ΟΡΙΣΜΟΙ
Εταιρεία/Ασφαλιστής:

Ασφάλισμα/Αποζημίωση

Η εκάστοτε εταιρεία όπως αυτή αναφέρεται στους γενικούς και
ειδικούς όρους του παρόντος με τα εκεί αναγραφόμενα στοιχεία
και διευθύνσεις.

Είναι η υποχρέωση του ασφαλιστή που προκύπτει από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται σε χρηματική
παροχή ή σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας.

Λήπτης της ασφάλισης/Συμβαλλόμενος:

Απαλλαγή

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

Είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεΙ στο παρόν.

Ασφαλιζόμενος ή Ασφαλισμένος

Περίοδος ασφάλισης

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

Είναι η χρονική εκείνη περίοδος εντός της οποίας η εταιρεία παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη.

Αυτοκίνητο/Όχημα

Ασφαλιστική Σύμβαση

Είναι το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό ασφάλισης όχημα που κινείται επί εδάφους και όχι επί τροχών με την
βοήθεια μηχανικής δύναμης ή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητους αριθμούς τροχών. Ως όχημα θεωρείται και κάθε ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προσδεδεμένο με το κυρίως όχημα ή μη
ως και ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα.

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,
τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις πρόσθετες πράξεις που
εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες τροποποιήσεις).

Ατύχημα/Ζημία

Ασφαλιστικό ποσό/κεφάλαιο

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.

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 (άρθρ. 198 Εμπ.Ν).

Κέντρο Πληροφοριών
Είναι η αρμόδια υπηρεσία της εκ του νόμου εκάστοτε προβλεπομένης εποπτεύουσας της Ιδιωτικής Ασφάλισης Αρχής.

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.
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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,

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένοι ή Εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του
Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 469/76, όπως εκάστοτε ισχύουν, του
Π.Δ./τος 264/1991, του Π.Δ./τος 237/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το Ν. 3746/2009 και το άρθρ. 198
του ΕμπΝ, και του Ν. 2496/97 όπου δεν τροποποιείται από τους
ως άνω ειδικούς νόμους καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς
όρους που ακολουθούν.

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός
ή ο προστεθής στην οδήγηση, καθώς και ο υπεύθυνος του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου, οι οποίοι κατέχουν νόμιμη άδεια
οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγούν, εκτός
εκείνων που έχουν επιληφθεί του αυτοκινήτου δια κλοπής ή
βίας.

Άρθρο 1° Αντικείμενο ασφάλισης αστικής ευθύνης

Άρθρο 2° Τοπικά όρια ισχύος

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:

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 III 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.

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 (άρθρ. 6 Ν. 489/
1976) η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως (δόλου ή βαρείας αμέλειας), η αστική ευθύνη των προσώπων που μετέχουν σε αγωνίσματα που
επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους, η
αστική ευθύνη από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του
ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/ 1999, ΦΕΚ 57 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η
εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση
του ατυχήματος, από όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική
χρήση από αυτή που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο και στην
άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

Άρθρο 3° Κατάρτιση και διάρκεια της ασφαλιστικής
σύμβασης
H 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.
H 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.

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.

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.

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.

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
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Άρθρο 4° Γενικές υποχρεώσεις του Λήπτη της
ασφάλισης και ταυ Ασφαλιζομενου σε περίπτωση
ζημιάς

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, στα τιμολόγια της Εταιρείας.

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 και το Ειδικό Σήμα αυτού.

Τυχόν καταβολή χρημάτων χωρίς την χορήγηση ασφαλιστικών
εγγράφων (αίτηση, σήμα, βεβαίωση) δεν γεννά υποχρέωση της
εταιρείας για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 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, ούτε έχει καταβληθεί
το προβλεπόμενο επασφάλιστρο νέου οδηγού, σε περίπτωση
ζημίας αστικής ευθύνης ο ασφαλισμένος θα υποχρεώνεται να
καταβάλλει επασφάλιστρο ίσο με το 100% των ετησίων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης.

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 τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς και
κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές
συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένοι.
3. 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.

Άρθρο 6° Δικαιώματα του Ασφαλισμένου
και υποχρεώσεις

4. Να θέτουν άμεσα στη διάθεση της εταιρείας το ασφαλιζόμενο
όχημα για λήψη φωτογραφιών και εξέταση πριν την επισκευή
του.

1.Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχουν δικαίωμα να παραλάβουν το ασφαλιστήριο με την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό σήμα ασφάλισης, καθώς και κάθε έγγραφο
σχετικό με την ασφάλιση.

5. 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.

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 ή σχετικής πληρεξουσιότητας.

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 οποιοσδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση
οποιοσδήποτε 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 οποιοσδήποτε
απαίτησης.

3. Σε περίπτωση μη πληρωμής των 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 ιγκαι 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. Οποιοδήποτε από
αυτά δίνει στον λήπτη ασφάλισης δικαίωμα υπαναχώρησης και
εναντίωσης στην ασφαλιστική σύμβαση που ασκείται με τον ίδιο
τρόπο που περιγράφεται παραπάνω με βάση το συνημμένο υπόδειγμα Β εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή
του παρόντος.

7. 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.

5. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης το ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ ενάρξεως αμέσως και
αυτόματα από την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολή ή εντύπου εναντίωσης και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι τα εν
λόγω δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν 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 5° Καθορισμός ασφαλίστρου
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται μεταξύ των άλλων, με βάση
την έλλειψη ζημίας η τον αριθμό των ζημιών που έλαβαν χώρα
κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης, τη χρήση, τον κυβισμό
του κινητήρα, τους φορολογήσιμους ίππους ή την πραγματική
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Άρθρο 7° Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές

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.

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.

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.

Άρθρο 8° 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. 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.

2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου/οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση
λύεται μετά την παρέλευση (30) ημερών από την ημερομηνία της
μεταβίβασης, ο δε ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των
τυχών μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ν.3746/ Κεφ. Β’
Άρθρο 36). Η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύει έναντι
πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια.

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 λόγο μη τήρησης των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος από μέρους του
ασφαλισμένου ή του λήπτη ασφάλισης, τότε έχει δικαίωμα από
τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη ασφάλισης οποιαδήποτε ζημία
υπέστη ή ποσόν που κατέβαλε.

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° Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα
δικαστηρίων

Άρθρο 9° Λύση-Ακύρωση-Καταγγελία
της ασφαλιστικής σύμβασης

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

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.

Άρθρο 11° Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο
16 ημερών από την γνωστοποίηση της ακύρωσης από την
ασφαλιστική εταιρία στο Κέντρο Πληροφοριών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους ασφάλισης. Αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος δεν αποδέχονται (η
μη αποδοχή θα προκύπτει με έγγραφη δήλωση) 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. Σε περίπτωση υποχρεωτικής (κατόπιν νομοθετικής αλλαγής) αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων ο λήπτης της
ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να καταβάλουν
άμεσα τη διαφορά των ασφαλίστρων που θα προκύπτει, έστω
και αν αυτή επέλθει κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής
σύμβασης.

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.
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Η Εταιρεία δεν ευθύνεται πάντως για κινδύνους αστικής
ευθύνης

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.

