεηε κέζα ζε 14 εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβνιήο. 
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ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΔΗΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 
Αζθάιηζε Ννκηθήο Πξνζηαζίαο 
 
Όξνο 76 (Γεληθνί Όξνη Αζθαιίζεσο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο) 
ΑΡΘΡΟ 1:Αληηθείκελν αζθαιίζεσο  

Μεηά ηελ επέιεπζε αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο ν αζθαιηζηήο θξνληίδεη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη 
αλαιακβάλεη ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 2 ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ, εθ’ φζνλ ε δηαθχιαμε απηή είλαη αλαγθαία, πξνζθέξεη δειαδή αξθεηέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο θαη δελ 
εκθαλίδεηαη πξνθαλψο άδηθε ή αζχκθνξε. 
 
ΑΡΘΡΟ 2:Έθηαζε αζθαιηζηηθώλ παξνρώλ 

1.Ο αζθαιηζηήο αλαιακβάλεη: 
α. ηελ θαηαβνιή ηεο “λφκηκεο ακνηβήο” ελφο δηθεγφξνπ, κε βάζε ηελ θ.π.α. ππ΄αξίζκ. 1117864/2297/Α0012/7-12-

2007 (ΦΔΚ 2422 Β΄)  φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη θαη ην αξ. 5 ηνπ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ Α32 2011) ή νηαδήπνηε 
αλαπξνζαξκνγή απηψλ κε λεσηέξα λνκνζεηηθή ξχζκηζε.  

β. ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαζηηθψλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ καξηχξσλ θαη πξαγκαηνγλσκφλσλ 
πνπ θιεηεχζεθαλ ή δηνξίζηεθαλ απφ ην δηθαζηήξην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηηκήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο 
αζθάιηζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ ακνηβψλ ησλ δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ. 

γ. ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαζηηθψλ δαπαλψλ ηνπ αληίδηθνπ, ζηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο ζχκθσλα κε δηθαζηηθή 
απφθαζε βαξχλνπλ ηνλ αζθαιηζκέλν. 

2. Ο αζθαιηζηήο δελ θαηαβάιιεη: 
α. εθείλα ηα έμνδα ζπκβηβαζκνχ, πνπ ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ αζθαιηζηή, δελ είλαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε 

ηεο λίθεο πξνο ηελ ήηηα ή πνπ ε αλάιεςή ηνπο δελ είλαη αλαγθαία θαηά ην ηζρχνλ Γίθαην. 
β. εθείλεο ηηο δαπάλεο, πνπ αλ δελ ππήξρε αζθάιηζε Ννκηθήο Πξνζηαζίαο, είλαη ή ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα 
θαηαβάιιεη ηξίηνο.  
γ. εθείλεο ηηο δαπάλεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ππαίηηα παξάιεηςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 
δ. ηηο δαπάλεο γηα εμψδηθεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 
 ε. ηηο δαπάλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο δελ είλαη δηθαζηηθέο, φπσο π.ρ. ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ θαη ηηο ακνηβέο 
ζπκβνιαηνγξάθσλ ζε πεξηπηψζεηο πιεηζηεξηαζκψλ, ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θχιαμεο θαηαζρεκέλσλ, ηα έμνδα γηα 
εγγξαθή ππνζεθψλ ή πξνζεκεηψζεσλ, ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ γηα επηδφζεηο ζε αληηδίθνπο αγλψζηνπ δηακνλήο, ηηο 
δαπάλεο κεηαθνξάο πξνζσπνθξαηνχκελσλ ζε θπιαθέο θείκελεο εθηφο ηεο έδξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ ηφπνπ ηεο 
ζχιιεςεο, ηα ηξνθεία θ.ιπ. 

3. Σν αζθαιηζηηθφ πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε είλαη γηα θάζε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ην αλψηαην φξην ησλ αζθαιηζηηθψλ 
παξνρψλ πνπ πξέπεη λα παξαζρεζνχλ ζπλνιηθά ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη ζηνπο ζπλαζθαιηζκέλνπο. 
Σν αζθαιηζηηθφ πνζφ ζα παξαζρεζεί κηα κφλν θνξά γηα φιεο εθείλεο ηηο αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη  
κεηαμχ ηνπο ρξνληθά θαη επήιζαλ απφ ηελ ίδηα αηηία. 

 
ΑΡΘΡΟ 3:Σνπηθή έθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο 

Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη γηα αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ επήιζαλ ζηηο ρψξεο ηηο Δπξψπεο, ή ηηο 
εμσεπξσπατθέο αιιά παξακεζφγεηεο ρψξεο, εθ’ φζνλ ηα δηθαζηήξηα ηνπ γεσγξαθηθνχ απηνχ ρψξνπ είλαη ηνπηθά 
αξκφδηα θαη ζχκθσλα πάληα κε φηη εθάζηνηε ηζρχεη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο αζθάιηζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: Έλαξμε αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο  

Ζ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
αζθαιηζκέλνο θαηέβαιε ην πξψην εηήζην αζθάιηζηξν ή ηελ πξψηε δφζε, φπσο ζπκθσλήζεθε. ε πεξίπησζε 
κεηαγελέζηεξεο θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ ε αζθαιηζηηθή πξνζηαζία αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο θαηαβνιήο ηνπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: Καηαβνιή αζθαιίζηξσλ 

1. Σν αζθάιηζηξν είλαη εηήζην ή εμακεληαίν. Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη πξνθαηαβάιιεηαη εθάπαμ. 
Μπνξεί λα ζπκθσλεζεί θαη θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζηξνπ ζε πξνθαηαβαιιφκελεο δφζεηο 

2. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ αξρίδεη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηήζηνπ ή ηνπ εμακεληαίνπ θαηά πεξίπησζε αζθαιίζηξνπ 
ή, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλήζεθαλ δφζεηο πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο.  

3. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκεο δφζεο αζθαιίζηξσλ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ αζθαιηζηή λα θαηαγγείιεη 
ηε ζχκβαζε. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν ζηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη φηη ε 
πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ ζα επηθέξεη, κεηά ηελ πάξνδν ελφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο δήισζεο ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο.   

4.  Σα λφκηκα δηθαηψκαηα ζπκβνιαίνπ, θαζψο θαη νη θφξνη βαξχλνπλ ηνλ     αληηζπκβαιιφκελν. 
5. Σφπνο θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ νξίδνληαη ηα γξαθεία ηνπ αζθαιηζηή. Απφ ην γεγνλφο φηη πξάθηνξεο ή 

ππάιιεινη ηνπ αζθαιηζηή εηζπξάηηνπλ ηα αζθάιηζηξα έμσ απφ ηα γξαθεία ηνπ δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη 
ζπκθσλήζεθε ξεηά ή ζησπεξά αιιαγή ηνπ ηφπνπ θαηαβνιήο. 
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ΑΡΘΡΟ 6: Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

Ζ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηαξθεί γηα φζν ρξφλν έρεη νξηζηεί ζην αζθαιηζηήξην. Δάλ εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 
εκεξψλ ηζρχνο ηεο, θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ εηδνπνηήζεη ην άιιν εγγξάθσο πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ε 
αζθαιηζηηθή ζχκβαζε αλαλεψλεηαη απηνδηθαίσο γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επί ηελ πξνθαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ αλαλέσζε. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Δπίηαζε ή κείσζε ηνπ θηλδύλνπ 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ν αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηνλ αζθαιηζηή, κέζα ζε 
δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο απφ ηφηε πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ θάζε ζηνηρείν ή πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα 
επηθέξεη ζεκαληηθή επίηαζε ηνπ θηλδχλνπ, ζε  βαζκφ πνπ αλ ν αζθαιηζηήο ην γλψξηδε, δελ ζα είρε ζπλάςεη ηελ 
αζθάιηζε ή δελ ζα ηελ είρε ζπλάςεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ο αζθαιηζηήο κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο επίηαζεο ηνπ 
θηλδχλνπ, δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο 
γλσζηνπνίεζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3,4,5,6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2496/97.   

