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ΟΡΙΣΜΟΙ 
Εταιρεία / Ασφαλιστής: 

Η εκάστοτε εταιρεία όπως αυτή αναφέρεται στους γενικούς και  ειδικούς όρους του παρόντος με την εκεί αναγραφόμενα στοιχεία και διευθύνσεις. 
Λήπτης της ασφάλισης / Συμβαλλόμενος: 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την εταιρεία δια την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης. 
Ασφαλιζόμενος ή Ασφαλισμένος 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από την ασφαλιστική σύμβαση και υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. 
Ασφαλιστική Σύμβαση 

Είναι η σύμβαση εκείνη με την οποία η εταιρεία αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση 
επέλευσης του ασφαλιστικού κίνδυνου (περιλαμβάνει την πρόταση ασφάλισης, το πιστοποιητικό ασφαλίσεως, του γενικούς και ειδικούς όρους και 
τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με  βάση τις συμφωνηθείσες τροποποιήσεις). 
Ασφαλιστικό ποσό / κεφάλαιο 

Είναι το ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο καταβάλει η εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Εάν το ασφαλιστικό ποσό 
καλύπτει μέρος της αξίας του οχήματος ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών ή απωλειών, (αρθρ. 198 Εμπ.Ν). 
Ασφάλιστρο 

Είναι το ποσόν που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης στην εταιρεία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. 
Ασφαλιστική αξία 

Είναι η τρέχουσα εμπορική αξία του ασφαλιζομένου οχήματος η οποία υπολογίζεται βάση του τύπου και της παλαιότητάς του. 
Ασφάλισμα / Αποζημίωση 

Είναι η υποχρέωση του ασφαλιστή που προκύπτει από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και συνιστάται 

σε χρηματική παροχή ή σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας. 
 Απαλλαγή 

 Είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί στο παρόν. 
 Περίοδος ασφάλισης 

 Είναι η χρονική εκείνη περίοδος εντός της οποίας η εταιρεία παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη. 
  Αυτοκίνητο / Όχημα 
Είναι το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό ασφάλισης όχημα που κινείται επί εδάφους και όχι επί τροχών με την βοήθεια μηχανικής 
δύναμης ή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτους αριθμού τροχών. Ως όχημα θεωρείται και κάθε ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προσδεδεμένο με το 
κυρίως όχημα ή μη ως και ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα. 
Ατύχημα / Ζημία 
Είναι κάθε εξωτερικό βίαιο αιφνίδιο και ξένο προς την πρόθεση περιστατικό το οποίο θα έχει αποδεδειγμένα συμβεί στην περίοδο ασφάλισης 
και προκαλεί υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής ή οικονομικές απώλειες. 
Κέντρο Πληροφοριών 
Είναι η αρμόδια υπηρεσία της εκ του νόμου εκάστοτε προβλεπομένης εποπτεύουσας της Ιδιωτικής Ασφάλισης Αρχής. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ασφαλιστική Εταιρία: Insurance JCS Dallbogg: Life And Health 
Αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρεία λειτουργούσα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.  

Έδρα: Οδός G.M. Dimitrov Blvd. Αριθ. 1, Τ Κ 1172, Σόφια, Τηλέφωνο +359 700 16 406, ΦΑΞ +359 2 9603703, 
 ΑΦΜ 997112358, ΔΟΥ Α’ ΔΟΥ Αθηνών. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 4364/2016, του N.489/76, όπως εκάστοτε 
ισχύουν και του N.2496/97, ΠΔ 264/1991, ΠΔ237/1986 όπως τροποποιείται από τον 3557/2007, Ν.3746/20 και αρθρ. 198 του Εμπ. Ν., 
όπου δεν τροποποιείται από τον άνω ειδικό Νόμο 489/76 καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που ακολουθούν. 

 
Άρθρο 1. Αντικείμενο ασφάλισης αστικής ευθύνης 

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

α) θάνατος σε τρίτα πρόσωπα, 
β) σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων, 
γ) υλικές ζημιές σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης, 
δ) υλικές ζημιές σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα. 
ε) υλικές ζημιές σε πράγματα τρίτων 
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης (αρθρ. 6 Ν.489/1976) η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα εκ 
προθέσεως (δόλου, άμεσου ή ενδεχόμενου), η αστική ευθύνη των προσώπων που μετέχουν σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς 
κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους, από όχημα του οποίου 
γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί  
σε  αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. Επίσης εξαιρείται της υποχρεωτικής ασφάλισης η αστική ευθύνη από 
οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, από 
οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του 



Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη 
συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. 
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για κάθε ατύχημα (σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) στο οποίο 
περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και πάσης φύσεως αμοιβές τρίτων, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το 
αναγραφόμενο στον πίνακα καλύψεων του πιστοποιητικού ασφαλίσεως ποσό για κάθε είδος καλυπτόμενο κίνδυνο. 
Σε περίπτωση που η εταιρεία υποχρεωθεί δικαστικώς ή εξωδίκως να καταβάλει πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχει δικαίωμα 
αναγωγής κατά των ασφαλισμένων και του λήπτη της ασφάλισης. 
 
1. Δεν θεωρούνται τρίτοι: 

 
α) ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά, 
β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης, 

            γ)  εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση, 
           δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο ή Εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει  νομική  προσωπικότητα 
2. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προστηθείς στην οδήγηση, οι οποίοι κατέχουν νόμιμη άδεια 

οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγούν, εκτός εκείνων που έχουν επιληφθεί του αυτοκινήτου δια κλοπής ή βίας. 
 