1. από ατύχημα που οφείλεται σε καθίζηση, πλημμύρα ή μόλυνση από νερά
2. σε σωληνώσεις ή καλώδια

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3. σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργειες ή υπόγειες γέφυρες
ή διαβάσεις, δρόμους ή οτιδήποτε κάτω από αυτά συνεπεία κραδασμού ή λόγω του βάρους του ασφαλισμένου οχήματος ή από
το μεταφερόμενο από αυτό φορτίο

Άρθρο1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

4. που θα προξενηθούν από την θραύση καλωδίων του γερανού
κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων ή φορτίων
κάθε είδους, συνεπεία εκτέλεσης έργου που υπερβαίνει τις από
τον κατασκευαστή αυτού καθορισμένες ικανότητες αντοχής του

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 λήπτης της
ασφάλισης και δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια αυτού, του
ασφαλισμένου ή τρίτου προσώπου (εμπρησμός). 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

5. που θα προξενηθούν από την χρήση του μηχανήματος για
εκτέλεση έργου που υπερβαίνει τις από τον κατασκευαστή αυτού
καθορισμένες ικανότητες αντοχής του
6. που θα προξενηθούν από κακή συντήρηση αυτού ή από κατασκευαστικό ελάττωμα αυτού
7. για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προξενούνται από
οδηγό ή χειριστή που δεν έχει την κατά νόμο και την κατηγορία
του μηχανήματος ειδική άδεια χειριστή μηχανήματος έργων η
άλλου μηχανήματος.

Άρθρο 2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ή
ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΦΟΡΤΙΟ

Άρθρο 4 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό
ασφάλιστρο, καλύπτονται οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο,
υπό την προϋπόθεση ότι ευθύνεται ο ασφαλισμένος και τηρούνται οι οικείες αστυνομικές διατάξεις. Εξαιρούνται οι ζημιές που
οφείλονται στην κακή φόρτωση και στοιβασία του μεταφερομένου ή προεξέχοντος φορτίου (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και εφόσον ο οδηγός του οχήματος έχει λάβει
όλα τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. μέτρα ασφαλείας). 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.

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 5 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ
ΧΩΡΩΝ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

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 (κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών και έχει καταβληθεί για την φύλαξη αυτή χρηματικό τίμημα) 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

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό
ασφάλιστρο καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων μη επιβαινόντων στο αυτοκίνητο, για ζημίες προξενούμενες από την
λειτουργία αυτού ως εργαλείου ή κάθε μηχανήματος που αποτελεί εξάρτημά του ή είναι σταθερά προσαρμοσμένο σ’ αυτό ως
εργαλείο. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του
ποσού που αναγράφεται στο 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.
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ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Οι επόμενοι ορισμοί, όπου αναφέρονται στους Γενικούς Όρους
του παρόντος Προσαρτήματος, έχουν την παρακάτω προσδιοριζόμενη έννοια:

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. Η ασφάλιση αυτή ισχύει
αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό, έστω και αν έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται
μέχρι το 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.

1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Θεωρείται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου
που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
2. ΟΔΗΓΟΣ: Θεωρείται το πρόσωπο που θα οδηγεί το αυτοκίνητο κατά το χρόνο του ατυχήματος. Αυτός μπορεί να είναι ή
ο ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο, που έχει νόμιμη άδεια οδήγησης και οδηγεί το
ασφαλισμένο αυτοκίνητο με την άδεια του ιδιοκτήτη του. Η ηλικία του οδηγού πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 18 ετών, σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα ασφάλιση είναι ανίσχυρη και δεν
καταβάλλεται αποζημίωση σε κανένα από τα ασφαλισμένα πρόσωπα.

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.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι μόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Καλυπτόμενα πρόσωπα θεωρούνται μόνο ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.
Οποιοδήποτε άλλο επιβαίνον πρόσωπο εξαιρείται από την παρεχόμενη από το παρόν κάλυψη.

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.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ /
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Άρθρο 1° Έννοια ατυχήματος
Ως ατύχημα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται
ο θάνατος ή και οι σωματικές βλάβες των καλυπτομένων προσώπων που θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία,
ορατή, ξαφνική και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση των
ασφαλισμένων ή και των δικαιούχων της αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας του
ασφαλισμένου ή του οδηγού και με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες θα επέλθουν το αργότερο μέσα σε
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος και ότι το
παρόν ασφαλιστήριο ίσχυε κατά το χρόνο του ατυχήματος.

Άρθρο 7 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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 οποιοσδήποτε
κάλυψης στο εν λόγω όχημα αποτελεί μη αποδεκτό κίνδυνο.

Άρθρο 2° Υποχρεώσεις του ασφαλισμένου
Όταν λάβει χώρα γεγονός που μπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρείας, τα καλυπτόμενα πρόσωπα ή οι δικαιούχοι ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή
και για λογαριασμό τους, υποχρεώνονται να το δηλώσουν γραπτά στην Εταιρεία και μάλιστα το αργότερο μέσα σε οκτώ εργάσιμες από την ημερομηνία επέλευσής του. Σε περίπτωση
θανάτου κάποιου ασφαλισμένου προσώπου απαιτείται άμεση
τηλεγραφική ειδοποίηση στην Εταιρεία πριν από την κηδεία,
ώστε να δοθεί σ’ αυτήν η δυνατότητα, πριν τον ενταφιασμό να
προβεί σε διεξαγωγή νεκροψίας, αν βέβαια κάτι τέτοιο κριθεί
σκόπιμο από την Εταιρεία. Κάθε πιστοποιητικό, πληροφορία ή
αποδεικτικό στοιχείο που λογικά θα ζητήσει η Εταιρεία, πρέπει
να προσκομίζεται χωρίς καμία επιβάρυνση της Εταιρείας.

Άρθρο 8 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό
ασφάλιστρο καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις ;
1. ΘΑΝΑΤΟΣ: Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα
Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισμένο Κεφάλαιο.
2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισμένο Κεφάλαιο.
3. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΑΚΡΟΥ Ή ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ): Ποσοστό 40% επί του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου.

Οι δικαιούχοι αποζημίωσης εξουσιοδοτούν διά του παρόντος
την εταιρεία να λαμβάνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους
ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα που ασχολήθηκαν με το
ατύχημα, αίροντας κάθε δέσμευση από το ιατρικό απόρρητο.
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Άρθρο 3° Πληρωμή αποζημίωσης

καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων.

Η πληρωμή του ασφαλίσματος πραγματοποιείται από την Εταιρεία, αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων και εφόσον έχει επέλθει
συμφωνία καταβολής συγκεκριμένου ποσού με τον κατά νόμο
αιτούντα την αποζημίωση.

ζ) Ατυχήματα από οδηγό χωρίς την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο.
η) Διαφορετική χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από
αυτή που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας.
θ) Ρυμούλκηση ή ώθηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από
οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός από τη δική του, ή κατά το
χρόνο που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ωθεί ή ρυμουλκεί
άλλο όχημα.

Άρθρο 4° Αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου
Αν εξαιτίας ατυχήματος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που
συνέβη το ατύχημα αυτό, επέλθει ο θάνατος κάποιου ασφαλισμένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους
του, το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι με δικά τους έξοδα,
συγκεντρώσουν και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ι) Ατυχήματα που θα συμβούν έξω από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ή κατά το χρόνο που ο οδηγός ή κάποιος επιβαίνων,
επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό.
ια) Περιπτώσεις που οι συνεπιβαίνοντες του αυτοκινήτου είναι
περισσότεροι από όσους προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας ή το αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο πάνω στο όριο που
προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας ή από τις σχετικές
αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
2. Πιστοποιητικό θανάτου, γιατρού ή νοσοκομείου.
3. Πιστοποιητικό Εφορίας, για δήλωση του ασφαλίσματος.

