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DALLBOGG ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
21η Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

Προϋποθέσεις Ανάληψης Κινδύνων 

 

1.           Ασφαλίζονται οι χρήσεις ΙΧΕ,  Ταξί,  ενοικιαζόμενα  οχήματα,  Φορτηγά  με 
Μηχανήματα  Εργαλείων,  Αγροτικά  Τρακτέρ,  Ελαφριά  Επαγγελματικά  Οχήματα, 
Αγροτικά Επαγγελματικά Φορτηγάκια Pickup, καθώς και οι Μοτοσυκλέτες. 

2.             Ασφαλίζονται οι οδηγοί που διαθέτουν έγκυρες ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης χωρίς 
επιπλέον  χρέωση. Οι  οδηγοί  που  κατέχουν  έγκυρες άδειες  οδήγησης που  έχουν 
εκδοθεί  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο,  τις  ΗΠΑ,  τον  Καναδά  και  την  Αυστραλία 
περιλαμβάνονται με επιπλέον χρέωση για άδειες οδήγησης εξωτερικού(εκτός ΕΕ) 
όπως ορίζεται παρακάτω. Οι οδηγοί που κατέχουν έγκυρη διεθνή άδεια οδήγησης 
συμπεριλαμβάνονται με επιπλέον χρέωση όπως ορίζεται παρακάτω. Όλοι οι οδηγοί 
με άδειες που εκδίδονται εκτός ΕΕ περιλαμβάνονται μετά από ειδική αποδοχή από 
το τμήμα ανάληψης κινδύνων. 

3.           Για την έκδοση συμβολαίου απαιτείται η υποβολή πλήρως συμπληρωμένης και 
υπογεγραμμένης αίτησης ασφάλισης. Σε περίπτωση μεταφοράς χαρτοφυλακίου, 
επιτρέπεται  η  προηγούμενη  ασφαλιστική  σύμβαση ή η αποστολή λίστας (excel) 
με τα στοιχεία των οχημάτων.  

4.            Δεν  θα  ληφθεί υπόψη αίτηση ασφάλισης με  μη έγκυρο αριθμό  Α.Φ.Μ. Όλοι οι 
ασφαλισμένοι  απαιτείται  εκ  του  νόμου  να  έχουν  ελληνικό  αριθμό  Α.Φ.Μ. 
Αντίγραφα  της  άδειας  κυκλοφορίας  και  της  άδειας  οδήγησης  θα  τηρούνται  σε 
αρχείο  (ηλεκτρονικό ή φυσικό)και θα φυλάσσονται στο σύστημα από το  τμήμα 
ανάληψης κινδύνων. 

                Εκτός από τις μεταφορές  χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 3. 
5. H  κάλυψη  του  οχήματος  ξεκινάει  για  τις  νέες  συνεργασίες  όταν  τυπώνεται  το 

συμβόλαιο, σύμφωνα με την ώρα συστήματος (πλατφόρμα DallBogg).  
Σε  περίπτωση  μεταφοράς  ή  ανανέωσης,  η  κάλυψη  ξεκινάει  από  τις  00:01  της 
ημερομηνίας ανανέωσης. 

6. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφόρμας της DallBogg) και 
συνοδεύονται  από  τα  ηλεκτρονικώς  αναρτηθέντα  δικαιολογητικά,  όπως 
παραπάνω. Είναι ευθύνη του τμήματος ανάληψης Κινδύνων ο έλεγχος σχετικά με 
τον  τρόπο  αποδοχής  αυτών  των  εγγράφων  και  αν  τα  έγγραφα  υπάρχουν  και 
αντιστοιχούν με την σχετική αίτηση ασφάλισης. 

7. Όλα  τα  συμβόλαια  εκδίδονται  στην  πλατφόρμα  της  DallBogg  και  μπορούν  να 
τυπώνονται ανά πάσα στιγμή από τους χρήστες. 