2. Αλ ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο κεηψζεθε νπζηαζηηθά, ν αληηζπκβαιιφκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αληίζηνηρε κείσζε ηνπ 
αζθαιίζηξνπ. Αλ ν αζθαιηζηήο αξλεζεί ηε κείσζε ή δελ απαληήζεη ζην ζρεηηθφ αίηεκα γηα δηάζηεκα πέξαλ ηνπ 
κελφο απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ, ν αληηζπκβαιιφκελνο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε γηα ην ππνιεηπφκελν 
δηάζηεκα.  

 
ΑΡΘΡΟ 8: Ννκηθή ζέζε ηξίησλ 

1. ε θπζηθά πξφζσπα πνπ κπνξνχλ απφ ην Νφκν λα δηεθδηθήζνπλ δηθέο ηνπο αμηψζεηο απνδεκίσζεο ιφγσ 
ζαλάησζεο, ηξαπκαηηζκνχ ή βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, παξέρεηαη αζθαιηζηηθή πξνζηαζία γηα ηελ 
δηεθδίθεζε ησλ αμηψζεσλ απηψλ. 

2. Αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν ε άζθεζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε αλήθεη ζηνλ 
αληηζπκβαιιφκελν ή / θαη ζηνλ αζθαιηζκέλν. Ο αζθαιηζηήο φκσο δηθαηνχηαη λα παξέρεη αζθαιηζηηθή πξνζηαζία 
ζηνπο ζπλαζθαιηζκέλνπο ηξίηνπο, εθ’ φζνλ δελ ελαληηψλεηαη ν αληηζπκβαιιφκελνο ή θαη ν αζθαιηζκέλνο. 

3. Γελ παξέρεηαη αζθαιηζηηθή πξνζηαζία γηα ηελ παξαθχιαμε έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ησλ ζπλαζθαιηζκέλσλ κε ην ίδην 
αζθαιηζηήξην ελαληίνλ αιιήισλ ή / θαη ελαληίνλ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ή / θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

4. Όια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ή / θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ ηνπο φξνπο απηνχο 
ηζρχνπλ αλάινγα ππέξ θαη θαηά ησλ ηξίησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: Δπέιεπζε αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο  

1. Ζ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπκβεί εληφο ηεο αζθαιηζηηθήο 
πεξηφδνπ φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

2. Αλ πξφθεηηαη γηα αμηψζεηο απνδεκηψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο, ε αζθαιηζηηθή 
πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη επέξρεηαη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ζπλέβε ην δεκηνγφλν γεγνλφο, πάλσ ζην νπνίν 
ζηεξίδεηαη ε απαίηεζε. 

3. Αλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε πνηληθήο ή αζηπλνκηθήο δηάηαμεο, ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη επέξρεηαη απφ 
ην ρξνληθφ ζεκείν, πνπ ν αζθαιηζκέλνο άξρηζε, ή ππνζηεξίδεηαη πσο άξρηζε λα παξαβαίλεη ηε δηάηαμε. 

4. ’ φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη επέξρεηαη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ν 
αζθαιηζκέλνο, ν αληίδηθνο ή ηξίηνο γηα πξψηε θνξά άξρηζε ή ππνζηεξίδεηαη πσο άξρηζε λα αζεηεί ζπκβαηηθέο 
ππνρξεψζεηο ή λα παξαβαίλεη δηαηάμεηο Νφκνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: Αζθαιηζηηθά βάξε κεηά ηελ επέιεπζε αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο 

1.Μφιηο επέιζεη ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε, ν αζθαιηζκέλνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα: 
α. ελεκεξψζεη πιήξσο ηνλ αζθαιηζηή ζρεηηθά κε ηα αιεζηλά πεξηζηαηηθά ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο, λα 

ππνδείμεη ηα απνδεηθηηθά κέζα θαη ηα ππφινηπα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαη λα ηα  δηαζέζεη ζηνλ αζθαιηζηή, 
φηαλ εθείλνο ηα δεηήζεη. 

β. δψζεη πιεξεμνπζηφηεηα ζην δηθεγφξν πνπ ζα αλαιάβεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ.2 λα παξαθπιάμεη ηα 
ζπκθέξνληά ηνπ θαη λα ηνλ ελεκεξψζεη πιήξσο ζρεηηθά κε ηα αιεζηλά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο, λα ηνπ 
ππνδείμεη ηα απνδεηθηηθά κέζα, θπξίσο ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ καξηχξσλ, λα ηνπ γλσξίζεη ζρεηηθά 
θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη λα ηνπ πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά. 

γ. πάξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αζθαιηζηή πξηλ ιάβεη κέηξα πνπ δεκηνπξγνχλ δαπάλεο φπσο εγέξζεηο αγσγψλ ή 
ελδίθσλ κέζσλ θαη απνθεχγεη θάζε ηη πνπ ζ’ αχμαλε αδηθαηνιφγεηα ην χςνο ησλ δαπαλψλ. 

δ.   ππνβάιιεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηηο απνδείμεηο  δηθεγνξηθψλ θαη δηθαζηηθψλ δαπαλψλ ζηνλ αζθαιηζηή. 
2. Αλ ν αζθαιηζκέλνο αζεηήζεη ππαίηηα θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφηε ν αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε αζθαιηζηηθήο παξνρήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Δπηινγή δηθεγόξνπ θαη αλάζεζε εληνιήο  

1. Ο αζθαιηζκέλνο έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ειεχζεξα ην δηθεγφξν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ παξαθχιαμε ησλ έλλνκσλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ. Αλ ν αζθαιηζκέλνο παξαιείςεη λα εθιέμεη δηθεγφξν, ν αζθαιηζηήο κπνξεί λα αζθήζεη ν ίδηνο απηφ 
ην δηθαίσκα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

2. Ζ εληνιή πξνο ηνλ δηθεγφξν δίλεηαη κφλν απφ ηνλ αζθαιηζηή «νλφκαηη θαη εληνιή» ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Αλ ν 
αζθαιηζκέλνο δψζεη απ’ επζείαο εληνιή ζε δηθεγφξν, ν αζθαιηζηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη αζθαιηζηηθή 
πξνζηαζία εθηφο αλ ε παξάιεηςε ηεο ρνξήγεζεο εληνιήο ζε δηθεγφξν απ’ επζείαο απ’ ηνλ αζθαιηζκέλν ζα είρε ζαλ 
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ζπλέπεηα ηνλ αλακθίβνιν θίλδπλν γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη δελ ππήξρε 
άιινο ηξφπνο απνηξνπήο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αζθαιηζκέλνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
γλσζηνπνηήζεη ακέζσο ζηνλ αζθαιηζηή ηελ απ’ επζείαο ρνξήγεζε εληνιήο ζε δηθεγφξν. 