ιβ) Τροχαίο ατύχημα κατά την διάρκεια του οποίου το όχημα
έχει κλαπεί ή τελεί υπό την κυριότητα του κλέπτη.

4. Κληρονομητήριο ή Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που
να καθορίζει τους κληρονόμους του θανόντος ασφαλισμένου
προσώπου.

Άρθρο 6° Αρμόδια Δικαστήρια - Παραγραφή Τροποποιήσεις

5. Αντίγραφο δικογραφίας Αστυνομικής Αρχής που έλαβε
γνώση του ατυχήματος.

Οποιαδήποτε διαφορά η οποία είναι δυνατό να προκύψει από
το παρόν ασφαλιστήριο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και
εφόσον διαπιστωθεί οριστικά ότι είναι αδύνατη η επίλυσή της
με διαιτησία, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας και θα εκδικάζεται μόνο από
αυτά.

6. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο να
αναφέρεται ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη του θανόντος.
Η εταιρία μπορεί, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, να
ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικά που τυχόν θα
απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου.
Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλει η Εταιρεία, η απόδειξη
αποζημίωσης του ασφαλισμένου, ή του δικαιούχου, ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει
ολοκληρωτικά την Εταιρεία από κάθε άλλη υποχρέωση για παροχή, σε σχέση με το ίδιο ατύχημα.

Άρθρο 7° Παροχές
Α) Θάνατος: Αν από ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν
ασφαλιστήριο επέλθει ο θάνατος καλυπτόμενου προσώπου
ή υποστεί σωματικές βλάβες οι οποίες το αργότερο μέσα σε
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, θα είναι η
αποκλειστική αιτία του θανάτου του, το ασφαλισμένο για την
περίπτωση αυτή ποσό περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου προσώπου, εκτός κι αν ορίζονται
γραπτά στο συμβόλαιο κάποιοι άλλοι δικαιούχοι του ασφαλίσματος.

Άρθρο 5° Εξαιρούμενοι κίνδυνοι
Δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις, όπως επίσης και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες
αυτών:
α) Κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελματικές
ή μη, ακόμα κι αν χαρακτηρισθούν από δικαστήριο σαν ατύχημα, καθώς επίσης και οι επιδράσεις ακτινών X ή γενικά ραδιενεργών στοιχείων.

Β) Μόνιμη ολική ανικανότητα: Αν αποδειχτεί ότι από καλυπτόμενο ατύχημα κάποιο ασφαλισμένο πρόσωπο υπέστη αμέσως
ή το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του
ατυχήματος, ολοκληρωτική, απόλυτη και διαρκή ανικανότητα
σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα, η Εταιρεία καταβάλλει
σ’ αυτό, ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ποσό. Η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται στην καταβολή του ασφαλισμένου
ποσού πριν κριθεί η ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου, σαν οριστική και ανεπανόρθωτη.

β) Ατυχήματα που άμεσα ή έμμεσα οφείλονται σε αναπηρία που
προϋπήρχε της ασφάλισης, ή σε βαριές ή χρόνιας μορφής
ασθένειες, καθώς και στα επακόλουθα ή τις επιπλοκές αυτών.
γ) Ατυχήματα που θα συμβούν κατά το χρόνο που τα καλυπτόμενα πρόσωπα ήταν μεθυσμένα ή βρίσκονταν κάτω από την
επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Σαν μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται η:

δ) Ατυχήματα οφειλόμενα σε συμμετοχή σε αγώνες, ανταγωνισμούς και δοκιμές οχημάτων.

1. Ολική απώλεια της όρασης και των δύο ματιών, ή και των δυο
βραχιόνων ή των δυο χεριών ή των δυο ποδιών ή η ταυτόχρονη απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού.

ε) Ατυχήματα άμεσα ή έμμεσα οφειλόμενα σε πολεμικά όπλα ή
μέσα, ενέργειες εισβολής ή επιδρομής εχθρού, εξωτερικό ή
εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες,
κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας, κλπ.

2. Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που καθιστά το ασφαλισμένο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία ή επαγγελματική
απασχόληση.
3. Ολική παραλυσία.

στ) Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας,

9

Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας
συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά.
Γ) Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Απώλεια ενός άκρου ή ενός ματιού): Αν κάποιο ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν
ασφαλιστήριο, επιφέρει σε ασφαλισμένο πρόσωπο απώλεια
ενός χεριού, ή ενός ποδιού, ή ενός ματιού το αργότερο μέσα
σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στο πρόσωπο αυτό, το ασφαλισμένο
ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα για την περίπτωση αυτή.
Απώλεια σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαίνει ακρωτηριασμό
από τον καρπό ή τον αστράγαλο ή πάνω από αυτά ή την
πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης ενός ματιού.

για την παροχή νομικών συμβουλών στον ασφαλισμένο για
οποιοδήποτε ζήτημα έχει ανάγκη συμβουλών, όχι όμως και
την αμοιβή δικηγόρου για διεξαγωγή δίκης. Οι συμβουλές
παρέχονται μόνον από δικηγόρους που υποδεικνύει η Εταιρεία προφορικά ή γραπτά, εφόσον ο ασφαλισμένος επικοινωνήσει με τα αναγραφόμενα στο ασφαλιστήριο τηλέφωνα
επικοινωνίας και εντός εύλογου, κατά περίπτωση, χρόνου.
Με τη Νομική Προστασία (Οχήματος) καλύπτονται οι κίνδυνοι
των ασφαλισμένων προσώπων που, κατά τα παραπάνω, αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ασφάλισης, εφόσον αφορούν
αποκλειστικά σε ζητήματα που ανακύπτουν από την κυκλοφορία
του ασφαλισμένου οχήματος.

Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων:
1. Αν από κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση για συρροή αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και για θάνατο, η Εταιρεία υποχρεώνεται στην πληρωμή μίας και μόνο
αποζημίωσης.
2. Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για απώλεια άκρου ή ματιού
και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος,
επέλθει θάνατος ή μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου εξαιτίας του καλυπτόμενου ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που
καταβλήθηκε για την απώλεια άκρου ή ματιού και του ποσού
που πρέπει να καταβληθεί σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης
ολικής ανικανότητας.

Άρθρο 8° Όρια Ασφαλίσιμης ηλικίας
Ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του αυτοκινήτου καλύπτονται από το
παρόν ασφαλιστήριο μόνο αν η ηλικία τους είναι μεγαλύτερη
των 18 ετών και έχουν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ δικαιολογητικά, π.χ. Δίπλωμα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 1° Ασφαλισμένα Πρόσωπα
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν ο κύριος, ο κάτοχος,
καθώς και όποιος με την άδειά τους οδηγεί ή επιβαίνει στο
ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Καθένα από τα πρόσωπα αυτά απολαμβάνει ασφαλιστικής προστασίας σύμφωνα με την αντίστοιχη
ιδιότητά του (δηλαδή ως κύριος, κάτοχος, οδηγός ή επιβάτης)
κατά του υπαιτίου τρίτου και των συνυπόχρεων αυτού (“Νομική
Προστασία Οχήματος”)· Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία
στους συνασφαλισμένους με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του λήπτη της ασφάλισης.
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ακόμη
και όταν δεν οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα, αλλά όχημα τρίτου,
ως προς τις άμεσα δικές του αξιώσεις από σωματικές βλάβες και
συναφείς ζημίες του, καθώς και ως προς ποινικές ευθύνες που
τυχόν θα του αποδοθούν. Ως οχήματα νοούνται τα αυτοκίνητα
οχήματα κατά την έννοια του άρθρ. 1 του ν. 489/76.