8.   Τα συμβόλαια που εκδόθηκαν δε μπορούν να ακυρωθούν, εκτός εάν ο 
συμβαλλόμενος ή ο ασφαλισμένος καταγγείλουν την ασφαλιστική σύμβαση , 
οποιαδήποτε στιγμή , συμπληρώνοντας την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας 
η οποία πρέπει να σταλεί είτε μέσω fax είτε ηλεκτρονικά στο τμήμα 
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ανάληψης κινδύνων ή στην επίσημη ιστοσελίδα του κατόχου κάλυψης. Η 
ακύρωση ισχύει μόλις κοινοποιηθεί και επιβεβαιωθεί από την DallBogg 
ακολουθούμενη τις ανάλογες διαδικασίες αιτημάτων τερματισμού, στις 
αρμόδιες αρχές. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας γνωστοποιούνται από 
την ασφαλιστική εταιρία στο Κέντρο Πληροφοριών. 
 
Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω μεταβίβασης, απαιτείται η νέα άδεια κυκλοφορίας 
και το νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Εάν το όχημα είναι ανασφάλιστο, η DallBogg 
παρακρατεί ασφάλιστρο από την επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχεί σε περίοδο 
κάλυψης ενός μήνα. 
Σε περίπτωση ακινησίας, καταστροφής ή κλοπής, απαιτούνται δικαιολογητικά από 
επίσημο φορέα. 
Για  οποιονδήποτε  άλλο  λόγο,  απαιτείται  φωτοτυπία  ταυτότητας  ή 
διαβατηρίου,διαφορετικά  η  αίτηση  ακύρωσης  πρέπει  να  επικυρωθεί.  Σε 
περίπτωση  που  το  όχημα  παραμείνει  ανασφάλιστο,  η  DallBogg  παρακρατεί 
ασφάλιστρο από την επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχεί σε περίοδο κάλυψης 
ενός μήνα. 

9. Σε  περίπτωση  που  ασφαλισμένο  όχημα  εμπλακεί  σε  ατύχημα  και  η  κατάλληλη 
τεκμηρίωση αίτησης δεν έχει παρασχεθεί και / ή το κατάλληλο ασφάλιστρο δεν 
έχει καταβληθεί, τότε χρεώνεται προσαύξηση 100% της αξίας του ασφαλιστηρίου. 
Σε όλες  τις άλλες περιπτώσεις η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα να 
ζητήσει  εκ  νέου  όλα  τα  ποσά  που  καταβλήθηκαν  κατά  τον  διακανονισμό  της 
ζημιάς. 

10. Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης – Πράσινη Κάρτα. Παρέχεται δωρεάν για όλες 
τις χώρες. Η Πράσινη Κάρτα εκδίδεται σύμφωνα με τη διάρκεια του συμβολαίου 
(τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια).  

11. Οι λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την έκδοση του συμβολαίου 
είναι οι εξής: 
a. Νέος Οδηγός – νοείται κάθε οδηγός ηλικίας κάτω των 23 ετών. 
b. Νέα άδεια οδήγησης – νοούνται οι άδειες που κατέχονται λιγότερο από ένα 

έτος. 
c. Ξένη άδεια οδήγησης – νοούνται όλες οι άδειες εκτός Ε.Ε.. 
d. Ηλικιωμένοι οδηγοί άνω των 75 ετών.  

 

 

 

Απαιτήσεις αξιολόγησης ανάληψης κινδύνου 

 

1. Εφόσον απαιτηθεί από το νόμο , το τμήμα Ανάληψης Κινδύνου (Underwriters) θα 
εκδίδει λίστα ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης Τρίτου, η οποία θα κοινοποιείται στο 
ελληνικό  Υπουργείο  Εμπορίου  και  θα  παρέχει  τη  βάση  για  όλους  τους 
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υπολογισμούς  ασφάλισης  αυτοκινήτων.  Αυτή  η  λίστα  θα  είναι  το  σημείο 
αναφοράς για όλες τις προσφορές που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων.  