3. Ο δηθεγφξνο επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ αζθαιηζκέλν ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ. Ο αζθαιηζηήο δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηδηαίηεξα γηα πξάμεηο θαη 
παξαιήςεηο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 12:  Λνηπέο ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα ηνπ αζθαιηζηή 

1. Ο αζθαιηζηήο έρεη ην δηθαίσκα θαη εθ’ φζνλ ην δεηήζεη ν αζθαιηζκέλνο ηελ ππνρξέσζε πξηλ απφ ηελ αλάζεζε 
εληνιήο ζε δηθεγφξν, λα παξαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
εμψδηθε δηεπζέηεζε ηεο ππφζεζεο. 

2. Ο αζθαιηζηήο κπνξεί λα εμεηάζεη, αλ ε παξαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη αλαγθαία 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 1. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ αζθαιηζηή θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ σο πξνο ηελ αλάγθε 
παξαθχιαμεο ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ν 
αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ ηεο αξεζθείαο ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ 
αλάγθε ή κε ηεο παξαθχιαμεο. 
Αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ απνδέρεηαη ηε γλσκνδφηεζε απηή ή αλ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θξίλεη φηη ε γλσκνδφηεζε 
απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζσζηή λνκηθή θαη πξαγκαηηθή βάζε ηεο ππφζεζεο, πξνθαιείηαη ε δηαηηεηηθή επίιπζε απφ 
δηαηηεηή θνηλήο απνδνρήο. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ δηαηηεηή ν    
δηνξηζκφο ηνπ γίλεηαη θαηά ην άξζξν 878 Κ.Πνι. Γηθ. 
Οη δαπάλεο γηα ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο βαξχλνπλ ηνλ αζθαιηζηή εθφζνλ κε ηηο ελέξγεηεο απηέο θξηζεί αλαγθαία ε 
παξαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, άιισο θαηαλέκνληαη θαη’ ηζνκνηξία ζηνλ αζθαιηζηή θαη ηνλ 
αζθαιηζκέλν. 
Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο δελ απνθιείεη ην δηθαίσκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα. 
Δάλ ν αζθαιηζκέλνο, παξά ηελ αληίζεηε απφθαζε ηνπ δηαηηεηή πξνζθχγεη ζε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, βαξχλεηαη 
κε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, ζε πεξίπησζε νινζρεξνχο ήηηαο ηνπ, αιιηψο νη δαπάλεο απηέο επηκεξίδνληαη αλάινγα κε ηελ 
έθηαζε ηεο θαη’ νπζίαλ ήηηαο πξνο ηελ λίθε ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: Kαηαγγειία κεηά ηελ επέιεπζε αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο  

Αλ ν αζθαιηζηήο αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε αζθαιηζηηθήο παξνρήο γηα κηαλ αζθαιηζηηθή πεξίπησζε, κπνξεί κέζα ζ’ 
έλα κήλα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα θαηαγγείιεη ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ. Σν ίδην δηθαίσκα έρεη θαη ν αληηζπκβαιιφκελνο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα «κε δεδνπιεπκέλα» αζθάιηζηξα απφ 
ηελ εθπλνή ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο αλήθνπλ ζηνλ αζθαιηζκέλν. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: Απόδνζε δαπαλώλ ζηνλ αζθαιηζηή 

1. Απαηηήζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ απφδνζε δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ δαπαλψλ πνπ πξνθαηέβαιε αλη’ απηνχ ν 
αζθαιηζηήο κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αζθαιηζηή κφιηο γελλεζνχλ. Υξεκαηηθά πνζά πνπ επηζηξάθεθαλ ήδε ζηνλ 
αζθαιηζκέλν απνδίδνληαη ζηνλ αζθαιηζηή. 

2. Ο αζθαιηζκέλνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνζηεξίδεη κε θάζε ηξφπν ηνλ αζθαιηζηή θαηά ηελ άζθεζε αμηψζεσλ έλαληη 
ηξίηνπ γηα απαηηήζεηο απφδνζεο δαπαλψλ πνπ ηνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί. Ηδηαίηεξα είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη 
ζε πξψηε δήηεζε ηα αλαγθαία έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ηεο απαίηεζεο θαη ην ινηπφ απνδεηθηηθφ πιηθφ. 

 
ΑΡΘΡΟ 15: Δθρώξεζε αζθαιηζηηθώλ απαηηήζεσλ 

Οη αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε  δελ κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ νχηε λα 
ελερπξηαζζνχλ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζθαιηζηή.  
 
ΑΡΘΡΟ 16: πκςεθηζκόο  

Γελ ρσξεί ζπκςεθηζκφο κε απαηηήζεηο ηνπ αζθαιηζηή. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: Παξαγξαθή 

Οη αμηψζεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απέλαληη ζηνλ αζθαιηζηή παξαγξάθνληαη κεηά ηέζζεξα ρξφληα απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο 
κέζα ζην νπνίν γελλήζεθαλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: Αλαθνηλώζεηο, δειώζεηο 

Όιεο νη αλαθνηλψζεηο θαη δειψζεηο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ πξέπεη λα είλαη έγγξαθεο θαη λα απεπζχλνληαη ζηα θεληξηθά 
γξαθεία ηνπ αζθαιηζηή ζηελ Αζήλα. 
 
ΑΡΘΡΟ 19: Αξκνδηόηεηα δηθαζηεξίσλ 

πκθσλείηαη ξεηά φηη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ αζθαιηζηή θαη αζθαιηζκέλνπ απφ ηελ παξνχζα 
αζθαιηζηηθή ζχκβαζε  είλαη απνθιεηζηηθά ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 
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Όξνο 77 (Δηδηθνί Όξνη Αζθαιίζεσο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο Ορήκαηνο θαη Οδεγνύ / Βαζηθό Πξόγξακκα) 

1. Αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο απνιακβάλεη: 
α. ν θχξηνο θαη ν λφκηκνο θάηνρνο, θαζψο θη φπνηνο κε ηελ άδεηά ηνπο, νδεγεί ή επηβαίλεη ζην φρεκα πνπ 
θαζνξίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ ζην αζθαιηζηήξην, θαη κάιηζηα θάζε θνξά κε ηελ πξναλαθεξφκελε απηή 
ηδηφηεηα. («Ννκηθή Πξνζηαζία νρήκαηνο»). 
β. ην πξφζσπν πνπ θαηνλνκάδεηαη ζην αζθαιηζηήξην κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ ζαλ νδεγνχ μέλσλ θαηά θπξηφηεηα 

νρεκάησλ. («Ννκηθή Πξνζηαζία oνδεγνχ») 
2. Με ηνλ φξν «φρεκα» λννχληαη ηα απηνθίλεηα νρήκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 237/1986. 
3. Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη: 

α.  γηα ηε δηεθδίθεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο ζχµθσλα µε δηαηάμεηο λφµσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο άξξεθηα 
ζπλδεδεκέλσλ κε ην αζθαιηδφκελν φρεκα,  

β.  γηα ηελ ππεξάζπηζε ζε πνηληθά δηθαζηήξηα ιφγσ ζαλάησζεο ή ηξαπκαηηζκνχ πξνζψπνπ ζε ηξνραίν αηχρεκα, ή 
ιφγσ παξάβαζεο άιιεο πνηληθήο ή αζηπλνκηθήο δηάηαμεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξνραία θίλεζε.  