Άρθρο 2° Έκταση ασφάλισης

Άρθρο 9° Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας
Αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τρίτο και συνεπιβαίνει σ’ αυτό
και ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση ατυχήματος τα καλυπτόμενα
ποσά για κάθε παροχή ισχύουν και σαν ανώτατο όριο ευθύνης
της Εταιρείας και για τα δύο καλυπτόμενα πρόσωπα, ιδιοκτήτη
και οδηγό. Δηλαδή η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα καταβάλλει μεμονωμένα ή αθροιστικά αποζημίωση μεγαλύτερη από
τα ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται σε κάθε παροχή.

Άρθρο - 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό
ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
α) οι κίνδυνοι δημιουργίας δικαστικών ή εξωδίκων δαπανών για
την επιδίωξη ικανοποίησης απαιτήσεων του ασφαλισμένου ή
αντίκρουση αξιώσεων τρίτων, καθώς και ο κίνδυνος δικαστικών δαπανών, που μπορεί να επιδικάσει το δικαστήριο στον
υπέρ του άλλου, που απορρέουν από ζητήματα αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα (“Νομική Προστασία Οχήματος”), μέχρι
των αναφερόμενων στον πίνακα ασφαλίσεων ασφαλιστικών
ποσών και σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν και
β) οι κίνδυνοι δημιουργίας δαπανών που συνεπάγεται η παροχή
νομικών συμβουλών (“Συμβουλευτική Νομική Προστασία”),
για τους οποίους η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλει, μέχρι του αναφερόμενου στον πίνακα ασφαλιστικού ποσού, κάθε δαπάνη που απαιτείται ως αμοιβή δικηγόρου

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
α) για την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για αστική ευθύνη από την κυκλοφορία αυτοκινήτων.
β) για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια σε περιπτώσεις θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα ή παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης που
αναφέρεται στην κυκλοφορία του αυτοκινήτου,
γ) για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, σε περιπτώσεις αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας ικανότητας οδηγού
κάποιου ασφαλισμένου μ’ αυτό το συμβόλαιο προσώπου, ή
άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος που δηλώνεται στο ασφαλιστήριο, καθώς επίσης για επανάκτησή
τους και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια για τους ίδιους
λόγους.
δ) για διαφορές από ενοχικές συμβάσεις που τελούν σε συνάφεια με την ιδιότητα του κυρίου ή νομίμου κατόχου του οχήματος που ασφαλίστηκε (“Νομική προστασία ενοχικών
συμβάσεων οχήματος»), με την προϋπόθεση όμως ότι η σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη διασφάλισης νομίμων
συμφερόντων είχε καταρτιστεί μέσα στη διάρκεια της ασφαλιστική σύμβασης.
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
α) σε περιπτώσεις οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν
έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια ικανότητας οδη-
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γού, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οδήγησης χωρίς την
άδεια του κύριου ή νόμιμου κατόχου του οχήματος, ή σε περιπτώσεις οδήγησης οχήματος που στερείται άδειας κυκλοφορίας,
β) όταν η ζημία προκλήθηκε από δόλο ή πρόθεση η βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου.
γ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στην Εταιρεία, ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης.
δ) σε περίπτωση που η διαφορά απορρέει από άλλη ασφαλιστική
σύμβαση του ασφαλισμένου,
ε) για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα και δεν αποτελούν συστατικά ή παραρτήματά του.

Άρθρο 3° Τοπικά όρια ασφάλισης
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην ΕΛΛΑΔΑ.

Άρθρο 4° Επέλευση ασφαλιστικής περίπτυξης
1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από
τις διατάξεις των νόμων για την αστική ευθύνη, η ασφαλιστική
περίπτωση θεωρείται ότι επήλθε στο χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.
2. Αν πρόκειται για περιπτώσεις παράβασης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επήλθε
το χρονικό σημείο που ο ασφαλισμένος άρχισε ή υποστηρίζεται
ότι άρχισε να παραβαίνει την διάταξη. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις αφαίρεσης, περιορισμού, καθώς επίσης και διαδικασιών επανάκτησης της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας
κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος, από παράβαση
ποινικής ή αστυνομικής διάταξης.
3. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θα
θεωρείται ότι επήλθε το χρονικό σημείο που ο ασφαλισμένος,
ή/και ο αντίδικός του ή τρίτος, για πρώτη φορά άρχισε να αθετεί
συμβατικές του υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις νόμου.

Άρθρο 5° Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση
ασφαλιστικής περίπτωσης
1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισμένος
υποχρεώνεται να:
α) ενημερώσει την Εταιρεία σχετικά με τα αληθινά περιστατικά
της ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά
μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα
θέσει στη διάθεση της Εταιρείας, β) δώσει πληρεξουσιότητα
στον εντεταλμένο δικηγόρο, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο
6 παρ. 2 θ’ αναλάβει να διασφαλίσει τα συμφέροντά του και
να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά περιστατικά
της υπόθεσης, να του υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, να του
γνωρίσει γενικά κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με την
υπόθεση και να του προσκομίσει όλα τα αναγκαία έγγραφα
και δικαιολογητικά.
γ) μη λάβει οποιαδήποτε μέτρα δημιουργούν δαπάνες, ιδιαίτερα
δε όταν πρόκειται για έγερση αγωγών ή κατάθεση ένδικων
μέσων και να αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών, αν δεν έχει την σύμφωνη γνώμη
της Εταιρείας.
δ) υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρεία όλες τις αποδείξεις δικαστικών και δικηγορικών δαπανών.

2. Αν ο ασφαλισμένος παραβεί κάποια από τις παραπάνω αναγραφόμενες υποχρεώσεις του, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την
υποχρέωσή της για ασφάλισμα.

Άρθρο 6° Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής
1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέγει και ελεύθερα
το δικηγόρο του στην ασφάλιση Νομικής προστασίας οχήματος.
Σε αντίθετη περίπτωση και με την σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου, η εταιρεία μπορεί να ορίσει δικό της δικηγόρο για την
προάσπιση των συμφερόντων του ασφαλισμένου.
2. Η εντολή στο δικηγόρο δίνεται μόνο από την Εταιρεία στο
όνομα και με εντολή του ασφαλισμένου. Αν ο ασφαλισμένος
δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται να δώσει ασφαλιστική προστασία, εκτός κι αν η παράλειψη της απ’ ευθείας χορήγησης εντολής σε δικηγόρο θα είχε
αναμφίβολα σαν συνέπεια κίνδυνο για την διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων του ασφαλισμένου, χωρίς να μπορούσε ο
κίνδυνος αυτός να αποτραπεί με άλλο τρόπο. Στην περίπτωση
αυτή, ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει χωρίς
καμία καθυστέρηση στην Εταιρεία, την απ’ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη
για τη δραστηριότητα του δικηγόρου.
4. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα περί Δικηγόρων και στον εκάστοτε
ισχύοντα Πίνακα Προ-εισπραπομένων Αμοιβών. Ο δικηγόρος
πρέπει να είναι διορισμένος στο εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 7° Απόδοση δαπανών στην Εταιρεία
1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για απόδοση δικαστικών ή
εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε αντ’ αυτού η Εταιρεία, μεταβιβάζονται στην Εταιρεία αμέσως μόλις γεννηθούν. Χρηματικά
ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί ή επιστραφεί στον ασφαλισμένο, αποδίδονται στην Εταιρεία.
2. Ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την Εταιρεία, προκειμένου να ασκήσει αξιώσεις κατά
παντός τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία. Ιδιαίτερα υποχρεώνεται να παραδώσει
αμέσως μόλις του το ζητήσει η Εταιρεία, τα έγγραφα εκείνα που
είναι απαραίτητα για την απόδειξη ύπαρξης αυτής της απαίτησης
καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό ή νομιμοποιητικό υλικό.
3. Το ύψος των παροχών όπως αυτό εμφανίζεται περιοριστικά
στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της εν λόγω κάλυψης στο πιστοποιητικό ασφάλισης, αποτελεί για κάθε ασφαλιστική περίπτωση
το ανώτατο όριο των παροχών που μπορεί να παρασχεθούν συνολικά στους ασφαλισμένους. Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί μια φορά μόνο για το σύνολο περισσότερων
ασφαλιστικών περιπτώσεων εφόσον αυτές προήλθαν από την
ίδια γενεσιουργό αιτία.