 

 

Πληροφορίες ανάληψης Κινδύνου 

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες για την έναρξη 
οποιουδήποτε συμβολαίου: 

a. Όνομα / Επίθετο 

b. Γεωγραφική Περιοχή  
c. Ηλικία  
d. Ημερομηνία έναρξης της άδειας οδήγησης  
e. Νέος Οδηγός 
f. Εμπορική Αξία  
g. Κατασκευαστής & Μοντέλο  
h. Εκτοπισμός κινητήρα(κυβικά) / φορολογήσιμοι ίπποι  
i. Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος 
j. Έτος Κατασκευής  
k. Χρήση οχήματος (Ιδιωτικό, Επαγγελματικό, κτλ.)  
l. Αριθμός θέσεων  
m. Τύπος αυτοκινήτου (sport, κάμπριο, υβριδικό, συμβατικό)  
n. Είδος καυσίμου 
o. Α.Φ.Μ. / Α.Δ.Τ. 

 

Οδηγίες Ανάληψης 

 

1.  Ελάχιστο όριο Κάλυψης  

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 για την Αστική Ευθύνη τα όρια έχουν ως εξής: 

a. Σωματικές Βλάβες – μέγιστο όριο ανά θύμα 1.220.000 €. 
b. Υλικές Ζημιές – μέγιστο όριο ανά ατύχημα 1.220.000 €. 

 
2. Ανεπιθύμητοι Κίνδυνοι 

 
a. Οχήματα άνω των 35 ετών – δεν καλύπτονται (δεν ισχύει για τις ανανεώσεις). 
b. Οδηγοί με περισσότερα από 3 ατυχήματα τα τελευταία 3 χρόνια ή 2 ατυχήματα 

κατά το προηγούμενο έτος – δεν καλύπτονται.  
c. Νέοι οδηγοί κάτω των 23 ετών επιβαρύνονται  με προσαυξήσεις. 
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d. Οδηγοί με λιγότερο από 1 έτος οδηγικής εμπειρίας επιβαρύνονται  με 
προσαυξήσεις.  

e. Οδηγοί κάτω των 30 ετών με εξωτικά ή υψηλής ισχύος οχήματα (σύμφωνα με το 
συνημμένο κατάλογο) με ιπποδύναμη άνω των 200 ίππων (κιλοβάτ που 
υπερβαίνουν τα 149 kW) – δεν καλύπτονται. Η κλίματα hp/kW δεν ισχύει για τις 
μάρκες οι οποίες υπάρχουν στη λίστα ‘ALL MODELS’. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
όλα τα μοντέλα του κατασκευαστή δεν καλύπτονται. 

f.  Οχήματα τα οποία το Τμήμα Ανάληψης δε μπορεί να εξακριβώσει ιστορικό 
ζημιών – δεν καλύπτονται . 

g. Οχήματα σχολής οδηγών – δεν καλύπτονται. 
h. Οχήματα με εμπορική αξία άνω των 60.000 € όπως ορίζονται από τη “Eurotax” ή 

κάποια άλλη αντίστοιχη τοπική υπηρεσία – απαιτείται ειδική έγκριση  
i. Θωρακισμένα οχήματα – δεν καλύπτονται.  
j. Οδηγοί με ξένες άδειες (εκτός Ε.Ε.) επιβαρύνονται με 30 % προσαύξηση 
k. Αγωνιστικά ή οχήματα rally – δεν καλύπτονται.  
l. Οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα ‐  δεν καλύπτονται. 
m. Λεωφορεία γενικώς ‐  δεν καλύπτονται.  
n. Φορτηγά,  ανατρεπόμενα,  τρακτέρ,  γεωργικός  εξοπλισμός  –  έπειτα  από  ειδική 

έγκριση του τμήματος ανάληψης κινδύνου. 
o. Οχήματα δημοσίου τομέα ‐  δεν καλύπτονται.  
p. Οχήματα μεταφοράς επιβατών αεροδρομίου – δεν καλύπτονται.  
q. Οχήματα έκτακτης ανάγκης – δεν καλύπτονται.  
r. Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα – δεν καλύπτονται 
s. Οχήματα τύπου ATV, τόσο 3τροχα όσο και 4τροχα – δεν καλύπτονται  
t. Οχήματα  “Smart” –  καλύπτονται μόνο με βασική Αστική Ευθύνη Έναντι  Τρίτων, 

θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος. Ολική κλοπή και 
μερική, ιδίες ζημιές, πυρός, κτλ. – δεν καλύπτονται. 

u. Προαιρετική Κάλυψη Ιδίων Ζημιών – νέοι οδηγοί κάτω των 23 ετών, ηλικιωμένοι 
οδηγοί άνω των 70 ετών και οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης λιγότερο από 
ένα έτος – δεν καλύπτονται. 

v. Προαιρετική Κάλυψη  Ιδίων Ζημιών για οχήματα παλαιότερα των 20 ετών – δεν 
καλύπτονται (δεν ισχύει για τις ανανεώσεις). 

w. Δεν καλύπτονται οχήματα άνω των 25 ετών για τις προαιρετικές Καλύψεις Πυρός, 
Πυρός από Τρομοκρατικές Ενέργειες/Απεργίες/Κοινωνικές Ταραχές, Ολική Κλοπή, 
Ολική Κλοπή και Μερική Κλοπή(δεν ισχύει για τις ανανεώσεις). 

x. Οχήματα με πινακίδες ΔΟΚ ασφαλίζονται μόνο για αστική ευθύνη(άρθρο1).  
y. Προαιρετικές Καλύψεις  – Δεν  καλύπτονται  εκτός  της  ελληνικής  επικράτειας(δεν 

ισχύει για την Οδική Βοήθεια) 
z. Μηνιαία και δίμηνα συμβόλαια – δεν εκδίδονται 

 
3.  Πράσινη Κάρτα (Αστική Ευθύνη) 

a. Παρέχεται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για όλες τις χώρες. 
b. Οι  πράσινες  κάρτες  δεν  μπορούν  να  παρασχεθούν  σε  οχήματα  που  διαθέτουν 

πινακίδες ΔΟΚ ή ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. 
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c. Εκτός της ελληνικής επικράτειας καμία επέκταση δεν καλύπτεται στους οδηγούς 
του συμβολαίου. 

d. Η Πράσινη Κάρτα εκδίδεται σύμφωνα με τη διάρκεια του συμβολαίου (τρίμηνη, 
εξάμηνη, ή ετήσια). Η λήξη της Πράσινης Κάρτας σε καμία περίπτωση δε μπορεί 
να υπερβαίνει τη λήξη του συμβολαίου. 

 
 
4.  Αστική Ευθύνη λόγω Πυρκαγιάς 

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά 
που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα έως του ποσού των 20.000 €. 

5.  Αστική Ευθύνη λόγω διαρροής υγρών 

  Καλύπτεται  η  Αστική  Ευθύνη  του  ασφαλισμένου  οχήματος  για  ζημιές  που  θα 
προκληθούν σε  Τρίτους  εξαιτίας  διαρροής  υγρών, από  το  ίδιο  το ασφαλισμένο 
όχημα (π.χ. πετρέλαιο, υγρό μπαταρίας, κ.ο.κ.) που δε μπορούν να αποδοθούν σε 
σφάλμα  ή  παράλειψη  του  ιδιοκτήτη  ή  του  οδηγού,  ή  κακή  συντήρηση  του 
οχήματος. Η κάλυψη αυτή συμπεριλαμβάνεται στην κάλυψη Αστικής Ευθύνης και 
τα ισχύοντα όρια είναι υποχρεωτικά.   

6.  Αστική Ευθύνη Τρίτου εντός κλειστών χώρων ή κατά τη μεταφορά οχήματος 

Καλύπτει ατυχήματα που συμβαίνουν εντός κλειστών χώρων και εκτός δημοσίων 
οδών  και  αποκλείει  κάθε  περίπτωση  κατά  την  οποία  το  όχημα  οδηγείται  από 
προσωπικό  στάθμευσης  ή  υπαλλήλους  αυτών  των  εγκαταστάσεων.  Η  κάλυψη 
αυτή  συμπεριλαμβάνεται  στην  κάλυψη  Αστικής  Ευθύνης  και  τα  ισχύοντα  όρια 
είναι υποχρεωτικά.  