Άρθρο 2. Τοπικά όρια ισχύος 

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου 
Οικονομικού Χώρου καθώς και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το 
τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας και συμφωνία Κρήτης 2002. Για τις υπόλοιπες χώρες, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς 
ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου με την καταβολή 
πρόσθετων ασφαλίστρων. Οι τυχόν παρεχόμενες προαιρετικές καλύψεις ισχύουν μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας εκτός και εάν υπάρχει 
αντίθετη συμφωνία με τον ασφαλιστή. 
 

Άρθρο 3.  Κατάρτιση και διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρεία ο  Λήπτης της ασφάλισης, 
συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Επίσης, με βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. 
Ανάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. 

Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της προκαταβολής των ασφαλίστρων 
για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Πριν τη λήξη του ασφαλιστηρίου μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση του με τους ίδιους ή άλλους όρους. 
Η ασφαλιστική σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ εφόσον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία οφειλής. 

Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους και από τους Ειδικούς Όρους που περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα 
Προσαρτήματα των επιμέρους ασφαλιστικών καλύψεων και αποτελούν ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης. Οποιαδήποτε 
συμπλήρωση ή και μεταβολή του περιεχομένου αυτών είναι ανίσχυρη εφόσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτηθέντος 
προσώπου. 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 
Άρθρο 4.  Γενικές υποχρεώσεις του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλιζομένου σε περίπτωση ζημιάς 

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται: 
1. Να ειδοποιήσουν, εγγράφως, άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τότε που 
περιήλθε σε γνώση τους το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό της καλώντας το ειδικό τηλέφωνο της 
Φροντίδας ατυχήματος όπως αυτό εμφανίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. 
2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως μόλις μάθουν το ζημιογόνο γεγονός, να 
κάνουν κάθε ενέργεια που θα έκαναν για το συμφέρον τους, με σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς και κάθε πράξη, 
σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένοι. 
3. Να διευκολύνουν και να δίνουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους ειδικούς πραγματογνώμονες της 
Εταιρίας, για τη διαπίστωση, υπολογισμό, τα αίτια του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 
4. Να προωθούν, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, 
απ’ όπου και αν προέρχεται αυτό. 
5. Να μην προβαίνουν σε ομολογίες ευθύνης προς τρίτους, δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση αυτές δεν δεσμεύουν την εταιρεία. Αν 
παρόλα αυτά ο ασφαλιζόμενος προβεί σε τέτοιες αναγνωρίσεις, ομολογίες ή συμφωνίες, ευθύνεται έναντι της εταιρείας για 
οποιαδήποτε ζημία υποστεί η εταιρεία εξαιτίας των παραπάνω ενεργειών και δεν θα δικαιούται αποζημίωσης από την εταιρεία. 
6. Να μην προβούν σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή 
διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να 
χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου, την απόκρουση ή τον διακανονισμό 
απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα τους αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση 
οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τους ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική 
ευχέρεια, όσον αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή στο διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της 
ασφάλισης ή / και ασφαλισμένος οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα 
ζητήσει από αυτούς. Παρέχουν δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τους αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί ή ασφαλιστική εταιρεία, 
ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισμένο των ως άνω 
υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω 
αποζημίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τρίτο, μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ. 

 



7. Να μην προβούν σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή 
διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να 
χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου, την απόκρουση ή τον διακανονισμό 
απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα τους αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση 
οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τους ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική 
ευχέρεια, όσον αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή στο διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της 
ασφάλισης ή / και ασφαλισμένος οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα 
ζητήσει από αυτούς. Παρέχουν δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τους αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί ή ασφαλιστική εταιρεία, 
ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισμένο των ως άνω 
υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω 
αποζημίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τρίτο, μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ. 

Άρθρο 5.  Καθορισμός ασφαλίστρου 

Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται μεταξύ των άλλων, με βάση την έλλειψη ζημίας ή τον αριθμό των ζημιών που έλαβαν χώρα κάθε 
δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης, τη χρήση, τον κυβισμό του κινητήρα, τους φορολογήσιμους ίππους ή την πραγματική ιπποδύναμη 
του οχήματος, την περιοχή κίνησης, τις θέσεις, τον τύπο, την ηλικία του οχήματος, το χρόνο απόκτησης της άδειας ικανότητος 
οδήγησης, την ηλικία του οδηγού καθώς και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα κρίνει η εταιρεία σκόπιμο για την καλύτερη και ορθότερη 
ταυτοποίηση του κινδύνου, όπως ισχύουν κάθε φορά, τα τιμολόγια της Εταιρείας.  

Τυχόν καταβολή χρημάτων χωρίς την χορήγηση ασφαλιστικών εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση της εταιρείας για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση εκτός από την επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση τροποποίησης των κατωτάτων 
υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία ή του τιμολογίου από τον ασφαλιστή τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται από την 
ημερομηνία ισχύος των νέων τροποποιήσεων. 

Επίσης σε περίπτωση που ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο 
μικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρεία, σε περίπτωση ζημίας αστικής ευθύνης ο ασφαλισμένος θα 
υποχρεώνεται να καταβάλλει επασφάλιστρο ίσο με το 100% των ετησίων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. 