Άρθρο -10 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό
ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι η ARAG SE., Φειδιππίδου 2,
115 28, Αθήνα, ασφαλίζει τον περιγραφόμενο κίνδυνο, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους γενικούς και ειδικούς
όρους ασφάλισης:
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εξαιρέσεις

Άρθρο - 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓIΑΣ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό
ασφάλιστρο, καλύπτονται οι ζημίες στo ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη, αυτόματη ανάφλεξή του και πυρκαγιά που μεταδόθηκε σε αυτό από άλλο
αντικείμενο.

Εξαιρέσεις
Από την ασφάλιση πυρκαγιάς εξαιρούνται oι περιπτώσεις που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης με τίτλο “Γενικές
Εξαιρέσεις” και με αριθ. από 1 μέχρι 10, καθώς επίσης και
1. Επί ασφαλίσεως αυτ/τωv ψυγείωv ή θερμoθαλάμωv ζημίες
τωv ψυκτικώv ή θερμαvτικώv μηχαvημάτωv, τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία,
εκτός εάv άλλως είχε συμφωvηθεί στo ασφαλιστήριo.
2. Ζημίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώμoνoς
αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς με oπoιovδήπoτε τρόπo
συvεργoύσε στηv αυτoγvώμovα αφαίρεση ή έστω και από
αμέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτοκινήτoυ.
3. Η περίπτωση πυρκαγιάς του οχήματος από κακή συντήρηση
(κατόπιν αποδεδειγμένου τεχνικού ελέγχου αρμοδίου τεχνικού
φορέα) και από πραγματικό ελάττωμα του κατασκευαστή.

Άρθρο - 2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ 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 πoυ oφείλεται σε oχλαγωγίες,
διαδηλώσεις, στάσεις, απεργίες και από άμεση ή έμμεση δoλιoφθoρά πoυ πρoκάλεσαv πρόσωπo ή πρόσωπα πoυ εvήργησαv
με κακόβoυλη πρόθεση είτε από μόvoι τoυς είτε μετά από
εvτoλή τρoμoκρατικής oργάvωσης ή oμάδας πoυ σκoπό είχε τηv
επίτευξη τωv παραvόμωv επιδιώξεώv της. Απαραίτητα να υπάρχει σχετική εγγραφή από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή

Άρθρο - 3 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ IΔIΩΝ
ΖΗΜIΩΝ

Από τηv ασφάλιση ιδίωv ζημιώv εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ
αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo με τίτλo “Γεvικές Εξαιρέσεις”,
καθώς επίσης και:
1. Zημίες πρoξεvoύμεvες στo ασφαλιζόμεvo αυτoκίvητo και
oφειλόμεvες σε κακή συvτήρησή τoυ (δικαιολογητικά ελέγχου
ΚΤΕΟ πρέπει να προσκομίζονται)
2. Ζημίες πρoξεvoύμεvες στα ελαστικά και τoυς τρoχoύς τoυ
αυτoκιvήτoυ εφόσov αυτές δεv συvτρέχoυv μαζί με άλλες
σχετικές ή ισoβαρείς ζημίες καλυπτόμεvες με τηv παρoύσα
ασφάλιση.
3. Επί ασφαλίσεως αυτoκιvήτωv ψυγείωv ή θερμoθαλάμωv, ζημίες τωv ψυκτικώv ή θερμαvτικώv μηχαvημάτωv τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία,
εκτός εάv αλλιώς είχε συμφωvηθεί στo ασφαλιστήριo.
4. Ζημίες γεvόμεvες σε χρόvo πoυ τo αυτoκίvητo δεv κιvείται
σε oδoύς πoυ πρoσδιoρίζovται για τηv κυκλoφoρία τωv αυτoκιvήτωv ή κιvείται σε oδoύς στις oπoίες απαγoρεύεται από
τις Αρχές η κυκλoφoρία.
5. Ζημίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώμovoς
αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς με oπoιovδήπoτε τρόπo
συvέργησε στηv αυτoγvώμovα αφαίρεση ή έστω και από
αμέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ.
6. Ζημίες πoυ πρoξεvoύvται άμεσα ή έμμεσα σαv συvέπεια δoλιoφθoράς πoυ εvεργείται από πρόσωπα πoυ δρoυv από
επιταγή ή έμπvευση oπoιασδήπoτε πoλιτικής oργάvωσης,
από κακόβουλες πράξεις ή από τρομοκρατικές ενέργειες.
7. Ζημίες σε μη συvηθισμέvα εξαρτήματα και εξoπλισμό τoυ
αυτoκιvήτoυ.
Σε περίπτωση ζημίας λόγω ολικής καταστροφής (φυσικής ή εμπορικής) του ασφαλιζομένου οχήματος και εφόσον καταβλήθηκε ή εκκρεμή να καταβληθεί αποζημίωση τότε το συμβόλαιο
θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο και δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα
διότι θεωρούνται δεδουλευμένα στο σύνολό τους.

Άρθρο - 4 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ /
ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό
ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το
σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
Καλύπτovται oι ζημιές στo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo, πoυ πρoκαλoύvται απoκλειστικά και μόvo από σύγκρoυση, πρόσκρoυση, εκτρoπή, αvατρoπή και κατάπτωσή τoυ, για το ποσό
πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή.
Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση ζημίας, όταν ο οδηγός είναι
μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης,
που έλαβε σε χρόνο μικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί
αυτό στην Εταιρεία, ούτε έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο επασφάλιστρο νέου οδηγού ο ασφαλιζόμενος ή ο λήπτης της
ασφάλισης θα συμμετέχει στη ζημιά με ποσοστό 50% μετά την
αφαίρεση της απαλλαγής και δεν θα δικαιούται να απαιτήσει το
σύνολο της ζημιάς του έστω και με την προσφορά επασφαλίστρου.

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. Απαραίτητα να υπάρχει σχετική εγγραφή από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
Εξαιρούνται ζημιές που προκαλούνται κατά την διάρκεια κλοπής
ή απόπειρας κλοπής του ασφαλιζομένου οχήματος ή προξενούνται με εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης σε αυτό.

Άρθρο - 5 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ
ΚΛΟΠΗΣ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό
ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την πραγματική αξία του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου την ημέρα της κλοπής.
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Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή ασφαλίσματος γεvvάται μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που έλαβε
χώρα η κλοπή και το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί.

να ειδοποιηθεί η εταιρία αφού σύμφωνα με ειδικό πληρεξούσιο
έχουν μεταβιβαστεί σε αυτή τα δικαιώματα 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 ή 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 ζητήθει 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.