7.  Αστική  Ευθύνη  Τρίτου  λόγω  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  το  μεταφερόμενο 
φορτίο ή από το προεξέχον φορτίο κατά τη μεταφορά 

  Καλύπτεται  η  Αστική  Ευθύνη  προς  τρίτους  για  ζημίες  που  προκαλούνται  από  το 
μεταφερόμενο ή το προεξέχον φορτίο του ασφαλιζόμενου οχήματος έως του ποσού των 
13.000€ για Σωματικές Βλάβες και 10,000€ για Υλικές Ζημιές.   

8.  Υλικές  ζημιές  προκληθείσες  από  ανασφάλιστο  όχημα  έως  του  ποσού  των 
8.000,00€     

a) Η  κάλυψη  αυτή  προσφέρεται  προαιρετικά  και  δεν  αποτελεί  μέρος  των 
υποχρεωτικών καλύψεων 

b) Η  κάλυψη  ενεργοποιείται  μόνο  στις  περιπτώσεις  που  έχει  ειδοποιηθεί  η 
αστυνομία 

c) Η ευθύνη του ανασφάλιστου οχήματος αποδεικνύεται  από το αντίγραφο της 
αστυνομικής αναφοράς που έχει καταχωρηθεί στο φάκελο.  
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9.  Προσωπικό Ατύχημα 

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες του οδηγού ή του ιδιοκτήτη ενώ, οδηγούσαν το 
ασφαλισμένο όχημα, μέχρι το ποσό των 5000 €. 

 

 

 

 

10.  Θραύση Κρυστάλλων 

Καλύπτεται η επισκευή κρυστάλλων έως του ποσού των 1500 €. Η Απαλλαγή των 
200 € εφαρμόζεται όταν: 

a) Ο πελάτης αποφασίσει να επισκευάσει σε μη συνεργαζόμενο συνεργείο. 
b) Ο πελάτης  απαιτήσει  αυθεντικά  κρύσταλλα  ‐  εκτός  αν  το  μη  αυθεντικό  δεν 

είναι διαθέσιμο.  

Για  την  προσθήκη  της  κάλυψης  απαιτούνται  το  προηγούμενο  ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο  ή  περιμετρικές  φωτογραφίες  του  οχήματος    με  εφημερίδα  ημέρας 
τοποθετημένη στο καπό του οχήματος.  

11.  Οδική Βοήθεια 

Η Οδική Βοήθεια παρέχεται σε: 

 Ιδιωτικής Xρήσης αυτοκίνητα 

 Ταξί 

 Φορτηγά: 
  ‐ Μεικτό Βάρος έως 3.500kg 
  ‐ Μεταξόνιο απόστασης έως 3.15 μέτρα 
  ‐ Ο πίσω άξονας δεν πρέπει να φέρει διπλούς τροχούς 

 Μοτοσυκλέτες άνω των 50 κ.ε. 

Η Οδική Βοήθεια παρέχεται 24 ώρες την ημέρα – 365 ημέρες το χρόνο για όλες 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

12.  Φροντίδα Ατυχήματος 
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Σε  περίπτωση  ατυχήματος,  ο  ασφαλισμένος  πρέπει  άμεσα  να  καλέσει  στην 
υπηρεσία, που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Η υπηρεσία 
παρέχει: 

 Αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος. 

 Καταγραφή ατυχήματος. 

 Μεταφορά οχήματος, εάν είναι απαραίτητο, λόγω του ατυχήματος. 

13.  Πυρός,Πυρός λόγω Τρομοκρατικών Ενεργειών/Απεργιών/Κοινωνικών Ταραχών 

 Παρέχεται σε οχήματα έως 25 ετών. 

 Παρέχεται σε οχήματα αξίας άνω των 1000€. 

 Για την προσθήκη της κάλυψης απαιτούνται περιμετρικές φωτογραφίες του 
οχήματος  και του αριθμού πλαισίου με εφημερίδα ημέρας τοποθετημένη στο 
καπό του οχήματος ή το προηγούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

14.  Ολική και Μερική Κλοπή 

 Παρέχεται σε οχήματα έως 25 ετών. 

