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Κλάδος Αυτοκινήτων

Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήµατος (ΕΟ 01) 
Άρθρο 1. Ορισµοί: Αστική ευθύνη είναι η νόµιµη υποχρέωση του νοµικού ή φυσικού προσώπου να αποκαταστήσει 
ζηµιά που προκάλεσε µε πράξη ή παράλειψή του σε άλλο πρόσωπο. Τρίτοι είναι όλα τα πρόσωπα εκτός από:
1. Το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενο, 
2. τον οδηγό του οχήµατος,
3. τα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) των οποίων η ευθύνη καλύπτεται µε το Ασφαλιστήριο, καθώς και, σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων ή εταιριών που δεν έχουν αποκτήσει νοµική προσωπικότητα, οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου, του
κυρίου/κατόχου του οχήµατος, καθώς και κάθε οδηγού, υπεύθυνου ή προστηθέντα για την οδήγηση, 
(Ασφαλιζόµενα πρόσωπα) έναντι απαιτήσεων τρίτων για ζηµιές ή βλάβες που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία 
του ασφαλιζόµενου
οχήµατος και αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Τραυµατισµού, θανατηφόρου τραυµατισµού ή πρόκλησης σωµατικών βλαβών σε τρίτα πρόσωπα,  
συµπεριλαµβανοµένων και των επιβατών του οχήµατος,
2. υλικών ζηµιών σε πράγµατα που δεν µεταφέρονται µε το ασφαλιζόµενο όχηµα,
3. υλικών ζηµιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του Ασφαλιζόµενου, του οδηγού ή του Λήπτη της 
Ασφάλισης.
Η παρεχόµενη κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει:
4. Την Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του ασφαλιζόµενου οχήµατος έναντι τρίτων, σε περίπτωση κλοπής ή βίαιης 
αφαίρεσής του, 
5. τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από την πρόκληση σωµατικών βλαβών ή 
θανατηφόρου τραυµατισµού.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει, όσον αφορά την υποχρεωτική κάλυψη αστικής 
ευθύνης, ζηµιές που προκαλούνται:
1. Από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόµενη από το Νόµο και για την κατηγορία του οχήµατος που οδηγεί, άδεια 
οδήγησης (Άρθρο 6β, παρ. 1α, Ν489/76).
2. Όταν ο οδηγός του οχήµατος βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευµατωδών ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ., εφόσον υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µε την πρόκληση του 
ατυχήµατος (Άρθρο 6β, παρ.1β, Ν489/76). 
3. Όταν το ασφαλιζόµενο όχηµα χρησιµοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στην άδεια 
κυκλοφορίας του και στο Ασφαλιστήριο, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση του 
ατυχήµατος (Άρθρο 6β, παρ.1γ, Ν489/76). 
∆ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν απαλλάσσουν την Εταιρία έναντι ζηµιωθέντων τρίτων (Άρθρο 6β, 
παρ. 3, Ν489/76), της δίνουν ωστόσο το δικαίωµα διεκδίκησης της καταβληθείσας αποζηµίωσης (Άρθρο 11, παρ. 1,
Ν489/76) από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην έκταση της κάλυψης (Ασφαλιζόµενα πρόσωπα).
Επίσης εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και δεν περιλαµβάνονται στην κάλυψη, ζηµιές 
που προκαλούνται:
4. Σε αντικείµενα (Άρθρο 6, παρ. 2, Ν489/76) που ανήκουν στην οικογένεια: 
 i. του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου,
 ii. του οδηγού του ασφαλιζόµενου οχήµατος, 
 iii. των προσώπων που αναφέρονται στην έκταση της κάλυψης. 
5. Σε αντικείµενα που µεταφέρονται µε το ασφαλιζόµενο όχηµα (Άρθρο 6, παρ. 2, Ν489/76).
6. Από πρόθεση (άρθρο 6, παρ. 1, Ν489/76).
7. Όταν το ασφαλιζόµενο όχηµα συµµετέχει σε αγωνίσµατα που επάγονται ειδικούς κινδύνους όπως παρελάσεις, 
αγώνες-διαγωνισµούς ταχύτητας, ακρίβειας, δεξιοτεχνίας, επίσηµους ή ανεπίσηµους, για τους οποίους χρειάζεται 
ειδική ασφάλιση µε την έκδοση ειδικού πιστοποιητικού (Άρθρο 6, παρ. 4, Ν489/76). 
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8. Σε πρόσωπα που συµφώνησαν να µεταφερθούν µε το ασφαλιζόµενο όχηµα όταν αυτό, σε γνώση των προσώπων 
αυτών, χρησιµοποιείται για την εκτέλεση εγκληµατικής πράξης ή έχει αφαιρεθεί από το νόµιµο κάτοχο του µε 
αθέµιτα µέσα (Άρθρο 6, παρ. 2, Ν489/76). 
9. Από πυρκαγιά του ασφαλιζόµενου οχήµατος που δεν συνδέεται αιτιωδώς µε την κυκλοφορία του και η οποία 
µπορεί να καλυφθεί µόνο από την κάλυψη «Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά». 
10. Από τη λειτουργία µηχανήµατος που αποτελεί εξάρτηµα του ασφαλιζόµενου οχήµατος ή είναι προσαρµοσµένο 
σε αυτό σαν εργαλείο, περίπτωση η οποία µπορεί να καλυφθεί µόνο από την κάλυψη «Αστική Ευθύνη κατά τη 
λειτουργία του οχήµατος ως εργαλείου». 
 
Ειδικός Όρος Επέκτασης της Κάλυψης Υλικών Ζηµιών Αστικής Ευθύνης από τροχαίο ατύχηµα µεταξύ
µελών της ίδιας οικογένειας (ΕΟ 02) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση  τροχαίου ατυχήµατος µεταξύ οχηµάτων που οδηγούνται ή 
βρίσκονται στην κυριότητα προσώπων που ανήκουν στην οικογένεια του Ασφαλιζόµενου, του οδηγού ή του Λήπτη 
της Ασφάλισης, η παρεχόµενη µε την προηγούµενη παράγραφο κάλυψη αστικής ευθύνης επεκτείνεται , µε τους 
ίδιους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις (στο πλαίσιο που δεν τροποποιούνται µε τον  παρόντα ειδικό όρο) και επί 
των υλικών ζηµιών των αναίτιων οχηµάτων, µέχρι του ποσού που αναγράφεται για την κάλυψη αυτή στον πίνακα 
καλύψεων. 
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Εκτός από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον προηγούµενο ειδικό όρο Αστικής 
ευθύνης, η επέκταση της κάλυψης ισχύει µε την προϋπόθεση ότι το όχηµα το οποίο υπέστη υλική ζηµιά στο τροχαίο 
ατύχηµα είναι ασφαλισµένο και αυτό στη Demco Insurance.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, δεν καλύπτεται  
η αναγραφόµενη στο Ασφαλιστήριο απαλλαγή, το ποσό της οποίας βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο. Η απαλλαγή δεν 
ισχύει σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος, ενώ σε περίπτωση που η επισκευή της ζηµιάς 
πραγµατοποιηθεί σε κάποιο από τα συµβεβληµένα συνεργεία επισκευής οχηµάτων που αναφέρονται στο έντυπο 
«Υπηρεσίες Φροντίδας» το ποσό της απαλλαγής θα µειώνεται στο ήµισυ.

Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από Πυρκαγιά (ΕΟ 03) 
Άρθρο 1. Ορισµοί:  Αστική ευθύνη είναι η νόµιµη υποχρέωση του νοµικού ή φυσικού προσώπου να αποκαταστήσει
ζηµιά που προκάλεσε µε πράξη ή παράλειψή του σε τρίτο πρόσωπο. Πυρκαγιά είναι η φωτιά (καύση που 
συνοδεύεται από φλόγα) που προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριµένη εστία ή που εγκατέλειψε αιφνίδια και 
απρόβλεπτα την εστία της και επεκτείνεται µε δική της δύναµη. Τρίτοι είναι όλα τα πρόσωπα εκτός από: 
1. Το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενο,
2. τον οδηγό του οχήµατος,
3. τα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) των οποίων η ευθύνη καλύπτεται µε το Ασφαλιστήριο καθώς και, σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων ή εταιριών που δεν έχουν αποκτήσει νοµική προσωπικότητα, οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλιζόµενου έναντι απαιτήσεων τρίτων για
σωµατικές βλάβες ή/και υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά του ασφαλιζόµενου οχήµατος, η οποία δεν
συνδέεται αιτιωδώς µε την κυκλοφορία του.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, δεν καλύπτεται 
η αστική ευθύνη: 
 • για απαιτήσεις τρίτων από πυρκαγιά που συνδέεται µε την κυκλοφορία του οχήµατος, η οποία περιλαµβάνεται  
    στην κάλυψη αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήµατος.

Ειδικός Όρος Ζηµιών από Ανασφάλιστο Όχηµα (ΕΟ 04)
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόµενο όχηµα από τη
σύγκρουσή του εντός Ελλάδας µε τρίτο όχηµα που είναι ανασφάλιστο και ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου για το ατύχηµα.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η κάλυψη είναι:
1. Η καταγραφή του συµβάντος από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή,
2. η πιστοποίηση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήµατος,
3. η πιστοποίηση της µη ασφάλισης του υπαίτιου οχήµατος από έγγραφα της Αστυνοµικής Αρχής που έχει επιληφθεί 
του ατυχήµατος (Αντίγραφο ∆ελτίου Συµβάντων, Ποινική ∆ικογραφία).
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, δεν καλύπτονται 
ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα που προξενούνται εκτός Ελλάδας.
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Ειδικός όρος Προσωπικού Ατυχήµατος (ΕΟ 05) 
Άρθρο 1. Ορισµός: Ατύχηµα είναι το τυχαίο, βίαιο, αιφνίδιο, εξωτερικό ως προς το ασφαλιζόµενο πρόσωπο και 
ανεξάρτητο από τη θέληση του, συµβάν που προκαλεί τραυµατισµό ή θάνατο.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται ο Ασφαλιζόµενος οδηγός για ατύχηµα που θα συµβεί κατά την 
οδήγηση του ασφαλιζόµενου οχήµατος και θα έχει ως αποτέλεσµα το θάνατο ή τη µόνιµη ολική ανικανότητά του. 
Ως µόνιµη ολική ανικανότητα αναγνωρίζονται οι περιπτώσεις: 
1. Ολικής απώλειας 
 i. της όρασης και των δύο µατιών,
 ii. της λειτουργίας δύο βραχιόνων ή δύο χεριών ή δύο κνηµών ή δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και µιας κνήµης ή  
 ενός βραχίονα και ενός ποδιού.
2. Ανίατης τραυµατικής ή µετατραυµατικής  πάθησης του εγκεφάλου, η οποία καθιστά τον παθόντα ανίκανο για   
 κάθε εργασία.
3. Ολικής και διαρκούς παράλυσης.
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις: Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η κάλυψη του προσωπικού ατυχήµατος είναι ο 
θάνατος ή η µόνιµη ολική ανικανότητα:
1. Να προέρχονται άµεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από τροχαίο ατύχηµα που θα έχει   
 συµβεί αποδεδειγµένα κατά την οδήγηση του ασφαλιζόµενου οχήµατος µέσα στη διάρκεια ισχύος του   
 Ασφαλιστηρίου,
2. να επέλθουν το αργότερο µέσα σε διάστηµα 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος,  
3. ο Λήπτης της Ασφάλισης να είναι ηλικίας µικρότερης των 65 ετών. Μετά τη συµπλήρωση του 65 έτους της   
 ηλικίας, η κάλυψη του προσωπικού ατυχήµατος τερµατίζεται αυτοδίκαια. 
Άρθρο 4. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, δεν καλύπτονται 
οι περιπτώσεις:
1. Αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµού του Ασφαλιζόµενου, ανεξάρτητα από τη διανοητική  
 του κατάσταση.
2. Ατυχήµατος από διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήµατος. 
3. Ατυχήµατος που οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε αιτία που προϋπήρχε της ασφάλισης.
 
Ειδικός Όρος Παροχής Οικονοµικής Ενίσχυσης (ΕΟ 06) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ασφαλιζόµενου οχήµατος σαν 
αποτέλεσµα:
1. Πυρκαγιάς, έκρηξης,
2. πυρκαγιάς ή/και έκρηξης από τροµοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες,
3. φυσικών φαινοµένων (καταιγίδα, θύελλα, πληµµύρα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση),
4. γεωλογικών διαταραχών (σεισµός, ηφαιστειακή έκρηξη),
5. ιδίων ζηµιών από τροχαίο ατύχηµα υπαιτιότητας του ασφαλιζόµενου οδηγού,
αν δεν είναι ασφαλισµένο για τους παραπάνω κινδύνους, θα καταβάλλεται στον Ασφαλιζόµενο οικονοµική 
ενίσχυση € 5.000 όταν το όχηµα κατά τη στιγµή της ζηµιάς έχει ηλικία ενός µήνα και µικρότερη. Η οικονοµική 
ενίσχυση θα µειώνεται κατά ποσοστό 1% για κάθε επιπλέον µήνα ηλικίας του οχήµατος.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η κάλυψη είναι:
1. Η απόσυρση του οχήµατος από την κυκλοφορία µετά τη ζηµιά (αποχαρακτηρισµός του οχήµατος), και 
2. η µη ασφάλιση του οχήµατος για τους κινδύνους που αναφέρονται στην έκταση της κάλυψης. Στην περίπτωση 
που κάποιος από τους προαναφερόµενους κινδύνους καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, τότε η παροχή 
οικονοµικής ενίσχυσης  θα ισχύει µόνο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

Ειδικός Όρος Επέκτασης της Κάλυψης Αστικής Ευθύνης του Οχήµατος σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (ΕΟ 07) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση πραγµατοποίησης ταξιδιού στο εξωτερικό, η παρεχόµενη 
ασφαλιστική κάλυψη Αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήµατος επεκτείνεται  και στα κράτη–µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του «Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου».  

Ειδικός Όρος Επέκτασης των Συµπληρωµατικών Καλύψεων του Οχήµατος σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (ΕΟ 08) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση πραγµατοποίησης ταξιδιού στο εξωτερικό, η παρεχόµενη 
ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται, ώστε να περιλαµβάνει τις συµπληρωµατικές καλύψεις του οχήµατος (καλύψεις 
που αφορούν ζηµιές στο ασφαλιζόµενο όχηµα) και για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου. 
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Ειδικός Όρος Πυρκαγιάς, Έκρηξης (ΕΟ 10) 
Άρθρο 1. Ορισµοί: Πυρκαγιά είναι η φωτιά (καύση που συνοδεύεται από φλόγα) που προκλήθηκε χωρίς να 
προϋπάρχει συγκεκριµένη εστία ή που εγκατέλειψε αιφνίδια και απρόβλεπτα την εστία της και επεκτείνεται µε δική 
της δύναµη. Έκρηξη είναι η αιφνίδια διαφυγή ενέργειας που οφείλεται σε βίαια εκτόνωση αερίων και ατµών.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές του ασφαλιζόµενου οχήµατος από πυρκαγιά ή/και 
έκρηξη.
 