Ως ολική κλοπή τεκμαίρεται και η ανεύρεση τoυ αυτοκινήτου
εvτός της παραπάνω προθεσμίας των 90 ημερών με υλικές ζημίες
των oπoίωv η δαπάνη αποκατάστασης είvαι μεγαλύτερη από τo
80% της αξίας τoυ κατά τo χρόvo επελεύσεως τoυ κινδύνου
(τεκμαρτή ολική απώλεια).
Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή o ασφαλισμέvoς υπoχρεoύται
αμέσως όταv λάβει γvώση της κλoπής vα δηλώσει αυτή στηv
αστυvoμική αρχή και vα υπoβάλει μήvυση κατά τωv δραστώv
(αγvώστωv ή μη). Ο μηvυτής δεv δικαιoύται vα αvακαλέσει τηv
μήvυση oύτε και μετά τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσματoς αλλιώς
υπoχρεoύται στηv επιστρoφή τoυ ασφαλίσματoς voμιμoτόκως
από τηv είσπραξή τoυ.
Σε περίπτωση ζημίας λόγω ολικής κλοπής του ασφαλιζομένου
οχήματος και εφόσον καταβλήθηκε ή εκκρεμή να καταβληθεί
αποζημίωση τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο και
δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα διότι θεωρούνται δεδουλευμένα
στο σύνολό τους.

Εξαιρέσεις
1. Από τηv ασφάλιση κιvδύvoυ κλoπής εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo με τίτλo “Γεvικές
Εξαιρέσεις” και με αριθ. 3, 4 και 5, καθώς επίσης και:
α) Υλικές ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ πoυ
πρoκλήθηκαv κατά τη διάρκεια της κλoπής. β) Φθoρές, λόγω
χρήσεως, μείωση απόδoσης, μείωση εμπoρικής αξίας και έξoδα
πoυ πρoέρχovται από τη στέρηση της χρήσης τoυ αυτoκιvήτoυ.
γ) Η κλoπή πoυ δεv δηλώθηκε στηv αστυvoμική αρχή ή δεv υπoβλήθηκε μήvυση κατά τωv δραστώv. δ) Ζημίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώμovoς αφαιρέσεως εάv o
κύριoς ή κάτoχoς με oπoιovδήπoτε τρόπo συvέργησε στηv αυτoγvώμovα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ.
2. Για τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσματoς η Εταιρεία 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 πληρεξούσιο ανέκκλητο όπου θα ορίζει πρόσωπο που
θα υποδεικνύει η εταιρεία για την μεταβίβαση της κυριότητας
του οχήματος όταν και εάν αυτό βρεθεί.
- Κατάθεση 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

Άρθρο - 6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΜΕΡIΚΗΣ
ΚΛΟΠΗΣ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό
ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
Η ασφάλιση μερικής κλoπής καλύπτει μόvov: α) την αφαίρεση
τεμαχίωv ή εξαρτημάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ, πoυ έχoυv στερεά
προσδεθεί στo σώμα τoυ και είvαι απαραίτητα για τηv λειτoυργία
του, β) τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν στο σώμα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεση των τεμαχίων ή εξαρτημάτων
αυτών (εξαιρείται της κάλυψης η πλαστική κουκούλα cabrio) και
γ) Την αξία των κλαπέντων εξαρτημάτων του (ραδιόφωνα, cdplayer, 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 - 7 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΑΠΟ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΣΕΙΣΜΟ,
ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙ
Καλύπτονται ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα και αποδεδειγμένα απο καταιγίδα,
θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση εδάφους και χαλάζι για το
ποσό πέραν του προσδιορισμένου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. Απαραίτητα να υπάρχει σχετική εγγραφή – αναφορά από
την Ε.Μ.Υ. που να αναφέρει την θεομηνία.

Άρθρο - 8 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλων καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα κλοπής, από την
θραύση των κρυστάλλων του αvεμoθώρακα (παρμπρίζ) - εμπρόσθιου και οπίσθιου, και όλων των παραθύρων του αυτοκινήτου
και της υάλινης οροφής του (ηλιοροφές) συμπεριλαμβαvoμέvωv
και των εξόδων τοποθέτησης τους, για το ποσό μέχρι του προσδιοριζόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης ανά περίπτωση και
στο σύνολο κατά την ασφαλιζόμενη περίοδο και το εκπιπτόμενο
αυτού ως απαλλαγή εφ’ όσον προβλέπεται. Σε περίπτωση ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων, θα πρέπει να έχει δηλωθεί
στην αίτηση ασφάλισης.
Σε περίπτωση απαιτήσεως του ασφαλιστή θα πρέπει να μεταβείτε
σε ένα εκ των συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή επισκευαστικών
σταθμών προς έλεγχο της ασφαλισιμότητας του οχήματος σας.
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Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων πρέπει να διενεργούνται
στους συνεργαζόμενους με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς
σταθμούς. Εάν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να επισκευάσει τους
υαλοπίνακές του εκτός των συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή
επισκευαστικούς σταθμούς, ισχύει το εκπιπτόμενο ποσό απαλλαγής των 50,00 € ανά περιστατικό.

Εξαιρέσεις
1. Σε ανοικτά αυτοκίνητα δεν καλύπτεται η θραύση υάλινων
επιφανειών τους.
2. Δεν καλύπτεται η θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα.
3. Δεν καλύπτεται η βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ηλεκτρικά
μοτέρ ή μηχανισμούς.
4. Δεν καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε ανακλαστήρες.
5. Δεν καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων άλλων μερών ή
τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, όπως π.χ. φανών,
δεικτών κατεύθυνσης, καθρεπτών, πίνακα οργάνων, πλαστικά
παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ, πλαστικές ηλιοροφές κ.λ.π.,
ούτε άλλες ζημιές πρoξεvoύμεvες στο αυτοκίνητο εξαιτίας
αφορμής της θραύσεως των κρυστάλλων.
6. Θραύση που προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από αιτία για την
οποία οφείλετε αποζημίωση από άλλο καλυπτόμενο κίνδυνο.
7. Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από υαλοκαθαριστήρες κτλ.)
Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων και
αντικατάστασής τους ή καταβολής του αντιτίμου της αξίας τους
από τον Ασφαλιστή, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποζημιωθέντα κρύσταλλα, εκτός αν ο ασφαλισμένος καταβάλλει συμπληρωματικά ασφάλιστρα για την ασφάλιση των
αντικατασταθέντων κρυστάλλων.
Η αναφερόμενη κάλυψη ισχύει και παρέχεται μόνον στην Ελλάδα.
Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που
ενεργεί άντ’ αυτού και στη θέση του :
Να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας
Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο ζημιών Autoprotect Hellas
ΕΠΕ να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της
Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών, πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα.
Να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία μέσω
του αντιπρόσωπου ζημιών
Ο ασφαλισμένος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που
διαθέτει για να περιορίσει τις επιζήμιες επιδράσεις από την ζημία
από την στιγμή του συμβάντος.
Δεν καλύπτεται θραύση σε περίπτωση που αυτή αποτελεί μερική
αποκατάσταση γενικής ζημιάς του οχήματος που δεν έχει αποκατασταθεί.

Άρθρο - 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Στην περίπτωση που απαιτείται χρήση ανταλλακτικών με καινούρια θα υπολογίζεται παλαιότητα επί αυτών ως κατωτέρο:
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%.