 Παρέχεται σε οχήματα αξίας άνω των 1000€. 

 Για την προσθήκη της κάλυψης απαιτούνται περιμετρικές φωτογραφίες του 
οχήματος  και  του  αριθμού  πλαισίου  με  εφημερίδα  ημέρας  τοποθετημένη 
πάνω στο καπό του οχήματος ή το προηγούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

Ζημιές σε μαλακή οροφή (soft top) προκληθείσες από κλοπή δεν καλύπτονται. 

15.  Ιδίες Ζημιές 

 Παρέχεται σε οχήματα έως 20 ετών. 

 Παρέχεται σε οχήματα αξίας άνω των 2000€. 

 Επιλογές απαλλαγής 500€, 1000€ και 1500€. 

 Νέοι  οδηγοί  κάτω  των  23  ετών,  ηλικιωμένοι  οδηγοί  άνω  των  70  ετών  και 
οδηγοί  που  κατέχουν  άδεια  οδήγησης  για  λιγότερο  από  ένα  έτος  δεν 
καλύπτονται. 

 Για την προσθήκη της κάλυψης, απαιτούνται περιμετρικές φωτογραφίες του 
οχήματος και του αριθμού πλαισίου με εφημερίδα ημέρας τοποθετημένη στο 
καπό του οχήματος. 

 Οι περιμετρικές φωτογραφίες πρέπει να λαμβάνονται και να αποστέλλονται 
σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν υπάρχει προηγούμενο συμβόλαιο που 
συμπεριλαμβάνει την κάλυψη των ιδίων ζημιών. 

 

Εκπτώσεις Αυτοκινήτου / Προσαυξήσεις / Ειδικές Άδειες / Λοιπές Εκπτώσεις 
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1.  Οι εκπτώσεις παρέχονται σε στόλους οχημάτων που ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Ασφαλισμένα οχήματα  Έκπτωση 

Πάνω από  5  5%  

Πάνω από  15  10%  

Πάνω από  50  15% 

 
(a)  Αυτές  οι  εκπτώσεις  ισχύουν  μόνο  για  την  έναρξη  της  ασφαλιστικής 

κάλυψης. 
(b)  Τα αποτελέσματα του στόλου παρακολουθούνται σε ετήσια βάση και τα 

ασφάλιστρα προσαρμόζονται αναλόγως. 
(c)  Αυτές οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για ενοικιαζόμενα οχήματα. 

2.  H ομαδική έκπτωση παρέχεται σε υπαλλήλους ή μέλη του ίδιου οργανισμού ή ομάδας 

με την προϋπόθεση ότι τα συνολικά ασφάλιστρα δεν θα είναι λιγότερα των 3.000€. 

Ισχύουν οι ακόλουθες εκπτώσεις:  

 

 
(a)  Αυτές  οι  εκπτώσεις  ισχύουν  μόνο  για  την  έναρξη  την  ασφαλιστικής 

κάλυψης.  
(b)  Τα αποτελέσματα της ομαδικής έκπτωσης παρακολουθούνται σε ετήσια 

βάση και τα ασφάλιστρα προσαρμόζονται αναλόγως.  
 

 

Ειδικές Εκπτώσεις 

 

1.  Ειδικές Εκπτώσεις προσφέρονται για τα ακόλουθα επαγγέλματα: 

Ιερείς 

15% 
Δικαστές 

Σώματα Ασφαλείας (συμπερ. της μονάδας έκτακτης 
ανάγκης) 

Αστυνομικοί  25% 

Οικογενείας  5% 

Ασφαλισμένα οχήματα   Έπτωση 

Έως   15  10%  

Πάνω από  15  15% 
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Ανεργίας  10% 

Δημόσιοι Υπάλληλοι  10% 

Έκπτωση Ετήσιου  7% 

Bonus Μη Αποζημίωσης*  5% 
* Το Bonus Μη Αποζημίωσης εφαρμόζεται σε οχήματα που ΔΕΝ έχουν αναφερθεί αξιώσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα ιστορικά δεδομένα που βρίσκονται στη διάθεση του ασφαλιστή 