γ.  γηα πξνζθπγέο ζηηο αξµφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο ιφγσ αθαίξεζεο ή πεξηνξηζµνχ ηεο άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ ή 
ηεο άδεηαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ επαλάθηεζή ηνπο θαη θίλεζε 
δηαδηθαζηψλ ζε δηθαζηήξηα, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο.  

4.  Σν αζθαιηζηηθφ πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην απνηειεί ην αλψηαην φξην 
ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ αλά ζπκβάλ θαη αζξνηζηηθά θαη΄ έηνο. ε πεξίπησζε δηάξθεηαο αζθάιηζεο κηθξφηεξεο 
ηνπ έηνπο ην αζθαιηζηηθφ πνζφ πξνζαξκφδεηαη θαηά αλαινγία.  

5. Ζ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία απνθιείεηαη: 
α. ζε πεξίπησζε νδήγεζεο νρήκαηνο απφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηελ άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην Νφκν, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε νδήγεζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ θχξηνπ ή ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηνπ 
νρήκαηνο ή ζε πεξίπησζε νδήγεζεο νρήκαηνο πνπ δελ έρεη άδεηα θπθινθνξίαο. Όκσο, παξέρεηαη αζθαιηζηηθή 
πξνζηαζία ζηα πξφζσπα εθείλα, πνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα αγλννχζαλ ηελ έιιεηςε άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ ή 
άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο ή άδεηαο ηνπ θπξίνπ ή λφκηκνπ θάηνρνπ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο. 

β. αλ θαηεγνξείηαη ν αζθαιηζκέλνο φηη δηέπξαμε εθ δφινπ ηελ αμηφπνηλε πξάμε. 
γ. γηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην φρεκα θαη δελ είλαη ζπζηαηηθά ή παξαξηήκαηά ηνπ. 
δ. φηαλ ε παξαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ βξίζθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε ζπλάθεηα κε πφιεκν, ερζξηθέο 

επηρεηξήζεηο, εμεγέξζεηο, εζσηεξηθέο ηαξαρέο ή ζεηζκνχο ή άιιεο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. 
ε. ζε πεξηπηψζεηο επηδφζεσλ δηθνγξάθσλ, δσζηδηθίαο θαη εθηέιεζεο απνθάζεσλ ζηελ αιινδαπή θαζψο θαη ζε  

αληηδίθνπο αγλψζηνπ δηακνλήο. 
δ. γηα αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ επήιζαλ ζηελ αιινδαπή. 

 ε. γηα δηαθνξέο πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβφιαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηελ EUROLIFE ERB ΑΔΓΑ.. 
6. Ζ αθχξσζε ηεο θπξίσο ζχκβαζεο πνπ αζθαιίδεη ηελ αζηηθή επζχλε εμ αηπρεκάησλ απηνθηλήησλ επηθέξεη 

απηνκάησο θαη ηελ αθχξσζε ηεο αζθάιηζεο λνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 
Όξνο 78 (Δηδηθνί Όξνη Αζθαιίζεσο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο Ορήκαηνο θαη Οδεγνύ / Premium Πξόγξακκα) 

1. Αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο απνιακβάλεη: 
α. ν θχξηνο θαη ν λφκηκνο θάηνρνο, θαζψο θη φπνηνο κε ηελ άδεηά ηνπο, νδεγεί ή επηβαίλεη ζην φρεκα πνπ 
θαζνξίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ ζην αζθαιηζηήξην, θαη κάιηζηα θάζε θνξά κε ηελ πξναλαθεξφκελε απηή 
ηδηφηεηα. («Ννκηθή Πξνζηαζία νρήκαηνο»). 
β. ην πξφζσπν πνπ θαηνλνκάδεηαη ζην αζθαιηζηήξην κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ ζαλ νδεγνχ μέλσλ θαηά θπξηφηεηα 

νρεκάησλ. («Ννκηθή Πξνζηαζία νδεγνχ») 
2. Με ηνλ φξν «φρεκα» λννχληαη ηα απηνθίλεηα νρήκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 237/1986.  
3. Αζθαιηζηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη: 

α.    γηα ηε δηεθδίθεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο ζχµθσλα µε δηαηάμεηο λφµσλ πεξί αζηηθήο επζχλεο  άξξεθηα 
ζπλδεδεκέλσλ κε ην αζθαιηδφκελν φρεκα 

β.  γηα ηελ ππεξάζπηζε ζε πνηληθά δηθαζηήξηα ιφγσ ζαλάησζεο ή ηξαπκαηηζκνχ πξνζψπνπ ζε ηξνραίν αηχρεκα, ή 
ιφγσ παξάβαζεο άιιεο πνηληθήο ή αζηπλνκηθήο δηάηαμεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξνραία θίλεζε.  

γ.  γηα πξνζθπγέο ζηηο αξµφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο ιφγσ αθαίξεζεο ή πεξηνξηζµνχ ηεο άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ ή 
ηεο άδεηαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ επαλάθηεζή ηνπο θαη θίλεζε 
δηαδηθαζηψλ ζε δηθαζηήξηα, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο.  

δ.   γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηάβαζεο - επηζηξνθήο, δηαλπθηέξεπζεο θαη δηαηξνθήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νδεγνχ 
θαη µφλν (µε αλψηαην φξην εμφδσλ ηα 350,00 επξψ) ζηελ πεξίπησζε πνπ δηθάδεηαη ζε πνηληθφ δηθαζηήξην 
(ηξηµειέο πιεκκειεηνδηθείν) εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο µφληµεο θαηνηθίαο ηνπ (ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200 
ρηιηνκέηξσλ) θαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  

ε.  ζε πεξίπησζε δηαθνξψλ απφ ελνρηθέο ζπµβάζεηο πνπ είλαη ζπλαθείο µε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θχξηνπ ή ηνπ λφµηµνπ 
θαηφρνπ ηνπ αζθαιηζµέλνπ νρήκαηνο. («Ννµηθή Πξνζηαζία ελνρηθψλ ζπµβάζεσλ νρήκαηνο»). Ζ ζχµβαζε απφ 
ηελ νπνία πεγάδεη ε αλάγθε παξαθχιαμεο έλλνµσλ ζπκθεξφλησλ, πξέπεη λα έρεη θαηαξηηζηεί µέζα ζηε ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο ζχµβαζεο.  