 
Άρθρο 6. Δικαιώματα του Ασφαλισμένου και υποχρεώσεις 

1. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισμένος έχουν δικαίωμα να παραλάβουν το ασφαλιστήριο με την έγγραφη βεβαίωση, 
καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την ασφάλιση. 
2. Απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει την μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την 
Εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η σχετικής πληρεξουσιότητας. 
3. Σε περίπτωση μη πληρωμής ασφαλίστρων, αν η Εταιρεία σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.489/76 ή μετά από δικαστική 
απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή/και 
του λήπτη της ασφάλισης. 
4. Μετά του παρόντος, παραδίδονται στον λήπτη της ασφάλισης α) τα προβλεπόμενα από το ΝΔ 400/1970 πληροφορικά στοιχεία με 
έντυπο κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης και β) Γενικοί και Ειδικοί όροι όλων των καλύψεων κατά την παράδοση του 
ασφαλιστηρίου κατά τον Ν. 2496/1997. Η μη παράδοση οποιουδήποτε από αυτά δίνει στον λήπτη ασφάλισης δικαίωμα εναντίωσης 
στην ασφαλιστική σύμβαση που ασκείται με βάση το συνημμένο υπόδειγμα Β εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή 
του παρόντος. 
5. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα εναντίωσης το ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ 
ενάρξεως αμέσως και αυτόματα από την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή εντύπου 
εναντίωσης και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι 
την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την έλευση στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί ασφαλιστικός κίνδυνος με βάση την παρούσα σύμβαση. 

 
Άρθρο 7. Ασφαλιστικά Βάρη 

1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν 
στην Εταιρία όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και οτιδήποτε έχει επίδραση στην επίταση του κινδύνου, στην 
αποδοχή ή μη 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 του ασφαλισμένου δεν 
έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας τα ανωτέρω στοιχεία, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την 
τροποποίησή της μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 
3. Πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόταση δεν 
γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. 
4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, η Εταιρία έχει τα 
δικαιώματα της παρ. 2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου αυτού η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να έχει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά 
το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση, με δικαίωμα 
αναγωγής της Εταιρίας για την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης. 
5. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, η Εταιρία έχει δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση 
επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο Λήπτης 
της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρίας. 

 

 



6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού επιφέρει 
αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) 
μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 5 του 
άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 
7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία μέσα σε 14 
ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που 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, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει 
την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης, εφαρμόζονται οι ανωτέρω παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος 
άρθρου.  
8. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον ασφαλιστή κάθε 
μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχείρησής του. 

 
Άρθρο 8. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές 

Εάν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές, ο λήπτης της ασφάλισης, 
οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση τις προγενέστερες ασφαλίσεις. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης, κατά το 
χρόνο σύναψης της σύμβασης, των προγενέστερων ασφαλίσεων, το ασφάλισμα που οφείλει η Εταιρεία, θα περιορίζεται στο μέτρο 
που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Ειδικά για την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, εάν 
υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις ισχύει μόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης στον 
ζημιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. 

 
Άρθρο 9. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση 

1. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου 
από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο (ους) με υποχρέωση άμεσης μεταβολής επί της αδείας 
κυκλοφορίας των αναγραφομένων στοιχείων ιδιοκτησίας όπως ο νόμος ορίζει, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή 
για τη μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της. 
2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση 
λύεται μετά την παρέλευση (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ο δε ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των 
τυχόν μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ν.3746/Κεφ. Β’ Άρθρο 36). Η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς 
να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια. 
3. Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για 
το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων 
είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. 

 
Άρθρο 10. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης 

1.α) Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, οποτεδήποτε, με γραπτή 
δήλωση η οποία επιδίδεται στην Εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτήν διαμεσολαβητή, επί αποδείξει. Τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο 16 ημερών από την γνωστοποίηση της ακύρωσης από την ασφαλιστική εταιρία στο Κέντρο 
Πληροφοριών. 
β) Η Εταιρεία μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής 
από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, βαρυνόμενη με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η 
οποία επιδίδεται στον λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη 
συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη 
λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. 
γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου που αναγράφεται 
στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται η τελευταία διεύθυνση (διεύθυνση επικοινωνίας) που ο Λήπτης της ασφάλισης και ο 
Ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στην Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του Λήπτη 
της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτήν ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής του 
προηγούμενου εδαφίου ή τη μη προσέλευσή τους στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της, εκτός εάν ο Λήπτης της ασφάλισης και ο 
Ασφαλισμένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας.  
δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης την ασκεί η Εταιρεία, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η 
σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχομένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο Λήπτης της ασφάλισης, η 
Εταιρεία γνωστοποιεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. 
2.Η Εταιρεία μπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) 
ημερών από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ’ της προηγούμενης παραγράφου. 
3.Εφόσον έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα για την επέκταση της κάλυψης αστικής ευθύνης στο εξωτερικό, τότε το ασφαλιστήριο για όλη την 
διάρκεια ισχύος της πράσινης κάρτας δεν μπορεί να ακυρωθεί. 
4.Σε κάθε περίπτωση εάν η εταιρεία υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους παθόντες σε περίπτωση ακύρωσης, λήξης ή 
αναστολής της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω μη τήρησης των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος από μέρους του ασφαλισμένου ή του 
λήπτη ασφάλισης, τότε έχει δικαίωμα να αξιώσει από τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη ασφάλισης οποιαδήποτε ζημία υπέστη ή ποσόν που 
κατέβαλε. 

 
Άρθρο 11. Αρμοδιότητα δικαστηρίων 

Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρείας και των ασφαλισμένων από 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το 
Ελληνικό. 



 
Άρθρο 12. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη λήξη της συμφωνηθείσης ασφαλιστικής περιόδου να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα και 
να τροποποιήσει τους όρους ασφάλισης. Αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος δεν αποδέχονται τη μεταβολή που 
επέρχεται με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 α Ν. 
489/1976. 
Η καταβολή, όμως, των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/ και του 
ασφαλισμένου, δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
 

Άρθρο 1.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε 

τρίτους από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα και για την οποία ευθύνεται ο ασφαλισμένος και δεν οφείλεται σε 

δόλο ή αμέλεια αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για 

την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνης από την 

κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. 