Ειδικός Όρος Πυρκαγιάς ή/και Έκρηξης από Τροµοκρατικές Ενέργειες, Πολιτικές Ταραχές,
Κακόβουλες Ενέργειες (ΕΟ 11) 
Άρθρο 1. Ορισµοί: Τροµοκρατικές είναι οι βίαιες και παράνοµες ενέργειες ατόµου ή οµάδας ατόµων µε στόχο τον
εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου ανθρώπων, καθώς και τον επηρεασµό της νόµιµης ή de facto Αρχής για
την εξυπηρέτηση πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, ιδεολογικών ή εθνικών επιδιώξεων. Πολιτικές ταραχές
είναι οι βίαιες και παράνοµες ενέργειες πλήθους ατόµων που γίνονται οργανωµένα, οφείλονται σε πολιτικά αίτια 
και προκαλούν ή έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν τη διασάλευση της ∆ηµόσιας Τάξης.  Κακόβουλες ενέργειες 
είναι οι βίαιες και παράνοµες πράξεις µεµονωµένων ατόµων που γίνονται µε σκοπό τη δολιοφθορά.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές του ασφαλιζόµενου οχήµατος που προκαλούνται 
από πυρκαγιά ή/και έκρηξη που οφείλεται σε τροµοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές ή κακόβουλες ενέργειες.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων δεν καλύπτονται:
1. Ζηµιές από τροµοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες (χωρίς πυρκαγιά ή έκρηξη), οι 
οποίες µπορούν να καλυφθούν µόνο από την κάλυψη «Ζηµιές από τροµοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές,
κακόβουλες ενέργειες.
2. Ζηµιές κατά τη διάρκεια ή κατά την απόπειρα διάπραξης κλοπής, καθώς και κατά τη διάρκεια της παράνοµης 
κατοχής ή στέρησης της χρήσης του ασφαλιζόµενου οχήµατος, µόνιµης ή προσωρινής, από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Τέτοιες ζηµιές µπορούν να καλυφθούν µόνο από τον Ειδικό Όρο Κλοπής. 
3. Ζηµιές από συγγενείς του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου µέχρι και δεύτερου βαθµού συγγένειας.

Ειδικός Όρος Ζηµιών από Τροµοκρατικές Ενέργειες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες (ΕΟ12) 
Άρθρο 1. Ορισµοί:  Τροµοκρατικές είναι οι βίαιες και παράνοµες ενέργειες ατόµου ή οµάδας ατόµων µε στόχο τον
εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου ανθρώπων, καθώς και τον επηρεασµό της νόµιµης ή de facto Αρχής  για
την εξυπηρέτηση πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, ιδεολογικών ή εθνικών επιδιώξεων. Πολιτικές ταραχές
είναι οι βίαιες και παράνοµες ενέργειες πλήθους ατόµων που γίνονται οργανωµένα, οφείλονται σε πολιτικά αίτια 
και προκαλούν ή έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν τη διασάλευση της ∆ηµόσιας Τάξης.  Κακόβουλες ενέργειες 
είναι οι βίαιες και παράνοµες πράξεις µεµονωµένων ατόµων που γίνονται µε σκοπό τη δολιοφθορά.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι ζηµιές του ασφαλιζόµενου οχήµατος που προκαλούνται από
τροµοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές ή κακόβουλες ενέργειες, χωρίς την εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, δεν καλύπτονται:
1. Ζηµιές κατά τη διάρκεια ή κατά την απόπειρα διάπραξης κλοπής, καθώς και κατά τη διάρκεια της παράνοµης 
κατοχής ή στέρησης της χρήσης του ασφαλιζόµενου οχήµατος, µόνιµης ή προσωρινής, από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Τέτοιες ζηµιές µπορούν να καλυφθούν µόνο από τον Ειδικό Όρο Κλοπής. 
2. Ζηµιές από συγγενείς του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου µέχρι και δεύτερου βαθµού συγγένειας.
3. Η αναγραφόµενη στο ασφαλιστήριο απαλλαγή, το ποσό της οποίας βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο. Η απαλλαγή δεν 
ισχύει σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος, ενώ σε περίπτωση που η επισκευή της ζηµιάς
πραγµατοποιηθεί σε κάποιο από τα συµβεβληµένα συνεργεία επισκευής οχηµάτων  που αναφέρονται στο έντυπο
«Υπηρεσίες Φροντίδας», το ποσό της απαλλαγής θα µειώνεται στο ήµισυ.  
 
Ειδικός Όρος Ολικής  & Μερικής Κλοπής (ΕΟ 13) 
Άρθρο 1. Ορισµοί: Κλοπή µε διάρρηξη είναι η µέσω παραβίασης αφαίρεση κινητών πραγµάτων µε σκοπό την
παράνοµη ιδιοποίησή τους από τρίτο πρόσωπο. Ληστεία είναι η απόσπαση και η οικειοποίηση ξένων αγαθών από 
τον κάτοχό τους µε άσκηση βίας ή µε απειλή άσκησης βίας.  Ολική κλοπή είναι η ολική αφαίρεση του οχήµατος 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. Μερική κλοπή είναι η αφαίρεση εξαρτηµάτων του οχήµατος, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
όταν αυτά είναι σταθερά τοποθετηµένα επάνω ή µέσα στο όχηµα και αποτελούν τµήµα ή πάγιο εξοπλισµό του. 
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η κλοπή του ασφαλιζόµενου οχήµατος (ολική ή µερική) ύστερα από
ληστεία ή διάρρηξή του ή µε τη χρήση κλειδιού που έχει οικειοποιηθεί παράνοµα. 
Καλύπτονται επιπλέον και:
1. Οι ζηµιές των κλεπτών στο όχηµα: 
κατά τη διάρρηξη ή την απόπειρα διάρρηξής του, όταν το όχηµα βρεθεί πριν την ηµεροµηνία καταβολής  της 
αποζηµίωσης κλοπής σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στον παρόντα ειδικό όρο.
2. Η κλοπή µη σταθερών ή παρελκόµενων εξαρτηµάτων (αξεσουάρ) του οχήµατος (µέχρι 2% της ασφαλιζόµενης  
αξίας του οχήµατος).
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Άρθρο 3. Προϋποθέσεις: Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η κάλυψη είναι:
1. η άµεση δήλωση του συµβάντος στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή και η συνακόλουθη υποβολή της σχετικής  
µήνυσης. 
2. το κλείδωµα των πορτών και η ενεργοποίηση των συστηµάτων ασφαλείας του οχήµατος όταν είναι σταθµευµένο.
3. η παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής µήνυσης, ως ελάχιστος χρόνος 
αναµονής για τυχόν ανεύρεση του οχήµατος πριν την καταβολή της αποζηµίωσης. 
Άρθρο 4. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων δεν καλύπτεται
κλοπή:
1. Που δε δηλώθηκε στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. 
2. Που δεν έχει γίνει µε διάρρηξη του οχήµατος, ληστεία ή µε τη χρήση παράνοµα οικειοποιηµένου κλειδιού ή δεν 
έχει χαρακτηριστεί σαν τέτοια (κλοπή µε διάρρηξη, ληστεία ή µε παράνοµα οικειοποιηµένο κλειδί) από το ∆ελτίο 
Συµβάντων της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής που θα επιληφθεί των παραπάνω παράνοµων ενεργειών ή από 
τηδικογραφία (αν σχηµατιστεί). 
3. Που έγινε µε τη χρήση κλειδιού που χορηγήθηκε από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενο ή από τα µέλη 
της οικογένειάς του που κατοικούν µαζί του. ∆ιευκρινίζεται ότι η κλοπή µε τη χρήση παράνοµα οικειοποιηµένου 
κλειδιού συµπεριλαµβάνεται στην κάλυψη. 
4. Σε καλύµµατα τροχών (τάσια), σε µάκτρα υαλοκαθαριστήρων, σε εξωτερικές ρεζέρβες και καλύµµατα 
εξωτερικών ρεζερβών, σε αφαιρούµενες κεραίες (βιδωτές), σε τρέιλερ, σε µπαγκαζιέρες και σχάρες µεταφοράς 
αντικειµένων.

Ειδικός Όρος Απαλλαγής Πληρωµής Ασφαλίστρων λόγω Απώλειας Εργασίας ή ∆ιακοπής
Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας (ΕΟ 14) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης
απολυθεί από την εργασία του ή διακόψει αναγκαστικά (πτώχευση) την επαγγελµατική του δραστηριότητα σε
περίπτωση που είναι ελεύθερος επαγγελµατίας, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση της επόµενης πληρωµής των
υποχρεωτικών εκ του νόµου καλύψεων του Ασφαλιστηρίου του, εφόσον αυτή συµπίπτει χρονικά µε την περίοδο 
που είναι άνεργος, µε µέγιστη περίοδο κάλυψης, από την ηµεροµηνία της απόλυσης ή της αναγκαστικής διακοπής 
της επαγγελµατικής δραστηριότητας και της µόνιµης διακοπής των εργασιών του (πτώχευση), ίση µε τη διάρκεια 
του Ασφαλιστηρίου.    
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η κάλυψη είναι:
1. Σε περίπτωση µισθωτής εργασίας: 
i. η ύπαρξη εξαρτηµένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου στον ίδιο εργοδότη τους τελευταίους 12 µήνες πριν από 
την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, 
ii. η προσκόµιση από το Λήπτη της Ασφάλισης όλων των σχετικών πιστοποιητικών, τόσο κατά την έναρξη της 
ανεργίας του (καταγγελία σύµβασης εργασίας–εγγραφή στο Ταµείο Ανεργίας του ΟΑΕ∆), όσο και πριν την κάθε 
οφειλή του Ασφαλιστηρίου του (βεβαίωση της ανεργίας). 
2. Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγέλµατος:
i. η επίσηµη λειτουργία της επιχείρησης τους τελευταίους 12 µήνες πριν από την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, 
ii. η προσκόµιση του εγγράφου που πιστοποιεί την αναγκαστική παύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τη 
µόνιµη διακοπή των εργασιών της (πτώχευση), καθώς και δήλωση του Λήπτη της Ασφάλισης ότι βρίσκεται σε 
καθεστώς ανεργίας και δε συµµετέχει σε άλλη επιχείρηση.  
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ισχύς του ασφαλιστηρίου τουλάχιστον 2 µήνες πριν την 
επέλευση του κινδύνου.

Ειδικός Όρος Φυσικών Φαινοµένων (Θύελλα, καταιγίδα, πληµµύρα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση) (ΕΟ15) 
Άρθρο 1. Ορισµοί: Θύελλα είναι η επικράτηση σφοδρών ανέµων. Καταιγίδα είναι η δυνατή βροχόπτωση. Πληµµύρα
είναι η παρέκκλιση νερού από τα κανάλια απορροής του. Χιονόπτωση είναι η πτώση χιονιού. Χαλαζόπτωση είναι η
πτώση χαλαζιού.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές στο ασφαλιζόµενο όχηµα λόγω θύελλας ή/και 
καταιγίδας ή/και πληµµύρας ή/και χιονόπτωσης ή/και χαλαζόπτωσης. ∆ιευκρινίζεται ότι η κάλυψη της χιονόπτωσης
αφορά αποκλειστικά ζηµιές που προκαλούνται από το βάρος του χιονιού.
Στην κάλυψη της θύελλας συµπεριλαµβάνονται και οι ζηµιές στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα από πτώση δέντρων 
ή/και στύλων από θύελλα.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, δεν καλύπτονται: 
1.  Μηχανικές ή άλλες βλάβες λόγω παγετού.
2.  Η αναγραφόµενη στο ασφαλιστήριο απαλλαγή, το ποσό της οποίας βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο. Η απαλλαγή δεν ισχύει 
σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος, ενώ σε περίπτωση που η επισκευή της ζηµιάς πραγµατοποιηθεί σε 
κάποιο από τα  συνεργαζόµενα συνεργεία επισκευής οχηµάτων που αναφέρονται στο έντυπο «Υπηρεσίες Φροντίδας», το 
ποσό της απαλλαγής θα µειώνεται στο ήµισυ.
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Ειδικός Όρος Γεωλογικών ∆ιαταραχών (Σεισµός, Έκρηξη Ηφαιστείου) (ΕΟ 16) 
Άρθρο 1. Ορισµοί: Σεισµός είναι το φυσικό φαινόµενο που προκαλείται από ξαφνική απελευθέρωση µηχανικής 
ενέργειας, από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνειά της. Ηφαίστειο είναι το γεωλογικό άνοιγµα ή ρήγµα στο 
φλοιό της γης από το οποίο αναβλύζουν κατά καιρούς λειωµένα ή καυτά πετρώµατα και ατµός.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές των ασφαλιζόµενων αντικειµένων που 
προκαλούνται από σεισµό ή έκρηξη ηφαιστείου. Η κάλυψη, εκτός από τον κλονισµό, περιλαµβάνει και ζηµιές από 
πυρκαγιά ή/και έκρηξη ή/και καθίζηση ή/και κατολίσθηση ή/και παλιρροϊκό κύµα (τσουνάµι), εφόσον οφείλονται σε 
σεισµό ή έκρηξη ηφαιστείου. 
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, δεν καλύπτεται  
η αναγραφόµενη στο Ασφαλιστήριο απαλλαγή, το ποσό της οποίας βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο. Η απαλλαγή δεν 
ισχύει σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος, ενώ σε περίπτωση που η επισκευή της ζηµιάς 
πραγµατοποιηθεί σε κάποιο από τα συµβεβληµένα συνεργεία επισκευής οχηµάτων που αναφέρονται στο έντυπο 
«Υπηρεσίες Φροντίδας», το ποσό της απαλλαγής θα µειώνεται στο ήµισυ. 

Ειδικός Όρος Ενοικίασης Αυτοκινήτου (ΕΟ 17) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος, µετά από ζηµιά ή απώλεια που καλύπτεται 
µε αυτό το Ασφαλιστήριο, υποχρεωθεί σε στέρηση της χρήσης (ολική ή µερική) του ασφαλιζόµενου οχήµατος, η 
Εταιρία θα καλύπτει τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου αντικατάστασης, φορολογήσιµης ισχύος ίσης µε το 
ασφαλιζόµενο όχηµα µε όριο τα 2.000 κ.εκ.
Η κάλυψη θα παρέχεται για όσο διάστηµα χρειαστεί µέχρι την ανεύρεση ή επισκευή του οχήµατος µε ανώτατο όριο 
τις τριάντα (30) ηµέρες και εφόσον ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση (σε περίπτωση κλοπής) ή την επισκευή 
(στις υπόλοιπες περιπτώσεις) είναι µεγαλύτερος από πέντε (5) ηµέρες.
Ως χρόνος επισκευής θεωρείται αποκλειστικά ο χρόνος που θα πρέπει το ασφαλιζόµενο όχηµα να παραµείνει στο
συνεργείο (πραγµατικός χρόνος επισκευής) απαλλαγµένος από τυχόν άλλες χρονικές καθυστερήσεις (π.χ. 
µεταφορά–ρυµούλκηση του οχήµατος, αναµονή στο συνεργείο, δέσµευση του οχήµατος από Κρατική Αρχή κ.λπ.). 
Σε κάθε περίπτωση για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη θα πρέπει να περάσουν πέντε (5) ηµέρες (χρόνος αναµονής) από 
την αναγγελία του ζηµιογόνου συµβάντος.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι η στέρηση της χρήσης του 
ασφαλιζόµενου οχήµατος να οφείλεται σε κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, ισχύει και η πιο
κάτω Ειδική Εξαίρεση: 
• δεν καλύπτονται τα έξοδα καυσίµων και ασφαλίστρων (εκτός από αυτά που αντιστοιχούν στην βάσει Νόµου
 υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης)  του ενοικιαζόµενου αυτοκινήτου. 