4.    Σν αζθαιηζηηθφ πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην απνηειεί ην αλψηαην φξην 
ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ αλά ζπκβάλ θαη αζξνηζηηθά θαη΄ έηνο. ε πεξίπησζε δηάξθεηαο αζθάιηζεο κηθξφηεξεο 
ηνπ έηνπο ην αζθαιηζηηθφ πνζφ πξνζαξκφδεηαη θαηά αλαινγία.  

5.  Ζ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία απνθιείεηαη: 
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 α. ζε πεξίπησζε νδήγεζεο νρήκαηνο απφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηελ άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ην Νφκν, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε νδήγεζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ θχξηνπ ή ηνπ λνκίκνπ θαηφρνπ ηνπ 
νρήκαηνο ή ζε πεξίπησζε νδήγεζεο νρήκαηνο πνπ δελ έρεη άδεηα θπθινθνξίαο. Όκσο, παξέρεηαη αζθαιηζηηθή 
πξνζηαζία ζηα πξφζσπα εθείλα, πνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα αγλννχζαλ ηελ έιιεηςε άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ ή 
άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο ή άδεηαο ηνπ θπξίνπ ή λφκηκνπ θάηνρνπ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο. 

 β. αλ θαηεγνξείηαη ν αζθαιηζκέλνο φηη δηέπξαμε εθ δφινπ ηελ αμηφπνηλε πξάμε. 
 γ. γηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην φρεκα θαη δελ είλαη ζπζηαηηθά ή παξαξηήκαηά ηνπ. 
 δ. φηαλ ε παξαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ βξίζθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε ζπλάθεηα κε πφιεκν, ερζξηθέο 

επηρεηξήζεηο, εμεγέξζεηο, εζσηεξηθέο ηαξαρέο ή ζεηζκνχο ή άιιεο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. 
 ε.  γηα δηαθνξέο πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβφιαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηελ EUROLIFE ERB ΑΔΓΑ. 

6. Ζ αθχξσζε ηεο θπξίσο ζχκβαζεο πνπ αζθαιίδεη ηελ αζηηθή επζχλε εμ αηπρεκάησλ απηνθηλήησλ επηθέξεη 
απηνκάησο θαη ηελ αθχξσζε ηεο αζθάιηζεο λνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Σν αζθάιηζηξν θάιπςεο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο θαη Οδεγνύ αλαγξάθεηαη ζηε ζειίδα 2 ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 
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ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ύκθσλα κε ηνλ Ν. 
2472/1997 θαη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 1/1999 Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα).  
H Δηαηξεία ERB EUROLIFE ΑΔΓΑ, ( «Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο»  ) ελεκεξψλεη ηα πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ην 
παξφλ έληππν («Τπνθείκελα Γεδνκέλσλ») φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ηνπο ραξαθηήξα πνπ ε Δηαηξία ζπιιέγεη κε ηελ 
παξνχζα αίηεζε ή ζα δεκηνπξγεζνχλ κεηά ηελ έγθξηζή ηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Αζθάιηζε, 
ζηα νπνία εηδηθά γηα ηνπο αζθαιηδφκελνπο κε ηα πξνγξάκκαηα Silver, Gold, Platinum, Diamond θαη Standard, εθφζνλ 
έρεη επηιεγεί θαη ε πξναηξεηηθή θάιπςε ηνπ πξνζσπηθνχ αηπρήκαηνο, πεξηιακβάλνληαη θαη επαίζζεηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ πγεία, ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ Δηαηξία ή θαη απφ ηξίηνπο, 
πνπ εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο, 
ηελ ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπο ζρέζεο, ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη 
ηελ πξνάζπηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Πεξαηηέξσ ηα 
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πιελ ησλ επαίζζεησλ, ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ 
πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  ηεο Δηαηξείαο εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ νη εθάζηνηε λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.  

Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ: Ζ δηνίθεζε θαη νη ππεξεζίεο ηεο Δηαηξίαο, ζπλεξγαδφκελα κε ηελ Δηαηξία θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, φπσο εκπεηξνγλψκνλεο, πξαγκαηνγλψκνλεο, εξεπλεηέο, ζχκβνπινη θάζε θχζεσο φπσο λνκηθνί θαη 
νηθνλνκηθνί, πάξνρνη ή ζπληεξεηέο κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ,  ινηπέο αζθαιηζηηθέο/ αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηα 
δεδνκέλα ηα ζρεηηθά κε ηε ιήςε αληαζθάιηζεο απφ ηελ Δηαηξία, ε Τπεξεζία ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 
Διιάδνο κε ηελ νλνκαζία «Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο» (ΤΑΔ), νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δηαηξία επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ε Σξάπεδα "Eurobank Ergasias AE" ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 
θαη δηθαζηηθέο αξρέο, δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη ηξίηνη βάζεη επηηαγψλ λφκνπ, δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη γηα ηελ 
πξνάζπηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξίαο.  
Απνδέθηεο ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζθαιηδνκέλσλ κε ην πξνγξάκκαηα Silver, Gold, Platinum, 
Diamond θαη Standard, εθφζνλ έρεη επηιεγεί θαη ε πξναηξεηηθή θάιπςε ηνπ πξνζσπηθνχ αηπρήκαηνο, δχλαληαη λα είλαη 
επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, δηαγλσζηηθά θέληξα, ηαηξνί θαη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, ζηα πιαίζηα 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.    

Γηθαίσκα πξόζβαζεο θαη αληίξξεζεο: Σα ππνθείκελα δεδνκέλσλ έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ εάλ ηα πξνζσπηθά 

ηνπο δεδνκέλα απνηεινχλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο (άξζξν 12 Ν. 2472/97) θαζψο θαη λα πξνβάιινπλ 
νπνηεδήπνηε αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (άξζξν 13 Ν. 2472/97). Γηα ηελ άζθεζε 
δηθαησκάησλ πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηα ππνθείκελα δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 
απεπζχλνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δηαηξίαο (Λεσθ. πγγξνχ 209 – 211, 171 21 Ν. κχξλε, ηει. 
2109303900). 

 
 
 

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 
Άξζξν 4 παξ.2 πεξηπη. Ζ ηνπ Ν.Γ. 400/70, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 252/96) 

Δπσλπκία, θνπόο, Ννκηθή κνξθή ηεο Αζθαιηζηηθήο Δπηρείξεζεο :  

ERB EUROLIFE  Α.Δ.Γ.Α., κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ σο Αλψλπκνο Δηαηξία. 
Κξάηνο – Μέινο θαηαγσγήο ηεο Δπηρείξεζεο :  ΔΛΛΑΓΑ 
Γηεύζπλζε ηεο Έδξαο ηεο Αζθαιηζηηθήο Δπηρείξεζεο :  

Λ. πγγξνχ 209 - 211,    171 21 Νέα κχξλε, Σει. 210-9303900 Fax 210- 9303983, website : www.eurolife.gr 
Δθαξκνζηέν Γίθαην :  

Δθαξκνζηέν Γίθαην είλαη ην Διιεληθφ. 
Σξόπνο θαη Υξόλνο δηεπζέηεζεο εγγξάθσλ παξαπόλσλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη/ ή Λήπηε ηεο αζθάιηζεο: 