Άρθρο 2.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου οχήματος για 

ζημιές που θα προκληθούν σε Τρίτους εξαιτίας διαρροής υγρών, από το ίδιο το ασφαλισμένο όχημα, που χρησιμεύουν για την κίνησή του 

και όχι από μεταφερόμενο με αυτό φορτίο, και δεν οφείλονται στην κακή συντήρησή του. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται 

μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα 

κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. 

Άρθρο 3.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ  Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές 

που θα προκληθούν σε Τρίτους κατά τη στιγμή που το ασφαλιζόμενο όχημα βρίσκεται μέσα σε φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης ή 

συνεργεία αυτοκινήτων ή σε φορτηγίδα, πλοίο, πορθμείο, ή σιδηρόδρομο ή κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά, υπό τον όρο ότι το 

ασφαλιζόμενο όχημα δεν θα οδηγείται από υπαλλήλους ή υπεύθυνους των ανωτέρω χώρων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται 

μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα 

κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. 

Άρθρο 4.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον οι Υλικές Ζημιές που θα 

προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του 

ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα 

όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνη από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι: 
α) Η διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος από δημόσιο έγγραφο (π.χ. αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος ή 
Ποινική Δικογραφία), και όχι από προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις των εμπλεκομένων στο ατύχημα ή τρίτων. 
 β) Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας εναντίον του υπευθύνου τρίτου. 
Η Εταιρεία με την καταβολή της αποζημίωσης υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώματα που έχει ο ασφαλισμένος εναντίον 
κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήματος ή προς αποζημίωση υπόχρεου, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα δε ο ασφαλισμένος παρέχει ειδική 
εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρεία όπως ενεργήσει, στο όνομά της ή στο όνομά του, τα νόμιμα, δικαστικά ή εξώδικα προς 
επανείσπραξη της ζημίας. 
 

Άρθρο 5.  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η περίπτωση που θα συμβούν μέχρι και δύο (2) 

ζημιογόνα γεγονότα υπαιτιότητας του ασφαλιζομένου μέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο χωρίς τροποποίηση των ασφαλίστρων που 

αυτός καταβάλει. Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα της μη ανανέωσης της ασφαλίσεως κατά την επέτειο της εφόσον κρίνει ότι η 

συνέχιση της παροχής οποιασδήποτε κάλυψης στο εν λόγω όχημα αποτελεί μη αποδεκτό κίνδυνο. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές προς τρίτους που προξενούνται από: 

1. Από οδηγό που δεν έχει άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο για την κατηγορία του οχήματος  που οδηγεί. 
2. Όταν ο οδηγός του οχήματος βρίσκεται κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή/και τοξικών ουσιών σύμφωνα με την 

έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ., εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την 
πρόκληση του ατυχήματος. 

3. Από πρόθεση, δόλο άμεσο ή ενδεχόμενο του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου ή των 
προστηθέντων τους προσώπων. 



4. Από την συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις, σε αγώνες επισήμους ή όχι ή σε 
σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις). 

5. Όταν το όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτήν που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την 
άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο Γενικές και Ειδικές 
Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν 
Προσαρτήματα. 

Γενικές Εξαιρέσεις 
Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες προξενούμενες: 

1. Από πρόθεση, δόλο άμεσο ή ενδεχόμενο του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου ή των 
προστηθέντων τους προσώπων. 

2. Από την συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις, σε αγώνες επισήμους ή όχι ή σε 
σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) 

3. Από τρομοκρατική πράξη, επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά την κήρυξη του πολέμου, 
εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επανάσταση, επίταξη πάσης φύσεως. 

4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες από ραδιενεργό 
μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο η από οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο της καύσεως πυρηνικού καυσίμου. 
Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής σχάσεως. Επίσης οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει 
άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτίων από πυρηνικά όπλα ή υλικά. 

5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμού ή 
άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό 
πρόσθετο ασφάλιστρο. 

6. Από οδηγό, που δεν έχει την άδεια οδηγήσεως, την προβλεπόμενη από τον νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που 
οδηγεί. 

7. Όταν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος τελεί κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την 
έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η όποιας άλλης διατάξεως νόμου (και ανεξαρτήτως εάν η 
παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος). 

8. Όταν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από εκείνη που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και 
την άδεια κυκλοφορίας του. 

9. Από το φορτίο ή στο φορτίο που μεταφέρεται από το ασφαλισμένο όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 
10. Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, πέραν από το επιτρεπόμενο στην άδεια κυκλοφορίας του 

ανώτατο όριο, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή στην επαύξηση της ζημίας, κατά το μέτρο της επαυξήσεως. 
11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες από την 

διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του, εκτός αντίθετης 
συμφωνίας. 

12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός από την δική του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο κινούμενο σε τροχούς ή 
όχι ή ρυμουλκεί άλλο όχημα. 

13. Μέσα σε φυλασσόμενους χώρους σταθμεύσεως ή συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων, εκτός αντίθετης 
συμφωνίας. 

14. Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, που ασφαλίζονται για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμένο χώρο, 
εφόσον τα ατυχήματα προξενήθηκαν έξω από αυτό το χώρο. 

15. Όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή μηχάνημα βρίσκεται επάνω ή μέσα σε φορτηγίδα ή πλοίο πορθμείο ή σιδηροδρομικό 
συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του από αυτά, καθώς και ζημίες προκαλούμενες σε τρίτους κατά την 
διαμετακόμιση του με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

16. Από ή σε ειδικό τύπο οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων, προερχόμενες όχι κατά την μετακίνησή τους, αλλά από την 
λειτουργία τους ως εργαλείων, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

 
Ειδικές εξαιρέσεις 
Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες: 

1. Προερχόμενες από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών, που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, 
για παραβάσεις νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, από τους ασφαλισμένους ή τον αντισυμβαλλόμενο, καθώς και τα σχετικά 
δικαστικά έξοδα από αποφάσεις των ίδιων αρχών. 

2. Σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικών ή θεριστικών ή  
θεριζοαλωνιστικών ή χορτοκοπτικών μηχανών. 

3. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εν γένει εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας και βόθρους 
εφόσον οι ζημίες προξενηθούν από το βάρος του ασφαλισμένου οχήματος 

4. Προξενούμενες σε πεζοδρόμια και προβάθρα οικιών εφόσον αυτές προξενηθούν από την κίνηση του καλυπτόμενου οχήματος 
επάνω τους, εκτός εάν αυτό κινηθεί επάνω τους συνεπεία ατυχήματος ή προς αποφυγήν του. 

5. Στην ενδυμασία των επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος, εφόσον οφείλονται σε κακή συντήρηση του αυτοκινήτου, 
καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφών ειδών ή χρημάτων που μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες ή το όχημα. 

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα από 
αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης. 



 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Α. Υποκατάσταση 
Με την καταβολή εκ μέρους της εταιρείας οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζημίωσης (σε χρήμα ή σε είδος) η οποία πηγάζει από την 
ασφαλιστική σύμβαση αυτή υποκαθίσταται έναντι τρίτων στα δικαιώματα του λήπτη ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου. 
Ο ασφαλισμένος ή και ο λήπτης ασφάλισης έχουν υποχρέωση να παράσχουν στην εταιρεία κάθε υποστήριξη στην άσκηση των παραπάνω 
δικαιωμάτων της. Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα 
έγγραφα στα οποία στηρίζονται οι αξιώσεις όπως και τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την είσπραξη των απαιτήσεων. 
Β. Παραγραφή 
Κάθε αξίωση ή απαίτηση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή που πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφεται μέσα σε 
τέσσερα χρόνια από το τέλος του χρόνου που γεννήθηκε η αξίωση ή άλλως όπως ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία. 
Γ. Επιφύλαξη Δικαιωμάτων 
Ο ασφαλιστής επιφυλάσσεται πλήρως των νομίμων δικαιωμάτων του όσον αφορά δηλώσεις του ασφαλιζομένου ή δικαιούχου του 

ασφαλίσματος κατά ΑΚ 147 και ΠΚ 386 ΠΚ 388 όπως και στην εφαρμογή της παρ. 5 άρθρου του ν. 2496/1997. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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Αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρεία λειτουργούσα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών Έδρα: Οδός G. M. Dimitrov Blvd. 
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Άρθρο 1.  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον οι Υλικές Ζημιές που θα 
προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του 
ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα 
όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι: 
α) Η διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος από δημόσιο έγγραφο (π.χ. αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος ή 
Ποινική Δικογραφία), και όχι από προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις των εμπλεκομένων στο ατύχημα ή τρίτων. 
β) Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας εναντίον του υπευθύνου τρίτου. 
Η Εταιρεία με την καταβολή της αποζημίωσης υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώματα που έχει ο ασφαλισμένος εναντίον 

κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήματος ή προς αποζημίωση υπόχρεου, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα δε ο ασφαλισμένος παρέχει ειδική 

εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρεία όπως ενεργήσει, στο όνομά της ή στο όνομά του, τα νόμιμα, δικαστικά ή εξώδικα προς 

επανείσπραξη της ζημίας. 

Άρθρο 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η περίπτωση που θα συμβούν μέχρι και δύο (2) 

ζημιογόνα γεγονότα υπαιτιότητας του ασφαλιζομένου μέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο χωρίς τροποποίηση των ασφαλίστρων που 

αυτός καταβάλει. Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα της μη ανανέωσης της ασφαλίσεως κατά την επέτειο της εφόσον κρίνει ότι η 

συνέχιση της παροχής οποιασδήποτε κάλυψης στο εν λόγω όχημα αποτελεί μη αποδεκτό κίνδυνο. 

Άρθρο 3. ΑΣΦΑΛIΣΗ ΠΥΡΚΑΓIΑΣ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Καλύπτονται οι ζημίες στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη, αυτόματη ανάφλεξή του και 
πυρκαγιά που μεταδόθηκε σε αυτό από άλλο αντικείμενο. 

2. Σε περίπτωση που η ασφάλιση πυρός περιλαμβάνει τη ρήτρα “σε πρώτο (Α) κίνδυνο” τότε δεν έχει εφαρμογή ο αναλογικός 
κανόνας του όρου συνασφάλισης και σε περίπτωση ζημιάς καταβάλλεται όλη η αντίστοιχη προς την επελθούσα ζημία 
αποζημίωση μέχρι του ασφαλιζομένου ποσού που δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την τρέχουσα αξία του 
ασφαλισμένου οχήματος κατά την στιγμή επελεύσεως του κινδύνου. 

 
Εξαιρέσεις 
Από την ασφάλιση πυρκαγιάς εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης με τίτλο “Γενικές Εξαιρέσεις” και 
με αριθ. από 1 μέχρι 10, καθώς επίσης και: 
α) Επί ασφαλίσεως αυτ/των ψυγείων ή θερμοθαλάμων ζημίες των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων και 
σωληνώσεων εν γένει από οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν άλλως είχε συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο. 
β) Ζημίες που προξενήθησαν κατά τη διάρκεια η κατόπιν αυτογνώμονος αφαιρέσεως εάν ο κύριος ή κάτοχος με οποιονδήποτε τρόπο 
συνέργησε στην αυτογνώμονα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά του έγιναν προσιτά στους τρίτους τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 
γ) Η περίπτωση πυρκαγιάς του οχήματος από κακή συντήρηση (κατόπιν αποδεδειγμένου τεχνικού ελέγχου αρμοδίου τεχνικού φορέα) και 
από πραγματικό ελάττωμα του κατασκευαστή. 
 