Ειδικός Όρος Αποµείωσης της Ασφαλιζόµενης Αξίας (ΕΟ 18) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Σηµειώνεται ότι η ασφαλιζόµενη αξία του οχήµατος θα µειώνεται κατά ποσοστό 1%
για κάθε µήνα παλαιότητάς του, προκειµένου να ακολουθεί, όσο είναι δυνατόν, την τρέχουσα εµπορική αξία του (*).
Είναι δε εύλογο ότι σε κάθε ανανέωση της ασφαλιστικής σύµβασης το ασφαλιζόµενο ποσό θα µειώνεται αναλόγως. 
(*) Σε κάθε περίπτωση, η αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει την τρέχουσα εµπορική αξία του οχήµατος, κατά το
χρόνο επέλευσης του κινδύνου.

Ειδικός Όρος Θραύσης Τζαµιών και Εργοστασιακών Ηλιοροφών (ΕΟ 19)  
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές στα τζάµια του ασφαλιζόµενου οχήµατος και 
συγκεκριµένα στον ανεµοθώρακα (παρµπρίζ) και στα περιµετρικά κρύσταλλα, συµπεριλαµβανοµένων και των 
εργοστασιακών ηλιοροφών, µετά από θραύση τους που οφείλεται σε τυχαίο συµβάν. 
Άρθρο 2. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, δεν καλύπτονται:
1. Ζηµιές σε ηλιοροφές αυτοκινήτων προσθαφαιρούµενης-µετακινούµενης ή υφασµάτινης– συνθετικής οροφής, 
καθώς και σε κρύσταλλα που αποτελούν τµήµα της οροφής αυτής.
2. Ζηµιές σε  καθρέφτες, φανάρια, προβολείς, φλας.
3. Η αναγραφόµενη στο Ασφαλιστήριο απαλλαγή, το ποσό της οποίας βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο. Σε περίπτωση που
η επισκευή της ζηµιάς πραγµατοποιηθεί σε κάποιο από τα συνεργαζόµενα συνεργεία επισκευής οχηµάτων ή σε 
κάποιο από τα συνεργαζόµενα καταστήµατα τοποθέτησης – αποκατάστασης ζηµιών κρυστάλλων των εταιριών
Glassdrive, Carglass και Φίλης Glass η απαλλαγή δεν θα εφαρµόζεται. 

Ειδικός Όρος Αντικατάστασης Κλειδιών – Εξόδων Ξεκλειδώµατος Θυρών (ΕΟ 20) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται τα έξοδα ξεκλειδώµατος του οχήµατος, καθώς και τα έξοδα 
αντικατάστασης των κλειδιών του σε περίπτωση απώλειάς τους.
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Ειδικός Όρος Ιδίων Ζηµιών από Σύγκρουση µε άλλο όχηµα κατά την εµπλοκή σε τροχαίο ατύχηµα (ΕΟ21) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι ζηµιές του ασφαλιζόµενου οχήµατος που προκαλούνται 
αποκλειστικά από σύγκρουση µε άλλο όχηµα κατά την εµπλοκή του σε τροχαίο ατύχηµα.
Άρθρο 2. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή
δεν καλύπτει:
1. Φθορές λόγω χρήσης, µείωση απόδοσης, µείωση εµπορικής αξίας, όπως και αποθετικές ζηµιές από τη στέρηση 
της χρήσης του οχήµατος.
2. Ζηµιές σε µη συνήθη εξαρτήµατα και εξοπλισµό του οχήµατος που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή του, 
εκτός και αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά.
3. Ζηµιές που οφείλονται σε πληµµελή συντήρηση του οχήµατος ή επιτείνονται από αυτή.
4. Ζηµιές που προκαλούνται στο όχηµα όταν κινείται εκτός οδών που προορίζονται για την κυκλοφορία οχηµάτων 
ή σε οδούς όπου απαγορεύεται από τις Αρχές η κυκλοφορία.
5. Ζηµιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόµενο όχηµα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, φόρτωσης ή εκφόρτωσής 
του σε τρένα, επιβατικά πλοία ή πορθµεία (εφόσον δεν βρίσκεται  σε κίνηση), καθώς και γενικά ζηµιές  από 
πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήµνισή του. Τέτοιες ζηµιές µπορούν να καλυφθούν µόνο από την κάλυψη 
«Ίδιες ζηµιές του οχήµατος από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήµνιση».  
6. Την αναγραφόµενη στο Ασφαλιστήριο απαλλαγή, το ποσό της οποίας βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο. Η απαλλαγή 
δεν ισχύει σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος, ενώ σε περίπτωση που η επισκευή της ζηµιάς 
πραγµατοποιηθεί σε κάποιο από τα συµβεβληµένα συνεργεία επισκευής οχηµάτων που αναφέρονται στο έντυπο 
«Υπηρεσίες Φροντίδας», το ποσό της απαλλαγής θα µειώνεται στο ήµισυ.  

Ειδικός Όρος Ιδίων Ζηµιών από Πρόσκρουση, Εκτροπή, Ανατροπή, Κατακρήµνιση (ΕΟ 22) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται οι ζηµιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόµενο όχηµα αποκλειστικά 
και µόνο από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήµνισή του, καθώς και κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, 
φόρτωσης ή εκφόρτωσής του σε τρένα, επιβατικά πλοία ή πορθµεία  που εκτελούν κανονικό δροµολόγιο.
Άρθρο 2. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση δεν
καλύπτει:
1. Φθορές λόγω χρήσης, µείωση απόδοσης, µείωση εµπορικής αξίας, καθώς και αποθετικές ζηµιές από τη στέρηση 
της χρήσης του οχήµατος.
2. Ζηµιές σε µη συνήθη εξαρτήµατα και εξοπλισµό του οχήµατος που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή του, 
εκτός και αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά.
3. Ζηµιές που οφείλονται σε πληµµελή συντήρηση του οχήµατος ή επιτείνονται από αυτήν,
4. Ζηµιές στα ελαστικά του οχήµατος, εφόσον είναι άσχετες και ανεξάρτητες από άλλες ζηµιές που καλύπτονται από 
τον ειδικό όρο αυτόν.
5. Ζηµιές που προκαλούνται στο όχηµα όταν κινείται εκτός οδών που προορίζονται για την κυκλοφορία οχηµάτων 
ή σε οδούς όπου απαγορεύεται από τις Αρχές η κυκλοφορία. 
6. Την αναγραφόµενη στο Ασφαλιστήριο απαλλαγή, το ποσό της οποίας βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο. Η απαλλαγή 
δεν ισχύει σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος, ενώ σε περίπτωση που η επισκευή της ζηµιάς 
πραγµατοποιηθεί σε κάποιο από τα συµβεβληµένα συνεργεία επισκευής οχηµάτων που αναφέρονται στο έντυπο 
«Υπηρεσίες Φροντίδας», το ποσό της απαλλαγής θα µειώνεται στο ήµισυ.

Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης κατά τη Λειτουργία του Οχήµατος ως Εργαλείου (ΕΟ 23)  
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόµενου έναντι τρίτων για ζηµιές που θα
προξενηθούν σε αυτούς από τη λειτουργία µηχανήµατος που αποτελεί εξάρτηµα του ασφαλιζόµενου οχήµατος ή 
είναι προσαρµοσµένο σε αυτό ως εργαλείο.
Άρθρο 2. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή
δεν καλύπτει:
1. Ζηµιές καθίζησης, κατολίσθησης, κατάκλισης, πληµµύρας ή µόλυνσης του εδάφους.
2. Ζηµιές σε σωληνώσεις ή καλώδια.
3. Ζηµιές από κραδασµούς ή από το βάρος του οχήµατος και του φορτίου του.
4. Ζηµιές (σωµατικές βλάβες ή/και υλικές ζηµιές) σε άτοµα, οποία µεταφέρονται από το όχηµα.
5. Ζηµιές που οφείλονται στη µη τήρηση των προδιαγραφών και των µέτρων ασφαλείας.
6. Ζηµιές που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή κατασκευαστικό ελάττωµα.
7. Ζηµιές που προκύπτουν κατά το χειρισµό του εργαλείου από πρόσωπο που δεν κατέχει την προβλεπόµενη από το 
Νόµο άδεια χειριστή.
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Ειδικός Όρος Φροντίδας Ατυχήµατος (ΕΟ 24) 
Άρθρο 1. Ορισµοί: Ατύχηµα είναι κάθε απρόοπτο και βίαιο περιστατικό που αφορά το ασφαλιζόµενο όχηµα, 
εφόσον επέρχεται ανεξάρτητα της θέλησης του Ασφαλιζόµενου και το οποίο εµποδίζει την οµαλή συνέχιση της 
πορείας του.
Ζηµιά είναι κάθε περιστατικό το οποίο επιφέρει την ενεργοποίηση της φροντίδας ατυχήµατος. Ασφαλιζόµενο 
όχηµα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. Ασφαλισµένα πρόσωπα (που χάριν συντοµίας 
θα αναφέρονται στον ειδικό όρο αυτό ως «ασφαλισµένος») θεωρούνται:  
1. Ο κύριος ή νόµιµος κάτοχος του οχήµατος, όπως ορίζεται στο Ασφαλιστήριο (Ασφαλιζόµενος).
2. Ο εκάστοτε νόµιµος οδηγός του οχήµατος κατά τη στιγµή της βλάβης ή του ατυχήµατος.
3. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι του ασφαλισµένου νοµικού προσώπου.  
Τόπος συνήθους διαµονής είναι ο τόπος όπου ο ασφαλισµένος δηλώνει ότι βρίσκεται η µόνιµη κατοικία του. 
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος: 
1. στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στις νήσους Άνδρο, Εύβοια, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο, 
Λήµνο, Σάµο, Ρόδο, Κρήτη, Χίο, Λέσβο, Κω, Λέρο, Κάρπαθο, Μύκονο, Σύρο, Νάξο, Πάρο, Θήρα (Σαντορίνη), Σίφνο, 
Κύθηρα και Αίγινα, 
2. σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης εκτός Αλβανίας, καθώς και στις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο
θάλασσα, 
για το οποίο (τροχαίο ατύχηµα) ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
ατυχήµατος ή ζηµιάς, παρέχεται µέσω της Εταιρίας Οδικής Βοήθειας «Mapfre Asistencia» (Λ. Μεσογείων 473, 153 
43, Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ. +30  210 650 4063, φαξ: +30 210 654 3692) η αποστολή  στον τόπο του ατυχήµατος 
συνεργάτη της,  ο οποίος θα αναλάβει να παράσχει τις εξής υπηρεσίες: 
1. Επιβεβαίωση του ατυχήµατος και καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων.
2. Λήψη φωτογραφιών των εµπλεκοµένων οχηµάτων και του τόπου του ατυχήµατος.
3. Επιτόπια συµπλήρωση της δήλωσης ατυχήµατος. 
4. Βοήθεια για τη συµπλήρωση  του Ευρωπαϊκού εντύπου ∆ήλωσης Ατυχήµατος (Έντυπο Φιλικού ∆ιακανονισµού). 
Σε περιπτώσεις ατυχήµατος στο Εξωτερικό, εντός των γεωγραφικών ορίων που ορίζονται πιο πάνω, οι παραπάνω 
υπηρεσίες περιορίζονται στην υπόδειξη κάθε φορά του τρόπου υποβολής της ∆ήλωσης Ατυχήµατος,  ο οποίος 
συνίσταται στην αποστολή του εντύπου ∆ήλωσης Ατυχήµατος σε αριθµό fax, τον οποίο θα έχει προηγουµένως 
γνωστοποιήσει ο Ασφαλιζόµενος στον αρµόδιο τηλεφωνητή του τηλεφωνικού κέντρου της Mapfre Asistencia. Το 
έντυπο, αφού συµπληρωθεί και υπογραφεί από τον Ασφαλιζόµενο αποστέλλεται εκ νέου µέσω fax (00 30 210 65 
43 691) και ακολούθως διαβιβάζεται στην Εταιρία.
Αν το τροχαίο ατύχηµα, επιφέρει την ακινητοποίηση του ασφαλιζόµενου οχήµατος και εφόσον το όχηµα δεν 
επισκευάζεται επιτόπου, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του να αυτοκινείται ασφαλώς, η κάλυψη επεκτείνεται 
ώστε να περιλαµβάνει επιπροσθέτως και:
5. Ρυµούλκηση – µεταφορά του  οχήµατος: 
µέχρι τον πλησιέστερο η καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του ή στον τόπο επιλογής του Ασφαλιζόµενου, 
εντός της ελληνικής επικράτειας, σε εύλογο χρονικό διάστηµα.   
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατος αυτό µεταφέρεται εντός των ορίων του νοµού
ακινητοποίησης, καθώς επίσης και ότι στο εξωτερικό ή µεταφορά του οχήµατος γίνεται στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της χώρας που έχει ακινητοποιηθεί το όχηµα συνεπεία ατυχήµατος και όχι στον τόπο 
µόνιµης κατοικίας του Ασφαλιζόµενου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι µε τη µεταφορά του οχήµατος από τον τόπο του 
ατυχήµατος στον τόπο επιλογής του Ασφαλιζόµενου ολοκληρώνεται η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήµατος και παύει 
η οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση. 
6. Φύλαξη του οχήµατος, σε περίπτωση που το συνεργείο επισκευής είναι κλειστό λόγω αργίας ή Σαββατοκύριακου, 
για την περίοδο αναµονής µε ανώτατο χρονικό όριο τις τρείς ηµέρες και ανώτατο συνολικό κόστος φύλαξης € 112. 
Επιπροσθέτως παρέχονται και οι  υπηρεσίες:
7. Παροχή  ιατρικών συµβουλών σχετικών µε το ατύχηµα από επαγγελµατίες ιατρούς. Η υπηρεσία παρέχεται µέσω 
του τηλεφωνικού κέντρου της Mapfre Asistencia σε 24ωρη βάση.
8. Παροχή  νοµικών συµβουλών σχετικών µε το ατύχηµα από επαγγελµατίες δικηγόρους. Η υπηρεσία παρέχεται 
µέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Mapfre Asistencia κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από 09.00 έως 21.00 ώρα. 
Όλες οι προαναφερόµενες υπηρεσίες παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήµα) µέσω της προαναφερόµενης εταιρίας 
( Mapfre Asistencia) και των συνεργατών της. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν να 
θεωρηθεί ότι δίνουν στον Ασφαλιζόµενο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από 
οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσόν που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να 
καταβάλει προς τους εν λόγω τρίτους. Σε περιπτώσεις συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, και µόνο τότε, µπορεί να 
ζητηθεί από τον Ασφαλιζόµενο η καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες οι οποίες θα 
του αποδοθούν, εφόσον έχουν εγκριθεί πριν από την πραγµατοποίησή τους από την Εταιρία, µε την αποστολή των 
σχετικών παραστατικών.
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Άρθρο 3. Προϋποθέσεις: Η κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι:  
1. η πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος είναι δυνατή και δεν εµποδίζεται λόγω κλεισµένων δρόµων, χαλασµένων 
γεφυρών ή ειδικών συνθηκών ανωτέρας βίας (κήρυξη περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και διαταγή από 
αρµόδιες κρατικές αρχές για περιορισµό ή απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δηµόσιους ή εθνικούς δρόµους 
εξαιτίας δυσµενών καιρικών συνθηκών ή άλλων καταστάσεων).  
2. Το ασφαλιζόµενο όχηµα παραµένει στην ιδιοκτησία, κυριότητα, κατοχή του Ασφαλιζόµενου. Ειδικά για την 
υπηρεσία ρυµούλκησης- µεταφοράς του ασφαλιζοµένου οχήµατος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η 
συµπλήρωση της δηλώσεως ατυχήµατος από τον συνεργάτη της Mapfre  Asistencia, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων όπως ενδεικτικά π.χ τραυµατισµός οδηγού που τον καθιστά ανίκανο να προβεί σε υποβολή ∆ήλωσης 
Ατυχήµατος, επέµβαση Ανακριτικού Τροχαίας).   
Άρθρο 4. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή
δεν καλύπτει:
1. Περιπτώσεις όπου δε συντρέχει λόγος υποβολής δήλωσης ατυχήµατος (αστικής ευθύνης ή συµπληρωµατικής 
κάλυψης).
2. Περιπτώσεις όπου οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι είναι δύσβατοι λόγω πληµµύρας, οµίχλης, 
κατολισθήσεων, χιονόπτωσης, πάγου και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι 
αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες. 
3. Περιπτώσεις όπου οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµός, φυσικά φαινόµενα, κοµµένες ή 
χαλασµένες γέφυρες κλπ). 
4. Περιπτώσεις όπου το ασφαλιζόµενο όχηµα έχει ακινητοποιηθεί συνεπεία µηχανολογικής, ηλεκτρολογικής ή/και
ηλεκτρονικής βλάβης. 
5. Περιπτώσεις ακινητοποίησης αγροτικού οχήµατος εκτός οδικού δικτύου όπου η πρόσβαση σε αυτό καθίσταται
αδύνατη. 
6. Την τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
7. Τη µεταφορά ή µετακίνηση άλλων οχηµάτων, προκειµένου να ελευθερωθεί το ασφαλιζόµενο όχηµα. 
8. Την παροχή βοήθειας για ζηµιά η οποία δεν εµποδίζει το ασφαλιζόµενο όχηµα να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το 
πλησιέστερο συνεργείο.
9. Τη µεταφορά του οχήµατος εφόσον η ζηµιά επισκευάζεται επιτόπου. 
10. Τη µεταφορά του οχήµατος από συνεργείο σε συνεργείο, καθώς και κάθε επόµενη από την αρχική µεταφορά του
οχήµατος (δεύτερη µεταφορά), η οποία σύµφωνα µε το Ν 3651/2008 µπορεί να διενεργηθεί µόνο από Επιχείρηση
Γερανών ∆ηµοσίας Χρήσεως. 
11. Τη µεταφορά οχήµατος το οποίο φέρει φορτίο.
12. Τη µεταφορά οχήµατος το οποίο φέρει διπλούς τροχούς.
13. Τη µεταφορά ρυµουλκούµενου οχήµατος (π.χ. τρέιλερ).
14. Την ανέλκυση, ανάσυρση, επαναφορά οχήµατος εντός του δηµόσιου δρόµου, αν λόγω ατυχήµατος έχει εκτραπεί 
και έχει βρεθεί εκτός αυτού.
15. Τη µεταφορά οχήµατος το οποίο δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή φέρει πινακίδες οι οποίες έχουν 
καταστραφεί και δεν είναι αναγνώσιµες. 
16. Τη φύλαξη του ασφαλιζόµενου οχήµατος µετά τη µεταφορά του στον υποδειχθέντα από τον Ασφαλιζόµενο τόπο. 
17. Απώλειες προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων του ασφαλιζόµενου οχήµατος. 
18. Το κόστος των ναύλων στην περίπτωση που κατά τη µεταφορά του οχήµατος χρησιµοποιηθεί οχηµαταγωγό 
πλοίο(ferry boat), το οποίο βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο, εφόσον πρόκειται για δαπάνη που θα έκανε ο ασφαλι 
ζόµενος ακόµη και αν δεν είχε συµβεί η ζηµιά. 
19. Τη ρυµούλκηση οχήµατος που βρίσκεται ακινητοποιηµένο σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων, υπόγειο χώρο 
στάθµευσης και γενικά σε υπόγειο χώρο που καθιστά αδύνατη ή επικίνδυνη τη ρυµούλκηση του οχήµατος.  
20. Τη ρυµούλκηση τρακτέρ ή οχηµάτων µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων ή/και ύψους άνω των 3 µέτρων ή/και
µεταξονίου µεγαλύτερου των 3,5 µέτρων.  
21. Τις ζηµιές που προκαλούνται στα µεταφερόµενα αντικείµενα καθώς και τυχόν αποθετικές ζηµιές.
22. Την παροχή βοήθειας αν το ασφαλιζόµενο όχηµα:  
 a. οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του. ∆ιευκρινίζεται ότι καλύπτεται η  
 περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλιζόµενου οχήµατος, εξαιτίας ατυχήµατος που συνέβη ενώ αυτό είχε  
 κλαπεί, εφόσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αρµόδιες Αρχές.  
 b. Οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση οποιασδήποτε
 διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα. 
23. Την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες του ασφαλισµένου οχήµατος που µεταφέρονται µε «ωτοστόπ». 
24. Την παροχή βοήθειας όταν το γεγονός για το οποίο ζητείται βοήθεια έχει συµβεί πριν από την έναρξη ισχύος της 
 κάλυψης.
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Ειδικός Όρος Οδικής Bοήθειας (ΕΟ 25) 
Άρθρο 1. Ορισµοί: Οδική βοήθεια οχηµάτων είναι η δραστηριότητα που περιλαµβάνει εργασίες που εκτελούνται σε
περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης οδικού οχήµατος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του. Ζηµιά 
είναι κάθε περιστατικό το οποίο επιφέρει την επέµβαση της οδικής βοήθειας. Βλάβη είναι οποιαδήποτε ζηµιά του
ασφαλιζόµενου οχήµατος, η οποία προκαλείται από το ίδιο το όχηµα λόγω ηλεκτρικών ή µηχανικών αιτίων και η 
οποία το καθιστά ανήµπορο να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του. Ατύχηµα είναι κάθε απρόοπτο και βίαιο 
περιστατικό που αφορά το ασφαλιζόµενο όχηµα, εφόσον επέρχεται ανεξάρτητα της θέλησης του Ασφαλιζόµενου 
και το οποίο εµποδίζει την οµαλή συνέχιση της πορείας του. Ασφαλιζόµενο όχηµα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά 
ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. Ασφαλισµένα πρόσωπα (που χάριν συντοµίας θα αναφέρονται στον ειδικό όρο αυτό 
ως «ασφαλισµένος») θεωρούνται: 
1. Ο κύριος ή νόµιµος κάτοχος του οχήµατος, όπως ορίζεται στο Ασφαλιστήριο (Ασφαλιζόµενος).
2. Ο σύζυγος ή η σύζυγός του, οι γονείς τους και τα ανήλικα τέκνα τους.
3. Ο εκάστοτε νόµιµος οδηγός του οχήµατος κατά τη στιγµή της βλάβης ή του ατυχήµατος. 
4. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι του ασφαλισµένου νοµικού προσώπου. 
5. Οι επιβαίνοντες του οχήµατος οι οποίοι δεν εµπίπτουν στον ορισµό των ασφαλισµένων προσώπων κατά τα 
ανωτέρω, σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος λόγω ατυχήµατος, αποκλειστικά όµως και 
µόνο για τις παροχές παραµονής σε ξενοδοχείο, επανόδου στον τόπο συνήθους διαµονής ή συνέχισης του ταξιδιού.  
Τόπος συνήθους διαµονής είναι ο τόπος όπου ο ασφαλισµένος δηλώνει ότι βρίσκεται η µόνιµη κατοικία του.
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Με αυτό το Ασφαλιστήριο παρέχεται από την Εταιρία Οδικής Βοήθειας «Mapfre
Asistencia» (Λ.Μεσογείων 473, 15343 Αγ.Παρασκευή Αττικής, τηλ. +30  210 650 40063, φαξ: +30 210 654 3692), 
24ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, βοήθεια στα ασφαλισµένα πρόσωπα, τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή 
θέση λόγω ακινητοποίησης του ασφαλιζόµενου οχήµατος από τροχαίο ατύχηµα, µηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, σε 
όλη την Ελλάδα, σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης εκτός Αλβανίας, καθώς και στις χώρες που βρέχονται από τη 
Μεσόγειο θάλασσα.
Συγκεκριµένα η κάλυψη περιλαµβάνει την:
1. Επιτόπια επισκευή του οχήµατος, εφόσον είναι δυνατή. Το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν 
χρησιµοποιηθούν βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο.
2. Αντικατάσταση χαλασµένου ελαστικού µε την υπάρχουσα ρεζέρβα του οχήµατος. 
3. Επαναφορά του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός αυτού, (χαράδρα, λίµνη, 
ποταµό, θάλασσα, άµµο και λοιπά) χρησιµοποιώντας ειδικό ανυψωτικό µηχάνηµα και καταβάλλοντας κάθε δυνατή
προσπάθεια µε όλα τα διαθέσιµα µέσα, ίδια ή τρίτων, µε ανώτατο οικονοµικό όριο € 300 εφόσον χρησιµοποιηθούν
µέσα τρίτων. Αν κατά τη διάρκεια ανύψωσης, πρόσδεσης ή µεταφοράς του οχήµατος είναι αναπόφευκτη η 
πρόκληση σε αυτό ζηµιών, προκειµένου να διεκπεραιωθεί η µεταφορά του λόγω των ειδικών περιστάσεων και 
συνθηκών του ατυχήµατος, οι όποιες ζηµιές προκληθούν στο ασφαλιζόµενο όχηµα, βαρύνουν τον Ασφαλιζόµενο.  
4. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του 
ασφαλιζόµενου οχήµατος συνεπεία βλάβης ή ατυχήµατος θα µεταφέρεται το ασφαλιζόµενο όχηµα µέχρι τον 
πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του ή στον τόπο επιλογής του ασφαλισµένου, πάντα εντός της 
ελληνικής επικράτειας και εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και εφόσον το όχηµα δεν επισκευάζεται επιτόπου 
ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του να αυτοκινείται ασφαλώς. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ακινητοποίησης 
του ασφαλιζόµενου οχήµατος στο εξωτερικό το όχηµα θα µεταφερθεί στο πλησιέστερο και καταλληλότερο τόπο 
επισκευής του εκτός αν η διάρκεια επισκευής του οχήµατος υπερβαίνει τις τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες, οπότε και θα 
είναι δυνατή ή µεταφορά του στο µόνιµο τόπο κατοικίας του ασφαλισµένου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι µε τη 
µεταφορά του οχήµατος από τον τόπο του ατυχήµατος στον τόπο επιλογής του Ασφαλιζόµενου ολοκληρώνεται η 
υπηρεσία Οδικής Βοήθειας και παύει η οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση. 
5. Φύλαξη του οχήµατος, σε περίπτωση που το συνεργείο επισκευής είναι κλειστό λόγω αργίας ή Σαββατοκύριακου,
για την περίοδο αναµονής µε ανώτατο χρονικό όριο τις τρείς ηµέρες και ανώτατο συνολικό κόστος φύλαξης € 112.  
6. Παραµονή των ασφαλισµένων σε ξενοδοχείο µε ανώτατο ηµερήσιο κόστος € 75 ανά ασφαλισµένο και συνολικό 
κόστος € 225 ανά ασφαλισµένο, εφόσον η επισκευή του οχήµατος, προκειµένου αυτό να µπορεί να κινηθεί 
ασφαλώς, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυθηµερόν και το σηµείο ακινητοποίησης του οχήµατος απέχει 
περισσότερο από 50 χιλιόµετρα από τον τόπο συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου και εφόσον ο ασφαλισµένος 
έχει επιλέξει να επισκευάσει το όχηµα του σε συνεργείο επισκευής εντός του νοµού όπου ακινητοποιήθηκε το 
ασφαλιζόµενο όχηµα. 
7. Τη µετακίνηση των ασφαλισµένων επιβατών του οχήµατος από το σηµείο της βλάβης ή του ατυχήµατος:
7.1 Στο σηµείο που επέλεξε ο ασφαλισµένος να µεταφερθεί το όχηµα του και υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση 
της µετακίνησης αυτής είναι µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων.
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7.2 Στον τόπο συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου, εφόσον έχει επιλέξει την επισκευή τ ου οχήµατος στην 
περιοχή της βλάβης ή του ατυχήµατος και υπό την προϋπόθεση ότι η επισκευή του οχήµατος, προκειµένου αυτό να 
µπορεί να κινηθεί ασφαλώς, δεν µπορεί να γίνει ούτε µέσα στην επόµενη από την ακινητοποίησή του ηµέρα και 
ταυτόχρονα το σηµείο επισκευής του οχήµατος απέχει περισσότερο από 50 χιλιόµετρα από τον τόπο συνήθους 
διαµονής του. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή και η συνέχιση του ταξιδιού των ασφαλισµένων προς τον τόπο 
προορισµού τους, εντός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον το κόστος συνέχισης του ταξιδιού δεν υπερβαίνει το 
κόστος επανόδου τους στον τόπο συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου. Οι µετακινήσεις αυτές µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν (µε επιλογή της Mapfre Asistencia) είτε µε µεταφορικό µέσο της Mapfre Asistencia, είτε µε 
δηµόσιο µέσο µεταφοράς τα έξοδα του οποίου θα αναλάβει η Mapfre Asstencia, είτε µε ενοικίαση οχήµατος 
αντίστοιχου κυβισµού µε το ασφαλιζόµενο, µε ανώτατο όριο τα 1.400 κυβικά εκατοστά, το οποίο θα διαθέσει η 
Mapfre Asistencia για διάστηµα µέχρι 72 ώρες και µε ανώτατο όριο το χρηµατικό ποσό των € 225, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αριθµός των ασφαλισµένων που επέβαιναν στο όχηµα κατά τη στιγµή της ακινητοποίησης του 
ήταν τουλάχιστον τρεις (3). 
8. Υπηρεσία βοήθειας µετά από κλοπή και συγκεκριµένα: 
8.1 Τη µεταφορά τη οχήµατος στον τόπο συνήθους διαµονής ή σε συνεργείο επισκευής επιλογής του ασφαλισµένου 
σε περίπτωση εύρεσής του.
8.2 Τη φύλαξη του οχήµατος σε περίπτωση εύρεσής του και εφόσον το όχηµα δεν είναι δυνατό να παραδοθεί 
αυθηµερόν στο συνεργείο που θα επισκευαστεί (αν έχουν προκληθεί ζηµιές στο ασφαλιζόµενο όχηµα συνεπεία της 
κλοπής και χρήζει επισκευής) µε ανώτατο όριο το χρηµατικό ποσόν των € 112.  
8.3 Την επάνοδο των ασφαλισµένων στον τόπο συνήθους διαµονής ή σε συνεργείο επιλογής τους ή τη συνέχιση του 
ταξιδιού προς τον τόπο προορισµού τους εντός της ελληνικής επικράτειας (εφόσον το κόστος για τη συνέχιση αυτή 
δεν υπερβαίνει το κόστος επανόδου στον τόπο συνήθους διαµονής), υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει καταγγελία 
της κλοπής στις αρµόδιες Αρχές και εφόσον το σηµείο κλοπής του οχήµατος απέχει περισσότερο από 50 χιλιόµετρα 
από τον τόπο συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου.  
8.4 Υπηρεσία επαγγελµατία οδηγού για να µεταφέρει το όχηµα και τα ασφαλισµένα πρόσωπα στον τόπο συνήθους 
διαµονής τους ή για να συνεχίσουν το ταξίδι προς τον τόπο προορισµού τους (εφόσον το κόστος της συνέχισης του 
ταξιδιού δεν υπερβαίνει το κόστος µεταφοράς στον τόπο της συνήθους διαµονής τους), σε περίπτωση θανάτου ά 
ασθένειας ή ατυχήµατος του οδηγού που τον καθιστούν ανίκανο να οδηγήσει το ασφαλιζόµενο όχηµα και κανείς από 
αυτούς που τον συνοδεύουν δεν είναι ικανός να τον αντικαταστήσει και εφόσον το σηµείο ακινητοποίησης του 
οχήµατος απέχει περισσότερο από 50 χιλιόµετρα από τον τόπο συνήθους διαµονής του ασφαλισµένου. 
9. Την εξεύρεση ανταλλακτικών για την επισκευή του ασφαλιζόµενου οχήµατος και την αποστολή τους στο σχετικό
συνεργείο, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να βρεθούν εκεί. Το κόστος των ανταλλακτικών και οι αναλογούντες 
τελωνειακοί δασµοί βαρύνουν τον Ασφαλιζόµενο. 
10. Υπηρεσία απώλειας κλειδιών. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος κλειδώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο
εσωτερικό του οχήµατος ή σε περίπτωση απώλειας κλειδιών θα παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια και συγκεκριµένα
θα παρέχεται εναλλακτικά:
10.1 η αποστολή δεύτερου σετ κλειδιών, αν υπάρχουν, στον τόπο όπου βρίσκεται ο ασφαλισµένος ή
10.2 θα µεταφέρεται το όχηµα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής ή 
αντιπροσωπεία επιλογής του ασφαλισµένου εντός του νοµού ακινητοποίησης του ή
10.3 η µεταφορά του οχήµατος, εφόσον αυτό είναι εφικτό και αφού ο ασφαλισµένος το επιλέξει, σε 
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο ή αντιπροσωπεία στο Νοµό  όπου δηλώνεται στο ασφαλιστήριο ως τόπος συνήθους 
διαµονής του ασφαλισµένου εντός ευλόγου χρόνου. Η µεταφορά του οχήµατος γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του 
ασφαλισµένου για τυχόν πρόκληση ζηµιάς κατά τη διαδικασία της µεταφοράς. 
11. Παροχή βοήθειας σε περίπτωση έλλειψης καυσίµων και συγκεκριµένα τη µεταφορά του ασφαλιζόµενου 
οχήµατος στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίµων. 
Όλες οι προαναφερόµενες υπηρεσίες παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήµα) µέσω της προαναφερόµενης εταιρίας 
(Mapfre Asistencia) και των συνεργατών της. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν να 
θεωρηθεί ότι δίνουν στον Ασφαλιζόµενο το δικαίωµα να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από 
οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσόν που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να 
καταβάλει προς τους εν λόγω τρίτους. Σε περιπτώσεις συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, και µόνο τότε, µπορεί να 
ζητηθεί από τον Ασφαλιζόµενο η καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες υπηρεσίες οι οποίες θα 
του αποδοθούν, εφόσον έχουν εγκριθεί πριν  από την πραγµατοποίηση τους από την Εταιρία, µε την αποστολή των 
σχετικών παραστατικών.  
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις: Η κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι: 
 Η πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος είναι δυνατή και δεν εµποδίζεται λόγω κλεισµένων δρόµων, χαλασµένων
γεφυρών ή ειδικών συνθηκών ανωτέρας βίας (κήρυξη περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και διαταγή από
αρµόδιες κρατικές αρχές για περιορισµό ή απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δηµόσιους ή εθνικούς δρόµους 
εξαιτίας δυσµενών καιρικών συνθηκών ή άλλων καταστάσεων).
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Ο ασφαλισµένος θα φέρει πάντοτε µαζί του το Ασφαλιστήριο µε το οποίο αποδεικνύεται η ισχύς της κάλυψης οδικής 
βοήθειας σύµφωνα µε το Ν. 3651/2008 (περί οδικής βοήθειας). Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία οδικής βοήθειας 
δικαιούται να µην εξυπηρετήσει το περιστατικό. Σε µια τέτοια περίπτωση, εάν τελικώς αποδειχτεί εκ των υστέρων 
η ισχύς της κάλυψης κατά τη στιγµή της ζηµιάς και ο ασφαλισµένος έχει προβεί σε δαπάνες για τις απαιτούµενες 
υπηρεσίες συνεπεία της µη εξυπηρέτησης του περιστατικού, η Mapfre Asistencia µε την υποβολή των σχετικών 
παραστατικών, θα αποζηµιώνει γι αυτές τις δαπάνες τον ασφαλισµένο µέχρι και το χρηµατικό ποσό των € 150.