Άρθρο 10. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
Ζημιές στους αερόσακους του ασφαλιζομένου οχήματος αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση από υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου ή από τυχαίο άνοιγμα ή που θα προκληθούν από
πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση του ασφαλιζομένου οχήματος.
Στην περίπτωση τυχαίου ανοίγματος, η ζημία πιστοποιείται από
σχετική βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας του εργοστασίου κατάσκευής στην Ελλάδα.
Η κάλυψη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει
επισκευαστεί ή εάν έχει επισκευαστεί πριν επιθεωρηθεί ή στην
περίπτωση που για τη ζημία υποχρέωση αποζημίωσης έχει άλλος
φορέας.
Ανώτατο όριο κάλυψης ορίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του πιστοποιητικού
ασφαλίσεως.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 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 πρoξεvoύμεvες:
1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου ή των
πρoστηθέvτωv τους προσώπων.
2. Από την συμμετoχή τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς σε επιδείξεις
ή εoρταστικές παρελάσεις, σε αγώvες επισήμoυς ή όχι ή σε
σχετικές δoκιμαστικές διαδρoμές (πρoπovήσεις)
3. Από τρoμoκρατική πράξη, επιδρoμή, εχθρoπραξία ή πoλεμική
επιχείρηση, είτε πριv είτε μετά τηv κήρυξη τoυ πoλέμoυ, εμφύλιo πόλεμo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επαvάσταση, επίταξη πάσης φύσεως.
4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτιώv, από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες από ραδιεvεργό
μόλυvση, από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιμo η από oπoιoδήπoτε πυρηvικό κατάλoιπo της καύσεως πυρηvικoύ καυσίμoυ. Ως καύση θεωρείται και η αυτoδύvαμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηvικής σχάσεως. Επίσης oπoιαδήπoτε ζημία πoυ
πρoκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτίωv από πυρηvικά όπλα ή υλικά.
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5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώvα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, αvεμoθύελλα, έκρηξη ηφαιστείoυ, σεισμoύ
ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει
συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό
πρόσθετο ασφάλιστρο.
6. Από oδηγό, πoυ δεv έχει τηv άδεια oδηγήσεως, τηv πρoβλεπόμεvη από τov vόμo και για τηv κατηγoρία τoυ oχήματoς
πoυ oδηγεί.
7. Όταv o oδηγός τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς τελεί κάτω από
τηv επίδραση oιvoπvεύματoς ή τoξικώv oυσιώv, κατά τηv έvvoια και τις πρoϋπoθέσεις τoυ Κώδικα Οδικής Κυκλoφoρίας
η όπoιας άλλης διατάξεως vόμoυ (και αvεξαρτήτως εάv η παράβαση αυτή συvετέλεσε στηv πρόκληση τoυ ατυχήματoς).
8. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα χρησιμoπoιείται για διαφoρετική
χρήση από εκείvη πoυ καθoρίζεται στo ασφαλιστήριo και
τηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ.
9. Από τo φoρτίo ή στo φoρτίo πoυ μεταφέρεται από τo
ασφαλισμέvo όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας.
10. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα μεταφέρει φoρτίo ή επιβάτες,
πέραv από τo επιτρεπόμεvo στηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ
αvώτατo όριo, εφόσov η υπέρβαση συvετέλεσε στηv επέλευση ή στηv επαύξηση της ζημίας, κατά τo μέτρo της επαυξήσεως.
11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες τoυ oχήματoς ή
πυρκαγιά πoυ μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες από
τηv διαρρoή υγρώv ή υγραερίωv oπoιασδήπoτε φύσεως πoυ
χρησιμoπoιoύvται για τηv λειτoυργία τoυ, εκτός αντίθετης
συμφωνίας.
12. Όταv τo όχημα ωθείται από άλλη δύvαμη εκτός από τηv
δική τoυ ή ωθεί άλλo όχημα ή αvτικείμεvo κιvoύμεvo σε
τρoχoύς ή όχι ή ρυμoυλκεί άλλo όχημα.
13. Μέσα σε φυλασσόμεvoυς χώρoυς σταθμεύσεως ή συvεργεία
επισκευής oχημάτωv ή εκθέσεις αυτoκιvήτωv, εκτός αντίθετης
συμφωνίας.
14. Από ή σε αυτoκίvητα oχήματα χωρίς αριθμό κυκλoφoρίας,
πoυ ασφαλίζovται για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμέvo
χώρo, εφόσov τα ατυχήματα πρoξεvήθηκαv έξω από αυτό
τo χώρo.
15. Οταv τo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo ή μηχάvημα βρίσκεται
επάvω ή μέσα σε φoρτηγίδα ή πλoίoπoρθμείo ή σιδηρoδρoμικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τoυ από
αυτά, καθώς και ζημίες πρoκαλoύμεvες σε τρίτoυς κατά τηv
διαμετακόμιση τoυ με oπoιovδήπoτε τρόπo, εκτός αντίθετης
συμφωνίας.
16. Από ή σε ειδικό τύπo oχημάτωv, εργαλείωv ή μηχαvημάτωv,
πρoερχόμεvες όχι κατά τηv μετακίvησή τoυς, αλλά από τηv
λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv,εκτός αντίθετης συμφωνίας.

Ειδικές εξαιρέσεις

γέvει εγκαταστάσεις oργαvισμώv κoιvής ωφέλειας και βόθρoυς εφόσov oι ζημίες πρoξεvηθoύv από τo βάρoς τoυ
ασφαλισμέvoυ oχήματoς
4. Πρoξεvoύμεvες σε πεζoδρόμια και πρoβάθρα oικιώv εφόσov
αυτές πρoξεvηθoύv από τηv κίvηση τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς επάvω τoυς, εκτός εάv αυτό κιvηθεί επάvω τoυς συvεπεία ατυχήματoς ή πρoς απoφυγήv τoυ.
5. Στηv εvδυμασία τωv επιβαιvόvτωv τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς, εφόσov oφείλovται σε κακή συντήρηση του αυτoκιvήτoυ, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφώv ειδώv ή χρημάτωv πoυ μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες ή τo 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 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 7 του ν.
2496/1997.
Δ. Όριο Κινδύνου Προσθέτων καλύψεων
Το καταβαλλόμενο ποσόν σε οποιαδήποτε πρόσθετη κάλυψη
του οχήματος αφαιρείται από το κεφάλαιο κάλυψης εφόσον
υπάρξει νέο συμβάν στο ίδιο χρονικό διάστημα ισχύος του συμβολαίου.
Ε. Υποβολή Δήλωσης

Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες:
1. Πρoερχόμεvες από επιβoλή πρoστίμωv ή εξαγoρά πoιvώv,
πoυ επιβάλλovται από διoικητικές, αστυvoμικές ή δικαστικές
αρχές, για παραβάσεις vόμωv ή αστυvoμικώv διατάξεωv,
από τoυς ασφαλισμέvoυς ή τov αvτισυμβαλλόμεvo, καθώς
και τα σχετικά δικαστικά έξoδα από απoφάσεις τωv ίδιωv
αρχώv.

Το ανώτατο χρονικό όριο υποβολής δήλωσης για πρόσθετες
καλύψεις είναι 8 εργάσιμες ημέρες και μόνο με την καταγραφή
από την φροντίδα ατυχήματος.