 



Άρθρο 4. ΑΣΦΑΛIΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΩΝ ΚΑI ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ 
                ΚΑI ΑΠΕΡΓIΩΝ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Καλύπτονται ζημιές 
από πυρκαγιά που οφείλεται σε οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, στάσεις, απεργίες και από άμεση ή έμμεση δολιοφθορά που προκάλεσαν 
πρόσωπο ή πρόσωπα που ενήργησαν με κακόβουλη πρόθεση είτε από μόνοι τους είτε μετά από εντολή τρομοκρατικής οργάνωσης ή 
ομάδας που σκοπό είχε την επίτευξη των παρανόμων επιδιώξεών της. 

Άρθρο 5. ΑΣΦΑΛIΣΗ IΔIΩΝ ΖΗΜIΩΝ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Καλύπτονται οι 
ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και 
κατάπτωσή του, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. 

Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση ζημίας, όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε 
χρόνο μικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρεία, ο ασφαλιζόμενος ή ο λήπτης της ασφάλισης θα συμμετέχει στη ζημιά 
με ποσοστό 50% μετά την αφαίρεση της απαλλαγής και δεν θα δικαιούται να απαιτήσει το σύνολο της ζημιάς του έστω και με την 
προσφορά επασφαλίστρου. 

Εξαιρέσεις: 

Από την ασφάλιση ιδίων ζημιών εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο με τίτλο “Γενικές Εξαιρέσεις”, καθώς 
επίσης και:  
α) Ζημίες προξενούμενες στο ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο και οφειλόμενες σε κακή συντήρησή του (δικαιολογητικά ελέγχου ΚΤΕΟ πρέπει να 
προσκομίζονται) 
β) Ζημίες προξενούμενες στα ελαστικά και τους τροχούς του αυτοκινήτου εφόσον αυτές δεν συντρέχουν μαζί με άλλες σχετικές ή 
ισοβαρείς ζημίες καλυπτόμενες με την παρούσα ασφάλιση. 
γ) Επί ασφαλίσεως αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημίες των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων και 
σωληνώσεων εν γένει από οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν αλλιώς είχε συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο. 
δ) Ζημίες γενόμενες σε χρόνο που το αυτοκίνητο δεν κινείται σε οδούς που προσδιορίζονται για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων ή 
κινείται σε οδούς στις οποίες απαγορεύεται από τις Αρχές η κυκλοφορία. 
ε) Ζημίες που προξενήθησαν κατά τη διάρκεια ή κατόπιν αυτογνώμονος αφαιρέσεως εάν ο κύριος ή κάτοχος με οποιονδήποτε τρόπο 
συνήργησε στην αυτογνώμονα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά του έγιναν προσιτά στους τρίτους τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 
στ) Ζημίες που προξενούνται άμεσα ή έμμεσα σαν συνέπεια δολιοφθοράς που ενεργείται από πρόσωπα που δρουν από επιταγή ή 
έμπνευση οποιασδήποτε πολιτικής οργάνωσης, από κακόβουλες πράξεις ή από τρομοκρατικές ενέργειες. 
ζ) Ζημίες σε μη συνηθισμένα εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. 
 
Σε περίπτωση ζημίας λόγω ολικής καταστροφής (φυσικής ή εμπορικής) του ασφαλιζομένου οχήματος και εφόσον καταβλήθηκε ή εκκρεμεί 
να καταβληθεί αποζημίωση τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο και δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα διότι θεωρούνται 
δεδουλευμένα στο σύνολό τους. 
 
Άρθρο 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ / ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Καλύπτονται οι 
ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα που θα προξενηθούν άμεσα από κακόβουλες πράξεις τρίτων προσώπων ή τρομοκρατικές ενέργειες, 
μεμονωμένες ή μη, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. 

Εξαιρούνται ζημιές που προκαλούνται κατά την διάρκεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής του ασφαλιζομένου οχήματος ή προξενούνται με 
εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης σε αυτό. 

Άρθρο 7.  ΑΣΦΑΛIΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλισμένου οχήματος. 
Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την πραγματική αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου την ημέρα της κλοπής. 
Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή ασφαλίσματος γεννάται μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που έλαβε χώρα η 
κλοπή και εφόσον το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί. Ως ολική κλοπή τεκμαίρεται και η ανεύρεση του αυτοκινήτου εντός της παραπάνω 
προθεσμίας των 90 ημερών με υλικές ζημίες των οποίων η δαπάνη αποκατάστασης είναι μεγαλύτερη από το 80% της αξίας του κατά το 
χρόνο επελεύσεως του κινδύνου (τεκμαρτή ολική απώλεια). 
Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται αμέσως όταν λάβει γνώση της κλοπής να δηλώσει αυτή στην αστυνομική 
αρχή και να υποβάλει μήνυση κατά των δραστών (αγνώστων ή μη). Ο μηνυτής δεν δικαιούται να ανακαλέσει την μήνυση ούτε και μετά την 
καταβολή του ασφαλίσματος αλλιώς υποχρεούται στην επιστροφή του ασφαλίσματος νομιμοτόκως από την είσπραξή του. 
Σε περίπτωση ζημίας λόγω ολικής κλοπής του ασφαλιζομένου οχήματος και εφόσον καταβλήθηκε ή εκκρεμεί να καταβληθεί αποζημίωση 
τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο και δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα διότι θεωρούνται δεδουλευμένα στο σύνολό τους. 