Άρθρο 4. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή
δεν καλύπτει:
1. Περιπτώσεις όπου οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι είναι δύσβατοι λόγω πληµµύρας, οµίχλης, 
κατολισθήσεων, χιονόπτωσης, πάγου και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι 
αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες. 
2. Περιπτώσεις όπου οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµός, φυσικά φαινόµενα κοµµένες ή 
χαλασµένες γέφυρες κλπ). 
3. Την τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
4. Τη ρυµούλκηση οχήµατος που βρίσκεται ακινητοποιηµένο σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων, υπόγειο χώρο 
στάθµευσης και γενικά σε υπόγειο χώρο που καθιστά αδύνατη ή επικίνδυνη τη ρυµούλκηση του οχήµατος. 
5. Τη µεταφορά ή µετακίνηση άλλων οχηµάτων, προκειµένου να ελευθερωθεί το ασφαλιζόµενο όχηµα. 
6. Τη µεταφορά του οχήµατος εφόσον η ζηµιά επισκευάζεται επιτόπου.
7. Την παροχή βοήθειας για ζηµιά η οποία δεν εµποδίζει το ασφαλιζόµενο όχηµα να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το 
πλησιέστερο συνεργείο.
8. Τη µεταφορά οχήµατος το οποίο φέρει φορτίο.
9.  Τη µεταφορά οχήµατος το οποίο φέρει διπλούς τροχούς.
10. Τη µεταφορά ρυµουλκούµενου οχήµατος (π.χ. τρέιλερ).
11. Τη µεταφορά οχήµατος το οποίο δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή φέρει πινακίδες οι οποίες έχουν 
καταστραφεί και δεν είναι αναγνώσιµες. 
12. Τη µεταφορά του οχήµατος από συνεργείο σε συνεργείο, καθώς και κάθε επόµενη από την αρχική µεταφορά του 
οχήµατος (δεύτερη µεταφορά), η οποία σύµφωνα µε το Ν 3651/2008 µπορεί να διενεργηθεί µόνον από Επιχείρηση
Γερανών ∆ηµοσίας Χρήσεως. 
13. Τη φύλαξη του ασφαλιζόµενου οχήµατος µετά τη µεταφορά του στον υποδειχθέντα από τον Ασφαλιζόµενο τόπο. 
14. Περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, άµµο και 
λοιπά µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη αιτία και η Mapfre Asistencia εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες να το
ρυµουλκήσει µε τα µέσα που έχει στη διάθεση της.  
15. Περιπτώσεις ακινητοποίησης αγροτικού οχήµατος εκτός οδικού δικτύου όπου η πρόσβαση σε αυτό καθίσταται
αδύνατη. 
16. Απώλειες προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων του ασφαλιζόµενου οχήµατος.
17. Το κόστος των ναύλων στην περίπτωση που κατά τη µεταφορά του οχήµατος χρησιµοποιηθεί οχηµαταγωγό 
πλοίο (ferry boat), το οποίο βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο, εφόσον πρόκειται για δαπάνη που θα έκανε ο ασφαλι 
ζόµενος ακόµη και αν δεν είχε συµβεί η ζηµιά. 
18. Τη ρυµούλκηση τρακτέρ ή οχηµάτων µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων ή/και ύψους άνω των 3 µέτρων ή/και
µεταξονίου µεγαλύτερου των 3,5 µέτρων.  
19. Τις ζηµιές που προκαλούνται στα µεταφερόµενα αντικείµενα καθώς και τυχόν αποθετικές ζηµιές.
20. Την παροχή βοήθειας αν το ασφαλιζόµενο όχηµα:  
οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του. ∆ιευκρινίζεται ότι καλύπτεται η περίπτωση 
ακινητοποίησης του ασφαλιζόµενου οχήµατος, εξαιτίας ατυχήµατος που συνέβη ενώ αυτό είχε κλαπεί, εφόσον η 
κλοπή είχε δηλωθεί στις αρµόδιες Αρχές.  
Οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες  ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης 
υποχρεωτικού χαρακτήρα. 
21. Την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες του ασφαλισµένου οχήµατος που µεταφέρονται µε «ωτοστόπ».
22. Την παροχή βοήθειας όταν το γεγονός για το οποίο ζητείται βοήθεια έχει συµβεί πριν από την έναρξη ισχύος της 
κάλυψης. 
Ειδικός Όρος Νοµικής Προστασίας (ΕΟ 26) 
Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτονται τα έξοδα παροχής νοµικής υποστήριξης στα οποία θα υποβληθεί ο
Ασφαλιζόµενος για υποθέσεις που σχετίζονται άµεσα µε την κυκλοφορία του ασφαλιζόµενου οχήµατος και 
αφορούν γεγονότα που συνέβησαν κατά το χρόνο ασφάλισης του οχήµατος  µε την κάλυψη αυτή, και 
συγκεκριµένα:
1. Η δικαστική δαπάνη,
2. η αποζηµίωση των µαρτύρων που τυχόν κλητευθούν από το δικαστήριο,
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3. η αποζηµίωση των δικαστικών πραγµατογνωµόνων που τυχόν διοριστούν από το δικαστήριο,
4. η αµοιβή των δικαστικώSν επιµελητών για την επίδοση εγγράφων που αφορούν την υπόθεση,
5. η δικαστική δαπάνη του αντίδικου κατά το µέτρο που αυτή βαρύνει τον Ασφαλιζόµενο,
6. η αµοιβή δικηγόρου (όρια του κώδικα περί αµοιβής δικηγόρων). Ο διορισµός δικηγόρου αποτελεί επιλογή και 
δικαίωµα του Ασφαλιζόµενου και πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε εντολή της Εταιρίας. Αν ο 
Ασφαλιζόµενος δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωµά του, τότε αυτό µεταβιβάζεται στην Εταιρία, η οποία εκτός από
την εντολή, αποκτά και το δικαίωµα της επιλογής του δικηγόρου. Ο Ασφαλιζόµενος µπορεί να προχωρήσει σε 
απευθείας διορισµό δικηγόρου, αποκλειστικά και µόνο σε περιπτώσεις επιτακτικής ανάγκης όπου η µη χορήγηση 
της απευθείας εντολής θα είχε σαν συνέπεια τον αναµφίβολο κίνδυνο για την διασφάλιση των εννόµων 
συµφερόντων του και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού, µε την υποχρέωση όµως να 
γνωστοποιήσει αµέσως στην Εταιρία την απευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, 
7. τα έξοδα για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
Η κάλυψη παρέχεται: 
i. Για τη διεκδίκηση αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις νόµων περί της εξ΄ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής
ευθύνης, 
ii. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτου ή τραυµατισµού προσώπου σε τροχαίο ατύχηµα ή λόγω
παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση, 
iii. για προσφυγές στις αρµόδιες διοικητικές αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισµού της άδειας ικανότητας οδηγού ή
της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς και για ενέργειες επανάκτησής τους, 
iv. για διαφορές από ενοχικές συµβάσεις που είναι συναφείς µε την ιδιότητα του κύριου ή του νόµιµου κατόχου του
ασφαλιζόµενου οχήµατος. 
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις: Η κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι: 
1. Οι ενέργειες που θα λάβουν χώρα, νοµικές ή µη, και θα αφορούν την υπόθεση θα εγκρίνονται από την Εταιρία, η 
οποία οφείλει σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσει την όποια διαφορετική από τον Ασφαλιζόµενο απόφασή της. Σε
περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος και η Εταιρία διαφωνούν ως προς  τον τρόπο χειρισµού της υπόθεσης, εφαρµογή
έχει το άρθρο 12 των Γενικών όρων περί διαιτησίας. 
2. Ο δικηγόρος που επιλέγεται θα είναι διορισµένος στο αρµόδιο δικαστήριο.
3. Θα χορηγηθεί στο δικηγόρο που θα αναλάβει την υπόθεση σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο.
4. Θα γίνει πλήρης ενηµέρωση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενο για τα αληθινά και πραγµατικά 
περιστατικά της υπόθεσης, θα παρασχεθούν όλα τα αποδεικτικά µέσα µε ιδιαίτερη έµφαση στα ονόµατα και τις 
διευθύνσεις µαρτύρων και θα χορηγηθεί κάθε χρήσιµη πληροφορία, αναγκαίο έγγραφο ή δικαιολογητικό. 
5. Θα υποβάλλονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση οι αποδείξεις των σχετικών µε την υπόθεση καλυπτ όµενων 
δαπανών.
Άρθρο 3. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή
δεν καλύπτει:
1. ∆απάνες που δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρία, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων συµβιβασµού, και που δεν 
εµπίπτουν στην παρ. 6 του άρθρου 1 σχετικά µε την απευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
2. ∆απάνες που αφορούν άλλα πρόσωπα εκτός από τον Ασφαλιζόµενο και θα καταβάλλονταν ή θα υπήρχε 
υποχρέωση να καταβληθούν από αυτά, αν δεν υπήρχε η κάλυψη.
3. ∆απάνες που δηµιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου.
4. ∆απάνες για εξώδικες πραγµατογνωµοσύνες.
5. ∆απάνες για την άσκηση απαιτήσεων µεταξύ των συνασφαλισµένων προσώπων µε αυτό το Ασφαλιστήριο.