 
2.  Για την έκπτωση ανέργων ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: 

a. Να είναι νόμιμα μόνιμος κάτοικος Ελλάδος  
b. Απαιτείται κάρτα ανεργίας  
c. Να είναι μεταξύ 18 και 65 ετών  

 

Προσαυξήσεις 

 

1.  Ένα  επιπλέον  ασφάλιστρο  χρεώνεται  σαν  επιπρόσθετη  χρέωση  της  Αστικής 
Ευθύνης Τρίτων για τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

a. 10%  ‐  Ρυμούλκα  2  τροχών.  Για  ελαφρά  επαγγελματικά  φορτηγά(LCV)  η 
προσαύξηση είναι 20%. 

b. 20%  ‐  Ρυμούλκα  4  τροχών.  Για  ελαφρά  επαγγελματικά  φορτηγά(LCV)  η 
προσαύξηση είναι 40%. 

c. 30% ‐ ρυμουλκούμενα που μεταφέρουν σκάφη. 
d. 30% ‐ τροχόσπιτα. 
e. 100% ‐ δοκιμαστικές πινακίδες. 
f. 30% ‐ οχήματα άνω των 7 θέσεων. 
g. 5 % ‐ για τρίμηνα, τετράμηνα και πεντάμηνα συμβόλαια. 
h. 45 % ‐ για οχήματα “Smart”. 
 

2.  Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί καμία προσαύξηση και συμβεί ατύχημα 
που αφορά μία  από  τις  παραπάνω περιπτώσεις,  τότε  υπάρχει  ποινή  100%  του 
ασφαλίστρου στον ασφαλισμένο.  

Αστική Ευθύνη Τρίτου 

 

Για Νέους Οδηγούς:  Έως την ηλικία των 23 ετών:  40%

Για Νέους Οδηγούς:   Για το πρώτο έτος(κατοχής):  40%

Για Ηλικιωμένους Οδηγούς: Ηλικίας άνω των 75 ετών: 30%
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  Ο νεότερος οδηγός καθορίζει το ασφάλιστρο  
 

Διεθνείς Άδειες Οδήγησης: 

Κάτοχοι διεθνών αδειών οδήγησης πρέπει να καταβάλουν 50% επασφάλιστρο για την 
κάλυψη Αστικής Ευθύνης Τρίτων.  

Διαδικασία Έκπτωσης  

1. Εκπτώσεις  στόλου:  Υποβολή  λίστας  οχημάτων  ,που  ανήκουν  στον  ίδιο 

ιδιοκτήτη/φορέα  ,  που  υποδεικνύει  κάθε  όχημα  ανά  εγγραφή  κατασκευαστή  και 

μοντέλο.  

2. Ομαδική  έκπτωση:  Εφαρμόζεται  σε  εργαζόμενους  ή  αποδεδειγμένα  μέλη  μιας 

ομάδας.  Η  έκπτωση  προσφέρεται  με  την  συνυποβολή  του  αντίστοιχου 

δικαιολογητικού.  

3. Ειδικές εκπτώσεις επαγγελμάτων: Απαιτείται αποδεικτικό επαγγελματικής ιδιότητας 

παρομοίως ως άνω παρ. 2 (π.χ. επαγγελματική ταυτότητα).  

4. Έκπτωση οικογένειας: Εφαρμόζεται στην περίπτωση όπου 2 ή περισσότερα μέλη μίας 

οικογένειας  έχουν  έγκυρα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  με  τη  DallBogg.  Τα 

δικαιολογητικά είναι ταυτότητα και έγγραφα φορολογίας. 

5. Έκπτωση Ανεργίας: Απαιτείται η κάρτα ανεργία ΟΑΕΔ (γραφείο ανεργίας). 

6. Το  μέγιστο  επίπεδο  έκπτωσης    ανά  έτος  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  του 

συνολικού  γραπτού  ασφαλίστρου.  Υπεύθυνος  για  τη  χειρισμό  και  αποδοχή  ή 

απόρριψη είναι το εσωτερικό τμήμα αυτοκινήτων. 