 
Εξαιρέσεις: 
 

1. Από την ασφάλιση κινδύνου κλοπής εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο με τίτλο “Γενικές 
Εξαιρέσεις” και με αριθ. 3, 4 και 5, καθώς επίσης και: α) Υλικές ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που 
προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής. β) Φθορές, λόγω χρήσεως, μείωση απόδοσης, μείωση εμπορικής αξίας και 



έξοδα που προέρχονται από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου. γ) Η κλοπή που δεν δηλώθηκε στην αστυνομική αρχή 
ή δεν υποβλήθηκε μήνυση κατά των δραστών. δ) Ζημίες που προξενήθησαν κατά τη διάρκεια η μετά από την αυτογνώμονα 
αφαίρεση εάν ο κύριος ή κάτοχος με οποιονδήποτε τρόπο συνέργησε στην αυτογνώμονα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά 
του έγιναν προσιτά στους τρίτους τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 

2. Για την καταβολή του ασφαλίσματος η Εταιρεία θα ζητήσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
- Υπεύθυνη δήλωση κλοπής. 
- Αντίγραφο βιβλίου συμβάντων / ατυχημάτων από την επιληφθείσα αστυνομική αρχή με αναφορά της μηνύσεως κατ’ 

αγνώστων. 
- Βεβαίωση από την αστυνομική αρχή μετά την πάροδο 90 ενενήντα ημερών για την μη ανεύρεση του κλαπέντος 

οχήματος καθώς και του ότι εκκρεμή η μήνυση. 
- Αδεία κυκλοφορίας του προς αποζημίωση οχήματος. Σε περίπτωση που εκλάπη και αυτή, επίσημο αντίγραφο της από 

το υπουργείο συγκοινωνιών. 
- Ειδικό ανέκκλητο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όπου ο ασφαλισμένος θα ορίζει πρόσωπο που θα υποδεικνύει η 

εταιρεία για την μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος όταν και εάν αυτό βρεθεί. 
- Κατάθεση όλων των κλειδιών του οχήματος από τον ιδιοκτήτη. 
- Βεβαίωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας και βεβαίωση δηλώσεως του οχήματος στις δηλώσεις εισοδήματος του 

ιδιοκτήτη των προηγουμένων ετών. 
- Φορολογική ενημερότητα ιδιοκτήτη και ασφαλισμένου.  
- Επιστολή ιδιοκτήτη και ασφαλισμένου προς την αστυνομική αρχή που έχει καταγγελθεί το γεγονός στην οποία θα 

ενημερώνει ότι σε περίπτωση που βρεθεί το κλεμμένο όχημα πρέπει να ειδοποιηθεί η εταιρία αφού σύμφωνα με 
ειδικό πληρεξούσιο έχουν μεταβιβαστεί σε αυτή τα δικαιώματα επί του οχήματος.  
Εφόσον το όχημα έχει βρεθεί μέχρι την ημερομηνία πληρωμής η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή εάν δεν 
προηγηθεί νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητας και της χρήσης του οχήματος στην εταιρεία σύμφωνα με τα παραπάνω. 
Αν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος ο ασφαλισμένος ή αντισυμβαλλόμενος κύριος του 
οχήματος έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την εταιρεία αμέσως μετά την ανεύρεσή του. Η εταιρεία όταν λάβει 
γνώση για την ανεύρεση του οχήματος υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον ασφαλισμένο στην δηλωθείσα 
διεύθυνσή του και να ζητηθεί όπως μέσα σε 10 δέκα ημέρες, δηλωθεί εγγράφως εάν θέλει να κρατήσει το όχημα 
επιστρέφοντας την καταβληθείσα αποζημίωση. Σε περίπτωση μη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας ο 
ασφαλισμένος εκπίπτει του δικαιώματος αυτού. 

 
Άρθρο 8. ΑΣΦΑΛIΣΗ ΜΕΡIΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Η ασφάλιση μερικής 
κλοπής καλύπτει μόνον:  
α) την αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, που έχουν στερεά προσδεθεί στο σώμα του και είναι απαραίτητα για την 
λειτουργία του,  
β) τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν στο σώμα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεση των τεμαχίων ή εξαρτημάτων αυτών (εξαιρείται 
της κάλυψης η πλαστική κουκούλα cabrio) και  
γ) Την αξία των κλαπέντων εξαρτημάτων του (ραδιόφωνα, cd player, MP3, τηλεοράσεις, τηλέφωνα, εξαρτήματα πλοήγησης) καθώς και τις 
ζημιές που θα προκληθούν στο σώμα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεσή τους έως του ποσού των € 200,00 συνολικά, εκτός αν τα 
αντικείμενα έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης. 
 
Άρθρο 9. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
Στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικών με καινούρια θα υπολογίζεται παλαιότητα επί αυτών ως κατωτέρω: 

1. Με την συμπλήρωση του δεύτερου έτους από την ημερομηνία του έτους κατασκευής του οχήματος, ποσοστό 5%. 
2. Ποσοστό 5% για κάθε έτος πέραν αυτού έως το 10ο έτος κυκλοφορία του με ανώτατο όριο παλαιότητας το 50% επί των εν λόγω 

ανταλλακτικών. 
3. Επί των ελαστικών του οχήματος ειδικότερα, εάν αυτά συμπεριλαμβάνονται ως κάλυψη, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται ως 

εξής: 
α) Κατά το πρώτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 20% 
β) Κατά το δεύτερο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 30% 
γ) Κατά το τρίτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 40% 
δ) Κατά το τέταρτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 60% 
 
Εξαιρέσεις καλύψεων 
Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο Γενικές και Ειδικές 
Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν 
Προσαρτήματα. 
 
Γενικές Εξαιρέσεις 
Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες προξενούμενες:  

1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου ή των 
προστηθέντων τους προσώπων 

2. Από την συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις, σε αγώνες επισήμους ή όχι ή σε 
σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) 

3. Από τρομοκρατική πράξη, επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά την κήρυξη του πολέμου, εμφύλιο 



πόλεμο, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επανάσταση, επίταξη πάσης φύσεως. 
4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες από ραδιενεργό μόλυνση, 

από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο η από οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο της καύσεως πυρηνικού καυσίμου. Ως καύση 
θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής σχάσεως. Επίσης οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, 
είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτίων από πυρηνικά όπλα ή υλικά. 