Ζ εηαηξία ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ζηελ 
έδξα ηεο, ζα επηιακβάλεηαη γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ εγγξάθσλ παξαπφλσλ. 
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                                     ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ 
 

1.  Δκείο, δειαδή ε ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α., ζα ζαο απνδεκηψζνπκε ζε ρξήκα ή ζε είδνο, εθφζνλ 
πξαγκαηνπνηεζεί αζθαιηζηηθή πεξίπησζε πνπ θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ   
θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα καο έρεηε θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην 
αζθαιηζηήξην. πγθεθξηκέλα ε θαηαβνιή ηνπ αλαγξαθφκελνπ ζπλνιηθνχ αζθαιίζηξνπ γίλεηαη κφλν 
πξνθαηαβνιηθά εθάπαμ θαη ζε κεηξεηά ή κε ρξέσζε πηζησηηθήο θάξηαο ή κε πάγηα εληνιή ρξέσζεο 
θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. Ζ έγγξαθε Βεβαίσζε Αζθάιηζεο θαη  ην Δηδηθφ ήκα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 
489/76) ρνξεγνχληαη κφλν κε ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θάζε αλαλέσζε ή παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
2.  Σν παξφλ  αζθαιηζηήξην δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο(Ν.Γ. 

400/1970, Ν. 489/1976 θαη Ν. 2496/1997) θαη ηνπο παξφληεο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο θαη 
Δμαηξέζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξφηαζε αζθάιηζεο. Οη η Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη θαη 
Δμαηξέζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, θαη παξαδφζεθαλ ζηνλ  Λήπηε ηεο 
αζθάιηζεο ν νπνίνο έρεη ιάβεη γλψζε απηψλ θαη ηνπο απνδέρεηαη.  

 
3.  Ζ πιήξεο ζπκκφξθσζή ζαο πξνο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο 

αζθαιηζηεξίνπ θαη νπνησλδήπνηε πξφζζεησλ πξάμεσλ εθδίδνληαη ή ζα εθδνζνχλ αλαθνξηθά µε απηφ, ε 
εθ κέξνπο ζαο πιήξεο ηήξεζε θαη εθπιήξσζή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαη ε αιήζεηα, 
πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ δειψζεσλ θαη απαληήζεσλ ζαο νη νπνίεο έγηλαλ ή δφζεθαλ πξηλ ηε 
ζχλαςε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε 
ππνρξέσζήο µαο λα θαηαβάινπκε νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε µε βάζε ην παξφλ. Δπηζεκαίλνπκε 
ηδηαίηεξα φηη ηα αζθάιηζηξα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζαο ππνινγίζηεθαλ κεηαμχ άιισλ θαη κε βάζε ην έηνο 
γέλλεζεο, ην έηνο απφθηεζεο άδεηαο νδήγεζεο θαη ηνλ ηφπν δηαµνλήο ησλ πξνζψπσλ πνπ 
αζθαιίδνληαη θαζψο θαη ηνλ ηχπν θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζθαιηζµέλνπ νρήκαηνο. 
Παξαθαινχκε λα βεβαησζείηε φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη ζσζηά φπσο αλαγξάθνληαη ζην αζθαιηζηήξην 
θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα µαο δεηήζεηε λα ηα δηνξζψζνπκε. Δθηζηνύκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή 
ζαο ζηα ηκήκαηα "Γεληθέο εμαηξέζεηο" θαη "Οη ππνρξεώζεηο ζαο" ησλ Γεληθώλ Όξσλ θαζώο θαη 
ζηηο εμαηξέζεηο όισλ ησλ όξσλ αζθάιηζεο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. 

 
 
4.  ΓΗΚΑΗΩΜΑTA ΔΝΑΝΣΗΩΖ  

Αλ ην πεξηερφκελν απηήο ηεο ζχκβαζεο παξεθθιίλεη απφ ηελ αίηεζε αζθάιηζεο, έρεηε ζχκθσλα κε ην 
Νφκν δηθαίσκα ελαληίσζεο πνπ αζθείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο δήισζεο 
ελαληίσζεο  θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζηελ Δηαηξεία καο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή εληφο ελφο κελφο απφ ηελ 
παξάδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ελαληίσζεο έρεη σο ζπλέπεηα ηε καηαίσζε 
ηεο ζχλαςεο ηεο  ζχκβαζεο. 
Δθφζνλ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ παξαιαβή  ηνπ αζθαιηζηεξίνπ δελ ελαληησζείηε γξαπηά 
ζπκπιεξψλνληαο θαη ζηέιλνληάο καο κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν δήισζε ελαληίσζεο ζχκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (A), ζα ζεσξεζεί φηη έρεηε εγθξίλεη απφ ηελ αξρή ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 1 ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.  
Αλ δελ παξαιάβαηε ην έγγξαθν κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 παξ. 2 πεξ. Ζ 
ηνπ λ΄δ. 400/1970,  ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο απηνχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, έρεηε δηθαίσκα λα 
ελαληησζείηε γξαπηά, ζπκπιεξψλνληαο θαη ζηέιλνληάο καο κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν δήισζε 
ελαληίσζεο ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (Β)  κέζα ζε 14 εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ. 
Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ελαληίσζεο πξέπεη λα καο επηζηξέςεηε ην εηδηθφ ζήκα θαη ηε 
βεβαίσζε αζθάιηζεο πνπ ζαο έρνπκε ρνξεγήζεη. Αιιηψο ζα πξέπεη λα καο απνδεκηψζεηε γηα θάζε 
δεκηά πνπ ζα ππνζηνχκε εμαηηίαο ηεο παξάιεηςήο ζαο απηήο. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ελαληίσζεο 
έρεη σο ζπλέπεηα ηε καηαίσζε ηεο ζχλαςεο ηεο  ζχκβαζεο. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                     ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ (Α) 
Πξνο ηελ ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. 
Λ. πγγξνχ 209-211  
171 21 Νέα κχξλε 

 
 
 

ΓΖΛΩΖ ΔΝΑΝΣΗΩΖ (άξζξνπ 2 παξάγξ. 5 ηνπ Ν. 2496/1997) 
 

αο δειψλσ ηελ ελαληίσζή κνπ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ κε αξηζκφ  ……………….. αζθαιηζηεξίνπ πνπ κνπ 
παξαδψζαηε, δηφηη ην πεξηερφκελφ ηνπ παξεθθιίλεη απφ ηελ αίηεζε γηα αζθάιηζε πνπ ζαο ππέβαια, ζηα εμήο 
ζεκεία:……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Καηφπηλ ηνχηνπ ε κεηαμχ καο ζχκβαζε αζθάιηζεο είλαη άθπξε εμαξρήο σο κεδέπνηε γελνκέλε θαη νπδεκία ηζρχ έρεη 
ην πην πάλσ αζθαιηζηήξην πνπ κνπ παξαδψζαηε. 

 
Ζκεξνκελία,……………………..                                                                Ο/Ζ  δειψλ/δεινχζα  ...........................                             

                                                                                                                      
Τπνγξαθή ............................................   