Ειδικός Όρος Ολικής  Κλοπής (ΕΟ 26) 
Άρθρο 1. Ορισµοί: Κλοπή µε διάρρηξη είναι η µέσω παραβίασης αφαίρεση κινητών πραγµάτων µε σκοπό την 
παράνοµη ιδιοποίησή τους από τρίτο πρόσωπο. Ληστεία είναι η απόσπαση και η οικειοποίηση ξένων αγαθών από 
τον κάτοχό τους µε άσκηση βίας ή µε απειλή άσκησης βίας.  Ολική κλοπή είναι η ολική αφαίρεση του οχήµατος 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. Μερική κλοπή είναι η αφαίρεση εξαρτηµάτων του οχήµατος, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
όταν αυτά είναι σταθερά τοποθετηµένα επάνω ή µέσα στο όχηµα και αποτελούν τµήµα ή πάγιο εξοπλισµό του. 
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλιζόµενου οχήµατος ύστερα από ληστεία ή
διάρρηξή του ή µε τη χρήση κλειδιού που έχει οικειοποιηθεί παράνοµα. 
Καλύπτονται επιπλέον και oι ζηµιές των κλεπτών στο όχηµα:
1. κατά τη διάρρηξη ή την απόπειρα διάρρηξής του, 
2. όταν το όχηµα βρεθεί πριν την ηµεροµηνία καταβολής της αποζηµίωσης κλοπής σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται 
στον παρόντα ειδικό όρο.
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[ Γενικοί Όροι ]

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις: Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσει η κάλυψη είναι:
1. η άµεση δήλωση του συµβάντος στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή και η συνακόλουθη υποβολή της σχετικής µήνυσης. 
2. το κλείδωµα των πορτών και η ενεργοποίηση των συστηµάτων ασφαλείας του οχήµατος όταν είναι σταθµευµένο. 
3. η παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής µήνυσης, ως ελάχιστος χρόνος 
αναµονής για τυχόν ανεύρεση του οχήµατος πριν την καταβολή της αποζηµίωσης. 
Άρθρο 4. Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων δεν καλύπτεται
κλοπή:
1. Ενσωµατωµένων – σταθερών  εξαρτηµάτων του οχήµατος (µερική κλοπή) καθώς και παρελκοµένων µη 
σταθερών 
(αξεσουάρ) η οποία µπορεί να καλυφθεί µόνο από τον Ειδικό όρο Ολικής & Μερικής Κλοπής. 
2.  Που δε δηλώθηκε στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή.
3. Που δεν έχει γίνει µε διάρρηξη του οχήµατος, ληστεία ή µε τη χρήση παράνοµα οικειοποιηµένου κλειδιού ή δεν 
έχει χαρακτηριστεί σαν τέτοια (κλοπή µε διάρρηξη, ληστεία ή µε παράνοµα οικειοποιηµένο κλειδί) από το ∆ελτίο
Συµβάντων της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής που θα επιληφθεί των παραπάνω παράνοµων ενεργειών ή από τη
δικογραφία (αν σχηµατιστεί). 
4. Που έγινε µε τη χρήση κλειδιού που χορηγήθηκε από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενο ή από τα µέλη
της οικογένειάς του που κατοικούν µαζί του. ∆ιευκρινίζεται ότι η κλοπή µε τη χρήση παράνοµα οικειοποιηµένου
κλειδιού συµπεριλαµβάνεται στην κάλυψη.

Ειδικός όρος αερόσακων (ΕΟ 27)
Άρθρο 1. Ορισµός:  Ο αερόσακος (airbag) είναι σύστηµα παθητικής ασφάλειας των αυτοκινήτων. Το σύστηµα αυτό 
περιλαµβάνει έναν αριθµό σάκων, σχεδιασµένων κατάλληλα έτσι ώστε κατά τη διάρκεια µιας πρόσκρουσης να 
φουσκώνουν µπροστά ή στο πλάι του οδηγού και των επιβατών και να προστατεύουν τους επιβαίνοντες στο όχηµα 
από βίαια χτυπήµατα στο τιµόνι και στις εσωτερικές επιφάνειες του αυτοκινήτου. 
Άρθρο 2. Έκταση της κάλυψης: Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης των αερόσακων και των ζωνών 
ασφαλείας του ασφαλιζόµενου οχήµατος, σε περίπτωση καταστροφής τους µετά από ατύχηµα και συγκεκριµένα 
συνέπεια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήµνισης, σε Α´ Κίνδυνο µέχρι του ποσού που 
αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων.
Άρθρο 3. Προϋποθέσεις: Η κάλυψη παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι:
1. Ο τόπος και οι συνθήκες του συµβάντος θα πιστοποιούνται από τη φροντίδα ατυχήµατος 
2. Το όχηµα θα επισκευασθεί
3. Η κάλυψη των ζωνών ασφαλείας θα παρέχεται µόνο µε την προϋπόθεση ενεργοποίησης των αερόσακων
Άρθρο 4.Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 9 των Γενικών Όρων δεν καλύπτονται:
1. Ζηµιές που τυχόν προκύψουν από µηχανολογικές µετατροπές οι οποίες επηρεάζουν την σωστή λειτουργία του 
συστήµατος αερόσακων
3. Ζηµιές που οφείλονται σε πληµµελή συντήρηση ή κατασκευαστικό ελάττωµα ή τυχαία λειτουργία του συστήµατος 
λόγω ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών παρεµβολών

(Σύνολο Άρθρων 17)
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
Με την Ασφαλιστική Σύµβαση αυτή ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και µόνο. Οι
καλύψεις και οι όροι ισχύουν µόνο εφόσον αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο, στο πεδίο «ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ». Η ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.∆. 400/70, του Ν.489/76, του Ν. 3557/2007, 
του Ν. 3651/2008, του Ν. 3746/2009, Ν. 2496/97 και του Ν.4261/14 όπου δεν τροποποιείται από τον 
προαναφερόµενο ειδικό σχετικά µετην ασφάλιση οχηµάτων Νόµο.
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Ασφαλιστική Σύµβαση καταρτίστηκε και ισχύει, µε βάση την Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλει στην PRIME
INSURANCE CO. LTD (που στο εξής θα λέγεται «Εταιρία») ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος,
συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συµπληρωµατική 
πληροφορία του έχει ζητηθεί. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.
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Κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεώνεται να 
δηλώνει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και το οποίο είναι αντικειµενικά σηµαντικό για την εκτίµηση του
κινδύνου από την Εταιρία, καθώς επίσης και να απαντά σε κάθε σχετική ερώτηση. Σε περίπτωση που κάποιο 
αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο δεν δηλώθηκε στην Εταιρία ή 
δηλώθηκε πληµµελώς, εφαρµογή έχει το άρθρο 3 του Ν.2496/97. 
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί το ασφαλιζόµενο όχηµα σε λογικές ηµέρες και ώρες, ιδιαίτερα δε πριν την 
αποδοχή της ασφάλισής του.

ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόµενου καθορίζονται από την 
Ασφαλιστική Σύµβαση, η οποία αποτελείται από την Πρόταση Ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο, το Εγχειρίδιο 
Ασφάλισης και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που περιέχονται σε αυτό και τις Πρόσθετες Πράξεις που 
εκδίδονται, µε βάση τις τροποποιήσεις της Ασφαλιστικής Σύµβασης που συµφωνούν τα δύο µέρη. 
Όρος που δεν περιλαµβάνεται σε κάποιο από τα πιο πάνω τµήµατα της Ασφαλιστικής Σύµβασης, δεν ισχύει.
Οι Ειδικοί Όροι είναι πιο ισχυροί από τους Γενικούς, εκεί που διαφοροποιούνται από αυτούς. Οι Γενικοί και Ειδικοί 
Όροι ισχύουν σε κάθε παράταση ή ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης.
Η έναρξη της ασφάλισης, η διάρκεια και η λήξη της διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2  του άρθρου 5 
του Π.∆ 237/1986 όπως ισχύει µετά τη τροποποίηση µε το άρθρο 169 του Ν. 4261/2014. 
Ειδικότερα: α) η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει µόνο µε τη καταβολή ολοκλήρου του οφειλοµένου ασφαλίστρου στον 
ασφαλιστή και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο και β) ανανέωση της ασφαλιστικής σύµβασης 
γίνεται µόνον µετά την  καταβολή του ασφαλίστρου της επόµενης ασφαλιστικής περιόδου το αργότερο έως τη λήξη 
της ισχύουσας ασφαλιστικής σύµβασης.
 Όσον αφορά την Αστική Ευθύνη, σε περίπτωση µη πληρωµής των οφειλόµενων ασφαλίστρων, αν η Εταιρία, σε 
εφαρµογή των διατάξεων του Ν.489/76 ή µετά από δικαστική απόφαση, υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους 
αποζηµίωση, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του οδηγού, του Ασφαλιζόµενου ή/και του Λήπτη της Ασφάλισης. 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα κατά τη λήξη της περιόδου ασφάλισης που έχει συµφωνηθεί, να αναπροσαρµόσει τα
ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους της Ασφαλιστικής Σύµβασης από την ηµεροµηνία ανανέωσης. Σε 
περίπτωση τροποποίησης των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, τα ασφάλιστρα 
αναπροσαρµόζονται από την ηµεροµηνία ισχύος των νέων ορίων.
Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος δεν συµφωνεί µε αυτή την αναπροσαρµογή ή τροποποίηση, 
µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση (άρθρο 11α Ν.489/76).
Ωστόσο, αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος πληρώσει τα ασφάλιστρα, τεκµαίρεται ότι αποδέχεται τα
νέα ασφάλιστρα και όρους του Ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
1. Κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος έχει υποχρέωση να
γνωστοποιεί στην Εταιρία, όλα τα στοιχεία του ασφαλιζόµενου οχήµατος, καθώς και οτιδήποτε έχει επίδραση στην
αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισµό των ασφαλίστρων. 
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του
Ασφαλιζόµενου, δεν γνωστοποιηθούν στην Εταιρία τα παραπάνω στοιχεία, η Εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει
τη Σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, µέσα σε ένα (1) µήνα, από τότε που το αντιλήφθηκε.  
3. H πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της Σύµβασης θεωρείται και ως καταγγελία, αν µέσα σε ένα (1) µήνα 
από την γνωστοποίησή της στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενο δεν έχει γίνει αποδεκτή.  
4. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος παραβεί από αµέλεια την υποχρέωση που έ χει
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού, η Εταιρία έχει τα δικαιώµατα της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Επιπλέον, σε
περίπτωση που συµβεί ζηµιά πριν τροποποιηθεί η Ασφαλιστική Σύµβαση, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου αυτού
ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα, το ποσό της αποζηµίωσης θα µειωθεί αναλογικά κατά το 
λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. 
5. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος παραβεί από δόλο, την υποχρέωση που έχει 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού, η Εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση, µέσα σε ένα (1) 
µήνα, από τότε που το αντιλήφθηκε. Αν συµβεί ζηµιά µέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, η Εταιρία 
απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζηµίωση. O Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος 
έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά της Εταιρίας. 
6. H καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης από την Εταιρία, στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού
επιφέρει αποτελέσµατα µετά από δεκαπέντε (15) ηµέρες, από τότε που θα γίνει γνωστή στο Λήπτη της Ασφάλισης ή
µετά από ένα (1) µήνα από την παραλαβή της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 
αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα.
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7. Kατά τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος έχει υποχρέωση να δηλώσει 
στην Εταιρία, µέσα σε 14 ηµέρες από τότε που το αντιλήφθηκε, κάθε µεταβολή των στοιχείων του ασφαλι ζόµενου
οχήµατος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε 
βαθµό που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύµβαση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. 
Σε µια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, µόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη 
σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης, εφαρµόζονται οι πιο 
πάνω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. 
Επίσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί αµέσως και εγγράφως
στην Εταιρία κάθε µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ή της έδρας της επιχείρησής του.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος µπορεί να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση µε γραπτή 
δήλωσή του συνοδευόµενη από το ασφαλιστήριο που επιδίδεται στην Εταιρία ή σε εξουσιοδοτηµένο διαµεσολαβητή 
της έναντι απόδειξης. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έκδοσης Πράσινης Κάρτας, δεν είναι δυνατή η ακύρωση του 
Ασφαλιστηρίου, για όσο διάστηµα παραµένει σε ισχύ η Πράσινη Κάρτα.
Τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης  επιστρέφονται αναλογικά.  Σε κάθε περίπτωση,
παρακρατούνται δεδουλευµένα ασφάλιστρα 1 µηνός.
 Η Εταιρία µπορεί, µε γραπτή δήλωσή της, να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση µόνο για παράβαση ουσιώδους
όρου της από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόµενο. Με τη δήλωση της καταγγελίας που επιδίδεται µε
συστηµένη επιστολή ή έναντι απόδειξης, γνωστοποιείται ότι η µη συµµόρφωσή τους µε τον ουσιώδη όρο που έχει
παραβιαστεί, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της Ασφαλιστικής 
Σύµβασης. Τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης επιστρέφονται αναλογικά.
Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου 
που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή θεωρείται η τελευταία διεύθυνση που ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή/και  Ασφαλιζόµενος δήλωσε εγγράφως στην Εταιρία.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του 
Ασφαλιζόµενου να την παραλάβει ή τη µη ανεύρεσή του στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαµονής της προηγούµενης
παραγράφου ή τη µη προσέλευσή του στο Ταχυδροµείο για την παραλαβή της, εκτός αν ο Λήπτης της Ασφάλισης 
ή/και ο Ασφαλιζόµενος αποδείξει ότι, χωρίς δική του υπαιτιότητα, δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει γνώση της 
καταγγελίας.
Αν η καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης ασκείται από την Εταιρία, είναι υποχρεωµένη η ίδια να την κοινοποιεί 
στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχοµένου της. Αν η 
καταγγελία ασκείται από τον Λήπτη της Ασφάλισης, τότε και πάλι η Εταιρία γνωστοποιεί τη λύση της Ασφαλιστικής
Σύµβασης στο Κέντρο Πληροφοριών.
Επίσης µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, τόσο η Εταιρία όσο και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και 
Ασφαλιζόµενος διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της Σύµβασης µε γραπτή ειδοποίηση 30 ηµερών. Σε αυτή την 
περίπτωση, όταν η καταγγελία γίνεται από την Εταιρία τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στον υπόλοιπο χρόνο 
ασφάλισης επιστρέφονται αναλογικά, ενώ  όταν η καταγγελία γίνεται από το Λήπτη της Ασφάλισης τα ασφάλιστρα 
θαοφείλονται  µέχρι τέλους της ασφαλιστικής περιόδου.
Η Εταιρία µπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της Ασφαλιστικής Σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά από 
δεκαέξι (16) ηµέρες από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 
1. Αστική Ευθύνη
Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει µόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπεύθυνη για την καταβολή της 
αποζηµίωσης στο ζηµιωθέντα τρίτο είναι η τελευταία ασφαλιστική εταιρία. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι 
αυτοδίκαια άκυρες, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία.
Σε περίπτωση που προκληθεί ατύχηµα από ρυµουλκό όχηµα που συνδέεται µε ρυµουλκούµενο, οι ασφαλιστικές 
εταιρίες του ρυµουλκού και του ρυµουλκούµενου οχήµατος, αντίστοιχα, ευθύνονται εις ολόκληρο έναντι των 
ζηµιωθέντων τρίτων, σε περίπτωση διαφορετικών ασφαλιστικών εταιριών για την κάλυψη ρυµουλκού και 
ρυµουλκούµενου. Η ευθύνη των ασφαλιστικών εταιριών περιορίζεται µέχρι του ασφαλιστικού ποσού των σχετικών
συµβάσεων και διατηρούν µεταξύ τους το δικαίωµά τους για αναγωγή µε σκοπό την κατανοµή της ζηµιάς.
2. Λοιπές Ασφαλιστικές Καλύψεις (εκτός της Αστικής Ευθύνης)
Αν το ασφαλιζόµενο όχηµα έχει ασφαλιστεί για τον ίδιο κίνδυνο  σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο
Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις 
ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά.
Αν, εκτός από αυτή την ασφάλιση, συναφθεί και άλλη για τα ίδια ασφαλιστικά συµφέροντα, ολικά ή µερικά, ο 
Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος έχει υποχρέωση να τη δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση 
στην Εταιρία.
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Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές µέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζηµιάς. Σε περίπτωση µη 
γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της Σύµβασης, η αποζηµίωση θα 
περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. Η Εταιρία έχει δικαίωµα, στην περίπτωση 
µη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση, παρακρατώντας τα 
δεδουλευµένα ασφάλιστρα. 
Κάθε ζηµιά που τυχόν συµβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, θα βαρύνει την Εταιρία ανάλογα 
µε το ποσοστό συµµετοχής της µε τις άλλες Εταιρίες στον ασφαλιζόµενο κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο. Σε 
περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος παραλείψει τη γνωστοποίηση µε δόλο, η Εταιρία 
απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 2496/97. 
Αν οι περισσότερες Ασφαλιστικές Συµβάσεις έχουν συναφθεί µε κοινή συµφωνία, µε ή χωρίς κοινή συντονίστρια
ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ’ αναλογία του ασφαλιζόµενου σε αυτήν ποσοστού
(συνασφάλιση).