5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμού ή άλλη 
φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο 
ασφάλιστρο. 

6. Από οδηγό, που δεν έχει την άδεια οδηγήσεως, την προβλεπόμενη από τον νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που 
οδηγεί. 

7. Όταν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος τελεί κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και 
τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η όποιας άλλης διατάξεως νόμου (και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή 
συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος). 

8. Όταν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από εκείνη που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και την 
άδεια κυκλοφορίας του. 

9. Από το φορτίο ή στο φορτίο που μεταφέρεται από το ασφαλισμένο όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 
10. Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, πέραν από το επιτρεπόμενο στην άδεια κυκλοφορίας του ανώτατο 

όριο, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή στην επαύξηση της ζημίας, κατά το μέτρο της επαυξήσεως. 
11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες από την διαρροή 

υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 
12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός από την δική του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο κινούμενο σε τροχούς ή όχι ή 

ρυμουλκεί άλλο όχημα. 
13. Μέσα σε φυλασσόμενους χώρους σταθμεύσεως ή συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων, εκτός αντίθετης 

συμφωνίας. 
14. Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, που ασφαλίζονται για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμένο χώρο, 

εφόσον τα ατυχήματα προξενήθηκαν έξω από αυτό το χώρο. 
15. Όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή μηχάνημα βρίσκεται επάνω ή μέσα σε φορτηγίδα ή πλοίο πορθμείο ή σιδηροδρομικό 

συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του από αυτά, καθώς και ζημίες προκαλούμενες σε τρίτους κατά την διαμετακόμιση 
του με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

16. Από ή σε ειδικό τύπο οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων, προερχόμενες όχι κατά την μετακίνησή τους, αλλά από την 
λειτουργία τους ως εργαλείων, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

 
Ειδικές εξαιρέσεις: 
Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες: 

1. Προερχόμενες από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών, που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, 
για παραβάσεις νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, από τους ασφαλισμένους ή τον αντισυμβαλλόμενο, καθώς και τα σχετικά 
δικαστικά έξοδα από αποφάσεις των ίδιων αρχών. 

2. Σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικών ή θεριστικών ή 
θεριζοαλωνιστικών ή χορτοκοπτικών μηχανών. 

3. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εν γένει εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας και βόθρους 
εφόσον οι ζημίες προξενηθούν από το βάρος του ασφαλισμένου οχήματος. 

4. Προξενούμενες σε πεζοδρόμια και προβάθρα οικιών εφόσον αυτές προξενηθούν από την κίνηση του καλυπτόμενου οχήματος 
επάνω τους, εκτός εάν αυτό κινηθεί επάνω τους συνεπεία ατυχήματος ή προς αποφυγήν του. 

5. Στην ενδυμασία των επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος, εφόσον οφείλονται σε κακή συντήρηση του αυτοκινήτου, 
καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφών ειδών ή χρημάτων που μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες ή το όχημα. 

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα από 
αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α) 
 
Προς την Εταιρεία 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………………………………..δηλώνω ότι παρέλαβα το υπ’ αριθμ. 
………………………….Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο / Πιστοποιητικό Ασφάλισης του Κλάδου Αυτοκινήτων με συνημμένους τους 
Ασφαλιστικούς όρους ( Γενικούς και Ειδικούς ) και τα Υποδείγματα Δηλώσεων Εναντίωσης που αναφέρονται σ’ αυτό, ενώ δηλώνω 
ότι, μου παρεδόθησαν οι πληροφορίες του άρθρου 4 του Ν.Δ. 400/70, των οποίων έλαβα γνώση και ανεπιφυλάκτως αποδέχομαι. 

Ταυτόχρονα δηλώνω ότι το ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδόθηκε ακριβώς σύμφωνα με την αίτηση ασφάλισης 
που υπέβαλλα, δεν παρεκκλίνει από αυτήν, οι δε αναφερόμενες σε αυτό ασφαλιστικές καλύψεις είναι αυτές ακριβώς που 
αιτήθηκα και δεν επιθυμώ άλλες, στην περίπτωση δε όπου στο μέλλον απαιτηθεί κάποια επιπλέον κάλυψη θα υποβάλλω 
αυτοτελή αίτηση πρόσθετης ασφάλισης. 

 
__/__/__ 

 
Ο/Η δηλ 

 
(Υπογραφή) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) 
 
Προς την Εταιρεία 

......................................................................... 

......................................................................... 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ( Άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2496/1997 ) 

 

Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς το περιεχόμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου που μου παραδώσατε, για 
μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες : 
Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η΄ του Ν.Δ. 400/70. 
 
Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους. 

 
Κατόπιν τούτων σας επιστρέφω το Ειδικό Σήμα και την Βεβαίωση Ασφάλισης που μου χορηγήσατε και η μεταξύ μας σύμβαση 
ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε. 

 

 
__/__/__ 

 
 Ο/Η δηλ 

 
(Υπογραφή) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ) 

 

Προς την Εταιρεία 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

 

 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ( Άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2496/1997 ) 

 
Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που 
μου παραδώσατε, γιατί το περιεχόμενο του συμβολαίου παρεκκλίνει από την αίτηση 
ασφάλισης που σας υπέβαλα στα εξής σημεία: 

 
1.    
2.    
3.    
4.    

 

Κατόπιν τούτων σας επιστρέφω το Ειδικό Σήμα και την Βεβαίωση Ασφάλισης που μου 
χορηγήσατε και η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε 
γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε. 
 

 

__/__/__ 

 

 Ο/Η δηλ 

 

 

                           (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 