 
 
 

       ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ (Β) 
 

Πξνο ηελ ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. 
Λ. πγγξνχ 209-211  
171 21 Νέα κχξλε 

 
 
 
 

ΓΖΛΩΖ ΔΝΑΝΣΗΩΖ (άξζξνπ 2 παξάγξ. 6 ηνπ Ν. 2496/1997) 
αο δειψλσ ηελ ελαληίσζή κνπ σο πξνο ηε ζχλαςε ηεο κεηαμχ καο αζθάιηζεο δπλάκεη ηνπ κε αξηζκφ 
…………………………… αζθαιηζηεξίνπ πνπ κνπ παξαδψζαηε, δηφηη: 

 Γελ παξέιαβα έγγξαθν κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 παξαγξ. 2 πεξίπη. Ζ ηνπ Ν.Γ. 
400/1970. 

 Σν αζθαιηζηήξην πνπ παξέιαβα κνπ παξαδφζεθε ρσξίο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο αζθαιηζηηθνχο Όξνπο. 
Καηφπηλ ηνχηνπ ε κεηαμχ καο ζχκβαζε αζθάιηζεο είλαη άθπξε εμαξρήο σο κεδέπνηε γελνκέλε θαη νπδεκία ηζρχ 
έρεη ην παξαπάλσ αζθαιηζηήξην πνπ κνπ παξαδψζαηε. 

 
Ζκεξνκελία,……………. ………………                                                      Ο/Ζ δειψλ/δεινχζα.……………… 
 
                                                                                                                     Τπνγξαθή…………………………… 

 
                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομός 
 

Eπωνσμία Επιτείρηζης Διεύθσνζη Έδρας 
Τηλέθωνο 
Σηαθμού 

ΝΟΜΟ 
ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

IONIA SERVICE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ-
Γ.ΓΑΛΑΝΟ,Υ.ΥΡΖΣΑΚΖ,Ζ.ΚΑΝΓΑΛΖ 

Καπνδηζηξίνπ 14, Άγηνο Κσλ/λνο Αγξίλην 26410 30020 

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ Κ. ΝΗΚΟΛΑΟ & ΗΑ Δ.Δ. Μεζζελίαο & Αξθαδίαο 111, 'Αξγνο 27510 61628 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΑΦΟΗ ΜΤΡΝΗΩΣΖ & ΗΑ Δ.Δ. 3ν ρικ Δ.Ο. Σξίπνιεο - πάξηεο, Σξίπνιε 2710 241576 

NOΜΟ ΑΣΣΗΚΖ MAPFRE ASISTENCIA Α.Δ. Τπνθ/κα Αζελψλ Ύδξαο 19, Μνζράην Αηηηθήο, Αζήλα 210 6504000 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΗΜΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Καξβνπλάδεο Κπζήξσλ, Κχζεξα 27360 38070 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΝΗΚ. ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. 25εο Μαξηίνπ 23, Μηληηιφγιη Παηξψλ 2610 329394 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 
Κ.Ξ .ΠΤΡΟ ΓΖΜ. ΝΣΟΤΕΑ & ΗΑ Ο.Δ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ & 
ΒΑΗΛΖ Ο.Δ. 

 Ζιείαο 126, θφκβνο Οβξπάο, Πάηξα 26910 29807 

ΝΟΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ ΚΑΣΔΛΖ ΟΤΡΑΝΗΑ Λνμήο Φάιαγγνο 35, Θήβα 22620 23114 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΓΑΓΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 1ν ρικ Γξεβελψλ - Διάηνπ, Γξεβελά 24620 26300 

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ ΟΛΓΑΣΟ ΝΗΚΟ  Αγ. Αζαλάζηνο, Γξάκα 25210 67531 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΩΝ ΑΦΟΗ ΓΚΑΣΟΤΛΖ Ο.Δ. Κάξπαζνο 22450 22088 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΩΝ ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ ηξ. Μαθξπγηάλλε 1, Κσο 22420 20920 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΩΝ ΘΔΜΔΛΑΡΟ ΗΩΑΝΝΖ καιφο,  Λέξνο 22470 25310 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΩΝ ΑΦΟΗ ΗΔΥ Ο.Δ.  Καλαδά 109, Ρφδνο 22410 25776 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΡΑΓΗΩΡΓΑΚΖ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Μ.& ΗΑ Δ.Δ.  Λ.Γεκνθξαηίαο 6, Αιεμαλδξνχπνιε 25510 80700 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ ΛΗΟΤΛΗΟ ΗΩΑΝΝΖ & ΗΑ Δ.Δ Γ.Παπαλδξένπ 646, Υαιθίδα 22210 41166 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ Μ.ΦΑΝΔΛΖ & ΗΑ Δ.Δ. Π.Πξνπζησηίζζεο 51, Καξπελήζη 22370 23207 

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΣΑΜΗΡΖ ΠΤΡΟ & ΗΑ Δ.Δ. Άγηνο Κχξεθαο, Εάθπλζνο 26950 61116 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΩΣΖΡΗΟ 3ν ρικ ΔΟ Πχξγνπ - Παηξψλ 26210 31329 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ.ΠΑΤΛΟ Αξηζηνηέινπο 105,Μαθξνρψξη Βέξνηαο 23310 43451 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΣΔΦΑΝΑΚΖ Μ.  ΒΑΕΟ Ζ. Ο.Δ.  Μειεηίνπ Μεηαμάθε 2, Ζξάθιεην 2810 313253 

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ ΥΡΖΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ & ΗΑ Ο.Δ.  2ν ρικ  Ζγνπκελίηζαο - Ησαλλίλσλ, Ζγνπκελίηζα 26650 26444 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΡΑΠΟΤΛΟΤΣΗΓΖ ΘΩΜΑ & ΗΑ ΔΠΔ  Μεζεκέξη Θεζ/λίθεο 23920 91352 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ Β.ΜΠΔΓΚΑ Α.Δ. νδφο Νεκέαο, ηαπξάθη Ησαλλίλσλ 26510 43302 

ΓΗΚΣΤΟ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ MAPFRE ASISTENCIA A.E 



 

 

 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΟΗ ΝΣΗΝΗΑΚΟΤ & ΗΑ Δ.Δ. Πεξηγπάιη 152, Καβάια 2510 232134 

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΑ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΗΚΟΤΡΖ  & ΗΑ Ο.Δ.  3ν ρικ Καξδίηζαο - Σξηθάισλ, Καξδίηζα 24410 77232 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΜΗΚΗΑ ΛΑΕΑΡΟ & ΗΑ Δ.Δ. Μαλσιάθε 14, Καζηνξηά 24670 83570 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΗΩΑΝΝΖ ΕΑΥΟ & ΗΑ Δ.Δ. Δ.Ο. Κέξθπξαο-Παιαηνθαζηξίηζαο, Αιπθέο Πνηακνχ 26610 20962 

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΑΓΓΔΛΑΣΟ & ΗΑ ΟΔ Αγία Δηξήλε, Κεθαιινληά 26740 72606 

ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ Α.ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ . ΡΟΞΔΝΟ ΔΔ 1ν ρικ Κηιθίο-Μεηαιιηθνχ, Κηιθίο 23410 23695 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛΗΓΖ Γ. & ΗΑ Ο.Δ. 3 ρικ Κνδάλεο-Θεζζ/θεο, Κνδάλε 24610 33000 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ ΑΒΒΟΤΛΗΓΟΤ ΥΑΡ. ΗΚΟ ΣΡ. & ΗΑ Δ.Δ. Οηθνηξνθείνπ 22, Πηνιεκαίδα 24630 27360 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΜΗΥΑΖΛ ΠΑΝΣΑΕΖ & ΗΑ Ο.Δ. Πεξηνρή Αξθνχδα, Κηάην Κνξηλζίαο  27420 22088 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΚΟΤΜΑΡΗΑΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Μεζζαξηά Άλδξνπ 22820 24709 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΚΑΜΑΚΑΡΖ ΑΝΣΩΝΗΟ Μήινο 22870 22510 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΠΟΛΤΚΑΝΓΡΗΩΣΖ Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΤΚΟΝΟΤ  Άλσ Μεξά, Μχθνλνο 22890 71276 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΜΠΗΛΑ ΦΩΣΔΗΝΟ & ΗΑ Ο.Δ. Υψξα Νάμνπ 22850 24510 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΓΔΜΔΛΗΑΡΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Παξνηθηά Πάξνπ  22840 24168 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΓΗΟΤΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ Έμσ Γσληά Θήξαο (αληνξίλε) 22860 31472 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΛΟΓΟ & ΗΑ Δ.Δ.  Απνιιψληα ίθλνπ 22840 31307 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΡΟΤΟ Α. ΓΔΩΡΓΗΟ Μάλλα χξνπ 22810 89091 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΓΖΜ.ΓΑΤΡΑ - ΓΔΛΑΣΟΛΛΑ ΜΑΣΘΑΗΟ Ο.Δ. Βαγηά, Σήλνο 22830 25580 

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ Π.ΚΑΚΟΚΔΦΑΛΟ & ΗΑ ΔΔ  Κιεάξρνπ 42&118, πάξηε 27310 23533 

ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ 
ΓΡΖΓΟΡΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ-ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ-ΛΗΑΚΟ ΕΖΖ 
Ο.Δ. 

νδφο Πνιπμέλε Εήινπ 2, Λάξηζα 2410 233333 

ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ ΜΠΟΤΡΝΔΛΖ ΝΔΚΣΑΡΗΑ & ΗΑ Ο.Δ. Ηεξάπεηξα 28420 25559 

ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΛΑΕΑΡΖ ΔΤΣΑΘΗΟ & ΗΑ Δ.Δ. ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Ξ. Γξεγφξε 50, Λεπθάδα 26450 22901 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Καιινλή Λέζβνπ 22530 22876 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΞΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Μχξηλα Λήκλνπ, Λήκλνο 22540 25074 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΑΓΝΖΗΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΣΗΝΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. Νηθνιατδε 24, Πεδίν Άξεσο, Βφινο 24210 60872 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ ΚΔΛΔΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ & ΗΑ Ο.Δ. 
Δξγ.Καη/θίεο ζηνίρνο 7Β,πιεζίνλ Αζελψλ 189, 
Καιακάηα 

27210 90011 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ Γ.ΚΑΓΟΓΛΟΤ-Υ.ΗΩΑΝΝΗΓΖ & ΗΑ Δ.Δ. 
2ρικ Δ.Ο. Ξάλζεο-Λαγνπο & ηέξκα 28εο Οθησβξίνπ, 
Ξάλζε 

25410 26885 

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ-ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ-ΒΟΤΓΑΛΗΩΣΖ & ΗΑ Δ.Δ. Δγλαηίαο 69, Έδεζζα 23810 22095 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ STORK SIEGFRIED & ΗΑ Δ.Δ. Λ.Ησαλλίλσλ 436, Πξέβεδα 26820 23700 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ Κ.ΜΔΣΑΞΑ & ΗΑ Δ.Δ. 2o ρικ Δ.Ο. Καηεξίλεο-Λάξηζαο 23510 36622 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΣΑΣΑΡΑΚΖ ΜΗΥ. ΣΗΚΗΝΣΗΚΟ ΥΡ. ΟΔ  6ρικ Ρεζχκλνπ-πειίνπ, Ρέζπκλν 28310 24554 

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ ΚΑΛΠΑΚΗΓΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ ΣΟΤ ΚΩΝ/ΝΟΤ ηζκάλνγινπ 99, Κνκνηελή 25310 30007 

ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ SAMOS AUTO SERVICE Γεξνγιή Δ. Φσηεηλή άκνο 22730 80280 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ ΚΑΜΔΡΗΓΖ ΓΖΜ.ΚΩΝ/ΝΟ 3ν ρικ εξξψλ - Νηγξίηαο, έξξεο 23210 57047 



 

 

 

ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΛΟΤΓΑ & ΗΑ Δ.Δ. 6ν ρικ Σξηθάισλ - Καιακπάθαο,Σξίθαια 24310 85858 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΥΟΗΝΑ . & ΗΑ Ο.Δ.  Ρνδίηζα Λακίαο 22310 32111 

ΝΟΜΟ ΦΘΗΩΣΗΓΑ ΚΑΡΑΜΠΑ ΔΠΔ 145ν ρικ  Δ.Ο. Αζελψλ - Λακίαο, Ληβαλάηεο 22330 31133 

ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΤΡΔΛΖ ΑΝΣΩΝΗΟ & ΗΑ Δ.Δ. Κνληνπνχινπ 52, Φιψξηλα 23850 25125 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΑ ΔΓΓΗΣΑ ΥΡΖΣΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 18ν ρικ Δ.Ο. Άκθηζζαο - Λακίαο, Άκθηζζα 22650 72200 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Δ.Π.Δ. Νέα Μνπδαληά, Νέα Καιιηθξάηεηα 23990 21228 
ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΩΝ ΑΦΟΗ ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΑΚΖ Ο.Δ. Κ.Γηακπνπδάθε, Πειεθαπίλα, Υαληά 28210 91222 

ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ ΛΟΪΕΟ ΣΑΜΑΣΗΟ Αγ. Μελά 52, Υίνο 22710 31104 

 

Εκηός Ελλάδος 
 

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacionál de Seguros y Reaseguros S.A. Sór Ángela de la Cruz, 6 Madrid, Spain +302106504000 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: 

 
 Η MAPFRE ASISTENCIA δεζμεύεηαι όηι θα διαηηρεί ενημερωμένη ηην προαναθερόμενη λίζηα ζε κάθε αλλαγή ζηοιτείοσ. 

 Ο Αζθαλιζμένος / Η Αζθαλιζμένη θα μπορεί να έτει πρόζβαζη ζηην ενημερωμένη λίζηα μέζω διαδικησακής ζελίδας (web page), η οποία αναγράθεηαι 

παρακάηω και ηην οποία έτει δημιοσργήζει η MAPFRE ASISTENCIA, με ζκοπό ηην έγκσρη ενημέρωζη ηων αζθαλιζμένων. 

 

www.mapfreproviders.gr 
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