ΑΡΘΡΟ 7. ∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
1. Αστική Ευθύνη
Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα του ασφαλιζόµενου οχήµατος, εξαιτίας θανάτου, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 
του κληροδότη, ως προς την ασφάλιση, µεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον κληρονόµο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει
εγγράφως και µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες την Εταιρία για τη µη αποδοχή τους.  
Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του ασφαλιζόµενου οχήµατος µε οποιονδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο, η 
ασφάλιση εξακολουθεί να ισχύει υπέρ του νέου κυρίου ή κατόχου για διάστηµα 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
µεταβίβασης του οχήµατος, εκτός και αν η λήξη του ασφαλιστηρίου επέρχεται πριν την παρέλευση των 30 ηµερών 
οπότε και επέρχεται η συµβατική λήξη της ασφάλισης. Μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήµατος, επέρχεται 
αυτοδίκαια η λύση της Ασφαλιστικής Σύµβασης έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται από την πλευρά της Εταιρίας 
οποιαδήποτε ενέργεια.
Αν, µετά τη µεταβίβαση του ασφαλιζόµενου οχήµατος σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, συναφθεί νέα
Ασφαλιστική Σύµβαση για το ίδιο όχηµα, η υπάρχουσα ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και µόνη υπεύθυνη 
έναντι των ζηµιωθέντων τρίτων είναι η τελευταία ασφαλιστική εταιρία.
2. Λοιπές Ασφαλιστικές καλύψεις (εκτός της Αστικής Ευθύνης)
Σε περίπτωση µεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου, τόσο η Εταιρία, όσο και 
ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος έχουν δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση, ως προς το τµήµα 
των λοιπών ασφαλιστικών καλύψεων (εκτός της Αστικής Ευθύνης), το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, 
αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ µέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσµατα µετά από δεκαπέντε 
(15) ηµέρες από τότε που αυτή περιήλθε στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόµενο. 
Η Εταιρία απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήµερης προθεσµίας ή 
πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας που εµπρόθεσµα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε 
αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους ίδιους όρους, αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα µη 
δεδουλευµένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. 
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ηµερών από τη διαδοχή. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Η Ασφαλιστική Σύµβαση ισχύει όσον αφορά την κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήµατος εντός 
των ορίων: 
i. της Ελληνικής Επικράτειας 
ii. του γεωγραφικού χώρου των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
iii. του γεωγραφικού χώρου των κρατών-µελών του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου, ενώ όσον αφορά τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις ισχύει αποκλειστικά εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. 
Η παρεχόµενη ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήµατος είναι δυνατόν να επεκταθεί 
κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου και στο γεωγραφικό χώρο των 
κρατών των οποίων τα Εθνικά Γραφεία ∆ιεθνούς Ασφάλισης δεσµεύονται να εφαρµόσουν το τµήµα 3 της 
Ενοποιηµένης Συµφωνίας (Συµφωνία Κρήτης 2002). Η επέκταση αυτή, πιστοποιείται µε ειδικό έγγραφο της Εταιρίας 
και ισχύει µετά την πληρωµή των ασφαλίστρων που αναλογούν σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχουν. 
Όταν η κάλυψη Αστικής Ευθύνης επεκτείνεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω στο εξωτερικό χορηγείται στο Λήπτη της
Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενο Πιστοποιητικό ∆ιεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), σύµφωνα µε το Ν.489/76 και 
τις διατάξεις που κάθε φορά καθορίζει το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης (Γ.∆.Α.). Το πιστοποιητικό, όταν εκδίδεται, 
ισχύει για το διάστηµα που το ασφαλιζόµενο όχηµα ταξιδεύει στο εξωτερικό, τουλάχιστον όµως για ένα (1) µήνα ή για 
ακέραια πολλαπλάσιά του και µέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού (Πράσινη 
Κάρτα), το Ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί. 
Επίσης είναι δυνατόν να επεκταθούν, αποκλειστικά και µόνο στο γεωγραφικό χώρο των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών–µελών του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου και οι λοιπές καλύψεις εκτός της
Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήµατος µέσω της κάλυψης «Επέκταση των συµπληρωµατικώνΣελίδα 17 από 22   |  ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 



ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
1. Από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόµενη από το Νόµο και για την κατηγορία του οχήµατος που οδηγεί, άδεια 
οδήγησης (Άρθρο 6β, παρ.1α, Ν. 489/76).
2. Όταν ο οδηγός του οχήµατος βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευµατωδών ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ., εφόσον υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µε την πρόκληση του ατυχήµατος 
(Άρθρο 6β, παρ.1β, Ν.489/76). 
3. Όταν το ασφαλιζόµενο όχηµα χρησιµοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στην άδεια 
κυκλοφορίας του και στο Ασφαλιστήριο, εφόσον υπάρχει αιτιώδης συνάφεια της χρήσης του οχήµατος µε την
πρόκληση του ατυχήµατος (Άρθρο 6β, παρ. 1γ, Ν.489/76). 
∆ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω εξαιρέσεις (1,2,3) δεν απαλλάσσουν την Εταιρία, όσον αφορά την υποχρεωτική 
κάλυψη Αστικής Ευθύνης, έναντι ζηµιωθέντων τρίτων (Άρθρο 6β, παρ. 3, Ν.489/76), της δίνουν ωστόσο το δικαίωµα 
διεκδίκησης της καταβληθείσας αποζηµίωσης (Άρθρο 11, παρ. 1, Ν.489/76) από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
έκταση της κάλυψης (Ασφαλιζόµενα πρόσωπα).
4. Από πρόθεση του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου (άρθρο 6, παρ. 1, Ν.489/76). 
5. Όταν το ασφαλιζόµενο όχηµα συµµετέχει σε αγωνίσµατα που επάγονται ειδικούς κινδύνους όπως παρελάσεις, 
αγώνες–διαγωνισµούς ταχύτητας, ακρίβειας, δεξιοτεχνίας, επίσηµους ή ανεπίσηµους , εκτός και αν αναφέρεται 
διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο (Άρθρο 6, παρ. 4, Ν.489/76). 
6. Σε πρόσωπα που συµφώνησαν να µεταφερθούν µε το ασφαλιζόµενο όχηµα, όταν αυτό, εις γνώση τους, 
χρησιµοποιείται για την εκτέλεση εγκληµατικής πράξης ή έχει αφαιρεθεί από το νόµιµο κάτοχό του µε αθέµιτα µέσα 
(Άρθρο 6, παρ. 2, Ν.489/76). 
Ειδικά και µόνο για τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις (εκτός της Αστικής Ευθύνης) η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει, 
εκτός από τις παραπάνω εξαιρέσεις, και ζηµιές ή απώλειες που έχουν προξενηθεί, άµεσα ή έµµεσα, από κάποιο ή σαν 
συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα:
7. Πόλεµο, είτε έχει κηρυχθεί επίσηµα, είτε όχι (πολεµικές πράξεις), εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, στάση, 
πραξικόπηµα, κίνηµα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντίσταση κατά της Αρχής, κατάσταση
πολιορκίας και παρόµοιες περιπτώσεις. 
8. Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, ραδιενεργό µόλυνση, οποιοδήποτε 
πυρηνικό υλικό και οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριµµα ή κατάλοιπο από καύση πυρηνικού υλικού. Για την περίπτωση 
αυτής της εξαίρεσης, σαν καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναµη εξέλιξη (Process) πυρηνικής διάσπασης. 
9. ∆ιαταγή οποιασδήποτε Αρχής.
10. Ζηµιές που υπήρχαν στα ασφαλιζόµενα αντικείµενα πριν από την έναρξη της ασφάλισης. 
11. Φυσιολογικές φθορές, φθορές λόγω χρήσης και οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλιζόµενων 
αντικειµένων. 
12. Μείωση απόδοσης ή  µείωση εµπορικής αξίας του ασφαλιζόµενου οχήµατος, καθώς και αποθετικές ζηµιές από τη 
στέρηση της χρήσης του.
13. Κατά το χρόνο που το ασφαλιζόµενο όχηµα µεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, υπερβαίνοντας το επιτρεπόµενο, από την 
άδεια κυκλοφορίας του, ανώτατο όριο ή παραβαίνοντας σχετικές αποφάσεις των αρµοδίων Αρχών, εφόσον η 
υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή στην επαύξηση της ζηµιάς, κατά το µέτρο της επαύξησης. 
14. Κατά το χρόνο που το όχηµα ωθείται από οποιαδήποτε άλλη, εκτός της δικής του,  δύναµης ή ωθεί άλλο όχηµα ή 
αντικείµενο που κινείται ή όχι σε τροχούς ή ρυµουλκεί άλλο όχηµα, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο
Ασφαλιστήριο. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έχει συµφωνηθεί στο Ασφαλι στήριο και µαζί µε το ασφαλιζόµενο 
όχηµα ασφαλίζεται και τροχόσπιτο, τρέιλερ, ρυµούλκα ή άλλο παρελκόµενο όχηµα ή εξάρτηµα, τότε η παρεχόµενη 
ασφαλιστική κάλυψη γι αυτά θα ισχύει µόνο εφόσον τούτα είναι προσαρτηµένα στο ασφαλιζόµενο όχηµα. 
15. Όταν το ασφαλιζόµενο όχηµα συµµετέχει σε εγκληµατικές πράξεις ή παράνοµες δραστηριότητες, ή καταδιώκεται 
από τις Αρχές και οδηγείται από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενο ή από πρόσωπα στα οποία έχει επιτρέψει 
ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενος την οδήγηση του οχήµατος. 
16. Μέσα σε καταστήµατα πώλησης-εκθέσεις οχηµάτων.
Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει ζηµιές οι οποίες προκαλούνται:
17. Από τη χρήση – λειτουργία του ασφαλιζόµενου οχήµατος ως εργαλείου, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά 
στο Ασφαλιστήριο.
18. Πυρκαγιά, έκρηξη, φυσικά φαινόµενα (καταιγίδα, θύελλα, πληµµύρα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση) και γεωλογικές 
διαταραχές (σεισµό, ηφαιστειακή έκρηξη) εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο. 
19. Τροµοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο. 
20. Κακόβουλες ενέργειες, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο.
21. Ίδιες ζηµιές του ασφαλιζόµενου οχήµατος, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο.                            
22. Σε µη συνήθη εξαρτήµατα και εξοπλισµό του οχήµατος, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο.
23. Από µεταφερόµενο µε το ασφαλιζόµενο όχηµα φορτίο, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο. 
24. Όταν το όχηµα κινείται ή βρίσκεται εκτός οδών ή σε οδούς ή τόπους που απαγορεύεται από τις Αρχές η 
κυκλοφορία οχηµάτων.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ  
Σε περίπτωση ζηµιάς, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος έχει υποχρέωση:
1. Να ειδοποιήσει την Εταιρία, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που αντιλήφθηκε το ζηµιογόνο γεγονός. 
2. Να διαφυλάσσει τα δικαιώµατα που έχει από το Νόµο, σε περίπτωση ζηµιάς του ασφαλιζόµενου οχήµατος που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 
3. Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για  τη διάσωση των ασφαλιζόµενων αντικειµένων ή τον περιορισµό της 
ζηµιάς τους, ενεργώντας σαν να µην ήταν ασφαλισµένος, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις 
συναλλακτικέςσυνήθειες ενός επιµελούς προσώπου. 
4. Να µην αλλάξει την πραγµατική κατάσταση που σχηµατίζεται µετά τη ζηµιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 
Εταιρίας. Να διαφυλάσσει τα αντικείµενα που έπαθαν ζηµιά και να τα έχει διαθέσιµα για επιθεώρηση από τον 
αντιπρόσωπο ή/και τον πραγµατογνώµονα της Εταιρίας και να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή των 
ζηµιωθέντων αντικειµένων χωρίς την έγκριση της Εταιρίας. 
5. Να παρέχει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγµατογνώµονες της Εταιρίας, για τη
διαπίστωση του ατυχήµατος και την εκτίµηση των ζηµιών.  
6. Να παραδώσει γραπτή έκθεση (δήλωση ζηµιάς) που να περιλαµβάνει την καταγραφή της αιτίας της ζηµιάς, των 
πραγµατικών περιστατικών και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τη ζηµιά.  
7. Να ενηµερώσει αµέσως την Εταιρία για οποιοδήποτε γεγονός ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζηµίωσης τρίτου ή 
οποιοδήποτε περιστατικό µπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση. Η ενηµέρωση πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαµβάνει 
όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για τον προσδιορισµό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και 
κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.  
8. Να προωθεί, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που σχετίζεται µε τη ζηµιά,
από όπου και αν προέρχεται αυτό. 
9. Να µην προβεί σε οποιασδήποτε µορφής ενέργεια που θα σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή 
συµβιβασµό ή διακανονισµό, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να 
χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνοµα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόµενου, την απόκρουση ή το 
διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµά του, αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε 
ζηµιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης, µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει 
σχετικά. Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή 
σε διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος οφείλει να παρέχει κάθε 
πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν.
Παρέχει δε, στην Εταιρία την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει, αν το επιθυµεί και η Εταιρία, ενώπιον 
οποιασδήποτε Αρχής ή δικαστηρίων. 
 
Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόµενο των παραπάνω υποχρεώσεών του παρέχει
στην Εταιρία το δικαίωµα: 

όσον αφορά την Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήµατος να ζητήσει αποζηµίωση µέχρι του ποσού των 
€2.000 και 
όσον αφορά τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις (εκτός Αστικής Ευθύνης) να ζητήσει την αποκατάσταση της ζηµιάς της. 

ΑΡΘΡΟ 11. ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 
1. Το ανώτατο όριο ευθύνης για κάθε κάλυψη δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο για
την κάλυψη αυτή. Περισσότερες από µία ζηµιές που οφείλονται στην ίδια αιτία, θεωρούνται ενιαίο ατύχηµα.
Αν η Εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει δικαστικά ή εξώδικα ποσό µεγαλύτερο από το ασφαλιζόµενο, έχει δικαίωµα 
αναγωγής κατά του Ασφαλιζόµενου. 
2. Η αποζηµίωση, όσον αφορά τις υλικές ζηµιές, υπολογίζεται µε βάση την αξία που έχουν τα ζηµιωθέντα αντικείµενα
κατά το χρόνο της ζηµιάς και µετά την αφαίρεση της ανάλογης έκπτωσης σαν συνέπεια της χρήσης και 
τηςπαλαιότητας. Καµία άλλη αξία, όπως προσωπική ή συναισθηµατική, δεν λαµβάνεται υπόψη. ∆ασµοί, εισφορές και
λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους που έχουν σχέση µε την απόκτηση του οχήµατος και των ανταλλακτικών 
δενσυνυπολογίζονται στο ποσό της αποζηµίωσης που θα καταβληθεί, εφόσον ο δικαιούχος της 
αποζηµίωσηςιδιοκτήτης του οχήµατος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους. Σε περίπτωση µερικής 
ζηµιάς,εφόσον η ασφαλιζόµενη αξία του οχήµατος έχει υπολογισθεί χωρίς δασµούς, η Εταιρία θα µπορεί να αφαιρεί 
από την αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή, το ποσό που αναλογεί στους δασµούς που τα 
επιβαρύνουν. 
3. Η αποζηµίωση, όσον αφορά τις υλικές ζηµιές, πληρώνεται αφού αφαιρεθούν η τυχόν απαλλαγή που έχει 
συµφωνηθεί και η εναποµείνασα αξία των αντικειµένων που έπαθαν ζηµιά. 
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4. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζηµιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες
έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλιζόµενου οχήµατος, κατά το χρόνο του ατυχήµατος. Έχει 
επίσης το δικαίωµα να ζητήσει από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόµενο να φέρει στα Γραφεία της ή στους 
πραγµατογνώµονές της κάθε αποδεικτικό µέσο που νόµιµα είναι απαραίτητο ή και χρήσιµο για την εξακρίβωση των 
αιτιών και του ύψους της ζηµιάς. Η υπαίτια παρακώλυση των παραπάνω δικαιωµάτων της Εταιρίας από το Λήπτη της 
Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόµενο παρέχει σε αυτήν το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της. 
5. Σε καµία περίπτωση δεν είναι υποχρεωµένη η Εταιρία να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό µεγαλύτερο από το
Ασφαλιζόµενο. 
6. Όσον αφορά τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις (εκτός της Αστικής Ευθύνης), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο 
Ασφαλιζόµενος δεν έχει το δικαίωµα, µε αντίστοιχη είσπραξη του ασφαλιστικού ποσού, να εγκαταλείψει στην Εταιρία 
τα κατάλοιπα των ζηµιωθέντων αντικειµένων, των οποίων η αξία αφαιρείται από το ποσό της ασφαλιστικής 
αποζηµίωσης. Αν η επισκευή του οχήµατος µετά από ζηµιά είναι ασύµφορη σε σχέση µε την τρέχουσα εµπορική αξία 
του πριν τη ζηµιά, η Εταιρία έχει το δικαίωµα αντί του κόστους επισκευής να αποζηµιώσει την αξία του οχήµατος 
(τρέχουσα εµπορική) αφαιρώντας την αξία των κατάλοιπων του ζηµιωθέντος οχήµατος.  
7. Μετά την εκκαθάριση του ποσού της ζηµιάς, όσον αφορά τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις (εκτός της 
ΑστικήςΕυθύνης), η Εταιρία έχει το δικαίωµα, όχι όµως και την υποχρέωση: 
α)   Να αγοράσει τα κατάλοιπα των ζηµιωθέντων αντικειµένων που έχουν υποστεί βλάβη, σύµφωνα µε την εκτίµηση 
της διαιτητικής απόφασης ή της πραγµατογνωµοσύνης.
β)   Αντί χρηµατικής αποζηµίωσης, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα ζηµιωθέντα αντικείµενα, στην κατάσταση 
που ήταν πριν από το ατύχηµα. Αν η αντικατάσταση ή η επισκευή δεν είναι δυνατή, τότε η Εταιρία οφείλει να πληρώσει 
αποζηµίωση τέτοια που να επαναφέρει τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πριν από τη 
ζηµιά κατάστασή τους.  
8. Σε περίπτωση κλοπής:
α)   Η υποχρέωση της Εταιρίας γεννάται µόνο µετά από τριάντα (30) ηµέρες, από τότε που υποβλήθηκε η σχετική 
µήνυση και εφόσον προσκοµισθεί βεβαίωση ότι η µήνυση εκκρεµεί και δεν προκύπτει από αλλού ότι το όχηµα έχει 
βρεθεί. Η µήνυση πρέπει να παραµείνει ενεργή και µετά την καταβολή αποζηµίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρία 
µπορεί να ζητήσει αποκατάσταση της ζηµιάς της.  
β)   Αν βρεθούν τα ασφαλιζόµενα αντικείµενα:
β1)  πριν από την καταβολή της αποζηµίωσης, ο Ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος να τα δεχθεί και δεν δικαιούται 
αποζηµίωση από την Εταιρία, παρά µόνο για το τµήµα αυτών που έχει υποστεί ζηµιά ή απώλεια,
β2) µετά την καταβολή αποζηµίωσης, τότε αυτά περιέρχονται αυτοδίκαια στην ιδιοκτησία της Εταιρίας και ο 
Ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος να συµπράξει σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την απόκτηση τίτλου στο όνοµά της 
όπως: 
i.   να παράσχει έγγραφη εντολή και ανέκκλητη πληρεξουσιότητα µε την οποία θα δίνει στην Εταιρία το δικαίωµα να 
πουλήσει, εφόσον το επιθυµεί, το όχηµα που θα βρεθεί και να κρατήσει το τίµηµα, 
ii.  να υπογράψει συµβολαιογραφικό προσύµφωνο, που θα παρέχει στην Εταιρία την ευχέρεια να ζητήσει τηνυπογραφή 
οριστικού συµβολαίου µεταβίβασης της κυριότητας του οχήµατος που θα βρεθεί, είτε σε αυτή, οπότε θα περιέχει το 
προσύµφωνο ρήτρα αυτοσύµβασης υπέρ της Εταιρίας, είτε σε οποιοδήποτε τρίτο που η ίδια θα υποδείξει, καθώς και 
να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο που είναι απαραίτητο για τη µεταβίβαση του οχήµατος. 
Στην περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος θελήσει, µπορεί να παραλάβει τα ανευρεθέντα ασφαλιζόµενα αντικείµενα, µε 
επιστροφή της αντίστοιχης αποζηµίωσης. Σε κάθε περίπτωση έχει υποχρέωση να ενηµερώσει την Εταιρία αµέσως 
µόλις λάβει γνώση της ανεύρεσης του οχήµατος. Αντίστοιχη υποχρέωση ενηµέρωσης έχει και η Εταιρία, η οποία αν 
πρώτη πληροφορηθεί την ανεύρεση του οχήµατος είναι υποχρεωµένη να καλέσει εγγράφως τον Ασφαλιζόµενο στην 
τελευταία γνωστή διεύθυνσή του να επιστρέψει, αν το επιθυµεί, την αποζηµίωση που του έχει καταβληθεί και να 
κρατήσει το όχηµα. Αν ωστόσο, µετά από δύο (2) µήνες ο Ασφαλιζόµενος δεν έχει απαντήσει, εκπίπτει από κάθε 
δικαίωµα επανάκτησης του οχήµατος. 
9. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόµενου, είτε για δόλο είτε για 
βαριάαµέλεια, θέµα αποζηµίωσης δεν γεννάται, όσον αφορά τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις (εκτός της 
ΑστικήςΕυθύνης), προτού απαλλαγεί αµετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 
10. Σε περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει µέχρι τη λήξη 
τουΑσφαλιστηρίου, όσον αφορά τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις (εκτός της Αστικής Ευθύνης), για το αντίστοιχο 
ασφαλιστικό ποσό που αποµένει µετά την αφαίρεση του ποσού της αποζηµίωσης που καταβλήθηκε. Ο Λήπτης της
Ασφάλισης, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ασφάλιστρο, µπορεί να ζητήσει την επανασύσταση του ασφαλιζόµενου 
ποσού για την τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο, το οποίο θα ανασυσταθεί αυτόµατα µε την ανανέωση της εποµένης
ασφαλιστικής περιόδου. 
11. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να παρακρατά από το ποσό της αποζηµίωσης, όσον αφορά τις λοιπές 
ασφαλιστικές καλύψεις (εκτός της Αστικής Ευθύνης), τα ασφάλιστρα που δεν έχουν εξοφληθεί, ακόµη και αν δεν είναι
ληξιπρόθεσµα. 
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ΑΡΘΡΟ 12. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
1. Η έκταση της ζηµιάς και οι δαπάνες για την αποκατάστασή της, σε περίπτωση που τα  µέρη διαφωνούν, 
προσδιορίζονται ή µε διαιτησία ή δικαστικά (χωρίς να προηγηθεί διαιτησία), µε κοινή συµφωνία των µερών.  
2. Στην περίπτωση της διαιτησίας, κάθε µέρος ορίζει ένα διαιτητή και αυτοί ορίζουν έναν επιδιαιτητή. Όταν 
διαφωνούν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός ορίζεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της Αθήνας που 
εφαρµόζει τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και των άρθρων 867 και επόµενων του Κώδικα της Πολιτικής
∆ικονοµίας. 
3. Η διαδικασία της διαιτησίας δεν ασχολείται ποτέ µε θέµατα ύπαρξης ή µη ευθύνης και υποχρέωσης της Εταιρίας 
για την πληρωµή αποζηµίωσης. Αντικείµενο της διαιτησίας είναι:
α) Ο προσδιορισµός της φυσικής αιτίας, από την οποία προήλθε το ατύχηµα, όσο αυτό είναι δυνατό.
β) Η περιγραφή του ατυχήµατος και η επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων του Λήπτη της  Ασφάλισης ή/και 
του Ασφαλιζόµενου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 των Γενικών Όρων, σε σχέση µε την πραγµατική κατάσταση, 
ανεξάρτητα από το αν η τυχόν ανακρίβεια σχετίζεται µε το ατύχηµα ή τις συνέπειες αυτού. 
γ) Ο προσδιορισµός της αξίας των ασφαλιζόµενων αντικειµένων κατά την ηµέρα του ατυχήµατος σαν αξία 
καινούργιου και µετά την αφαίρεση της ανάλογης έκπτωσης, σαν συνέπεια της χρήσης και της παλαιότητας. 
δ) Η εκτίµηση του ύψους της ζηµιάς των ασφαλιζόµενων αντικειµένων ή ευθυνών, την ηµέρα που έγινε το ατύχηµα, 
µετά την αφαίρεση της ανάλογης έκπτωσης σαν συνέπεια της χρήσης και της παλαιότητας.  
4. Πριν τελειώσει τελεσίδικα η διαιτησία, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος δεν έχει το δικαίωµα να
κάνει αγωγή εναντίον της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση η αγωγή είναι απαράδεκτη. Στην περίπτωση που γίνει 
δεκτή, δηλαδή µετά την απόφαση της διαιτησίας, θα επιδικάζονται τόκοι από την επίδοση της αγωγής. 
5. Λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά της Εταιρίας είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτησίας. 
6. Η επιλογή της διαιτησίας σαν τρόπος εκτίµησης της ζηµιάς και η συµµετοχή της Εταιρίας στη διεξαγωγή της δεν 
έχει σε καµιά περίπτωση την έννοια ότι η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρέωσή της για αποζηµίωση. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
Η Εταιρία, αποζηµιώνοντας το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόµενο, αποκτά όλα τα δικαιώµατα που 
αυτός έχει εναντίον τρίτου που ενδεχοµένως είναι υπαίτιος της ζηµιάς, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 2496/97, 
εκτός από την περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης για την κάλυψη προσωπικού ατυχήµατος. 
Παράλληλα αυτός εκχωρεί από τώρα στην Εταιρία κάθε παρόµοιο δικαίωµά του και της δίνει το δικαίωµα και την
πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά, στο όνοµά της ή και στο όνοµά του, για αποζηµίωσή της από 
τον τρίτο. Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου µαταιώθηκε η 
άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος, η Εταιρία έχει δικαίωµα να επιδιώξει από αυτόν αποκατάσταση της 
ζηµιάς της. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ - ∆ΙΚΑΙΟ 
Συµφωνείται ρητά ότι για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από το Ασφαλιστήριο µεταξύ της Εταιρίας 
και του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών και 
εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό ∆ίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 15. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η Ασφαλιστική Σύµβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο Ασφαλιστήριο (Άρθρο 169 Ν.4261/2014). 
Η ασφάλιση µπορεί να λυθεί οποιαδήποτε στιγµή, µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Στις 
περιπτώσεις αυτές η Εταιρία µπορεί να επικαλεσθεί τη λήξη της Ασφαλιστικής Σύµβασης µόνο έναντι ζηµιωθέντος 
τρίτου, µετά από δεκαέξι (16) ηµέρες από την εκ µέρους της γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
Αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόµενου που πηγάζουν από αυτή την Ασφαλιστική Σύµβαση,
παραγράφονται µετά από τέσσερα (4) χρόνια από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Αξιώσεις 
προσώπου που ζηµιώθηκε στα πλαίσια της κάλυψης Αστικής Ευθύνης, ή προσωπικού ατυχήµατος, παραγράφονται 
µετά από πέντε (5) χρόνια από την ηµέρα του ατυχήµατος, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της κείµενης 
νοµοθεσίας για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής.
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ΑΡΘΡΟ 17. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος έχει την υποχρέωση να παίρνει τις εύλογες προφυλάξεις για την
αποφυγή πρόκλησης ζηµιών και να τηρεί χωρίς καµιά παρέκκλιση τους νόµους και τις διατάξεις που ισχύουν. 
Εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, όλα τα έξοδα για τη σύνταξη αυτής της Ασφαλιστικής Σύµβασης, για τη
καταβολή τυχόν αποζηµίωσης και κάθε άλλης πράξης που πηγάζει από αυτή (π.χ. έξοδα που τυχόν προβλέπονται 
από διατάξεις νόµων που ισχύουν κάθε φορά), βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόµενο, όπως 
επίσης και όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρία από τις τυχόν κοινοποιηµένες εκχωρήσεις ή από τις 
τυχόν κατασχέσεις στα χέρια της, σαν τρίτη.
Μεταβίβαση δικαιωµάτων που πηγάζουν από αυτό το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, δεν είναι ισχυρή για την 
Εταιρία,εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως
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