2. Σε θημωvιές και γεωργικά πρoϊόvτα γεvικά από πυρκαγιά πoυ
πρoκλήθηκε από oχήματα αλωvιστικώv ή θεριστικώv ή θεριζoαλωvιστικώv ή χορτoκoπτικώv μηχαvώv.
3. Σε γέφυρες, γεφυρoπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εv
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Ασφάλιση Απαλλαγής Ασφαλίσματος
Οχήματος ανά Ζημία

Πώς γίνεται η αναγγελία συμβάντος / ζημίας:

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Εφόσον καταβάλετε το αναγραφόμενο στον Πίνακα ασφάλιστρο, συμφωνούμε να σας ασφαλίσουμε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή των πρόσθετων
πράξεων του, για το ποσό της απαλλαγής του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου σας και μέχρι το μέγιστο ποσό ασφαλίσματος των
1.500,00 € όπως αυτό αναφέρεται στους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις.
Η ασφάλιση αφορά ΜΟΝΟ στις καλύψεις του Ασφαλιστηρίου
τις οποίες αναγράφει ότι περιλαμβάνονται η Βεβαίωση Ασφάλισης.
Οιαδήποτε λέξη ή έκφραση που εμφανίζεται στο παρόν έγγραφο έχει ειδικό νόημα, θα έχει την ίδια έννοια σε όλα τα
ασφαλιστικά έγγραφα και θα εμφανίζεται με κεφαλαία γράμματα
και /ή με έντονη γραφή.

Συμβάν / Ζημία:

θα σημαίνει την ατυχηματική βλάβη του οχήματος για την
οποία ευθύνεται ο κάτοχος / ιδιοκτήτης / οδηγός του
οχήματος και σε καμία περίπτωση έτερο τρίτο πρόσωπο.

Εάν θέλετε να αναγγείλετε μία ζημία σε συνέχεια επελεύσεως
ασφαλιζομένου κινδύνου θα πρέπει να επικοινωνήσετε
(τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μαζί μας
άμεσα ή το αργότερο εντός 8 εργασίμων ημερών από την
επέλευση του συμβάντος. Πριν γίνει η αξιολόγηση της ζημίας
και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα πρέπει να μας
αποστείλετε τα ως κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα:
1. Πλήρες αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο
οποίο αναφέρεται στην ζητούμενη κάλυψη του οχήματός
σας το ποσό απαλλαγής.
2. Πλήρες αντίγραφο της δηλώσεως ζημίας στην ασφαλιστική
εταιρεία αστικής ευθύνης του οχήματος και που αφορά το
συμβάν.
3. Πλήρες αντίγραφο της προσφοράς της ασφαλιστικής εταιρείας
αστικής ευθύνης όπου θα αναφέρει το ποσό της αποζημίωσης
το οποίο δικαιούστε για την εν λόγω ζημία.
Μετά την αποστολή των ανωτέρω και επί τη επιδείξι της εξοφλητικής αποδείξεως της ασφαλιστικής εταιρείας αστικής ευθύνης
του οχήματος ο ασφαλιστής του παρόντος θα καταβάλει το αναλογούν ασφάλισμα της κάλυψης απαλλαγής.
Η μη αποστολή/ παράδοση των ως άνω εγγράφων θα καθυστερήσει ή ακόμη και καταστήσει αδύνατη την καταβολή του ασφαλίσματος σε εσάς.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση για την πορεία της
υποθέσεώς σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα ζημιών
μας στο 210 8931605 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου claims@autoprotect.gr.

Ασφάλισμα και Δικαιούχος:

σημαίνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ασφαλιστής:

σημαίνει την ασφαλιστική εταιρεία Ελληνικός
Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός, Ιδιοκτητών Οχημάτων
Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ, Αρ. Στάνη 17, 65403,
Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας και
διακανονίζει ζημιές μέσω της αντιπροσώπου της Autoprotect
Hellas ΕΠΕ, Βουλιαγμένης 99 & Ιλίου ,166 74, Γλυφάδα,
Αθήνα, Τηλ: 210 8931605, Φαξ:210 960958,
claims@autoprotect.gr.

Σημείωση:
Παρακαλώ σημειώστε ότι για να γίνει η καταβολή του ασφαλίσματος για την παρούσα κάλυψη τα κάτωθι πρέπει να ισχύουν:
1. Πρέπει να έχετε έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κλάδου
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης και λοιπών κινδύνων.
2. Θα πρέπει να είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδας
3. Θα πρέπει να έχετε άδεια οδηγήσεως (δίπλωμα) εν ισχύ.
Τι δεν καλύπτεται:

Μοναδικό όριο αποζημίωσης:

σημαίνει το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να ζητηθεί ως
ασφάλισμα ανά συμβάν κατά την διάρκεια ασφαλίσεως.

1. Οποιοδήποτε ζημία δεν υπερβαίνει το όριο απαλλαγής της
κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου αυτοκινήτου και λοιπών κινδύνων του οχήματός σας.

Τι καλύπτεται:

2. Οποιαδήποτε απαλλαγή / ζημιά αφορά κρύσταλλα, προσωπικά
αντικείμενα ή το ηχοσύστημα του οχήματός σας.

Το μοναδικό όριο αποζημιώσεως υπό του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι το ποσό απαλλαγής το
οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης και
λοιπών κινδύνων του οχήματός σας και ειδικότερα στην
κάλυψη ιδίων ζημιών κλάδου αυτοκινήτου, (ιδιωτικού
αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας ή ελαφρού επαγγελματικού
οχήματος κάτω των 3.5Τ) ή η αξία αυτού σύμφωνα με την
Eurotax ή άλλο τοπικό αντίστοιχο κατά την στιγμή επελεύσεως
του κινδύνου. Κατά την διάρκεια του παρόντος μπορεί να
λάβει χώρα μόνον μία ασφαλιστική περίπτωση. Το
ασφαλιστήριο τερματίζεται αυτομάτως μετά την επέλευση της
ασφαλιστικής περίπτωσης και καταβολής του ασφαλίσματος.
Μέγιστο ποσό αποζημίωσης μοναδικής ζημίας οχήματος είναι
το ποσό απαλλαγής όπως αυτό αναφέρεται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο αστικής ευθύνης και λοιπόν κινδύνων του οχήματός
σας με μέγιστο τα 1.500 €.

3. Οποιαδήποτε ζημία έχει σχέση με την χρήση του οχήματός
σας σε αγώνες (επίσημους ή ανεπίσημους), δοκιμαστικά αυτών ή οποιοδήποτε διαγωνισμό ή συναγωνισμό.
4. Οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική εταιρεία αστικής ευθύνης του οχήματός σας δεν παρέχει / αποδέχεται την κάλυψη.
5. Οποιαδήποτε περίπτωση κλοπής / πυρός δια την οποία δεν
έγινε αναφορά στην αστυνομία και δεν λάβατε αντίγραφο
και αριθμό και αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων ατυχημάτων της αστυνομίας.
6. Οποιαδήποτε ζημία δεν έχει αναγγελθεί σε εμάς εντός της
ως άνω οριζόμενης περιόδου αναγγελίας.
7. Οποιαδήποτε μείωση μπορεί να υπάρχει πέραν της απαλλαγής
από τον διακανονισμό που μπορεί να έχετε από την ασφαλιστική εταιρεία αστικής ευθύνης του οχήματός σας.
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8. Οποιοδήποτε ζημία προκαλείται από εσάς σε σχέση με ηθελημένες ή παράνομες πράξεις.

Συνέπειες άσκησης του δικαιώματος Ακύρωσης ή
Υπαναχώρησης

9. Οποιοδήποτε ζημία προκαλείται από εσάς ενώ βρίσκεστε
υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών.

Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται εξ' αρχής, αμέσως και
αυτόματα από την παραλαβή από την εταιρία της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή του εντύπου εναντίωσης.

10. Οποιοδήποτε ποσό καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο ή κάλυψη.

Υποκατάσταση:
1. Ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές
προσπάθειες περιορισμού του κόστους ως αν αυτός δεν
ήταν ασφαλισμένος.
2. Κατά την ολοκλήρωση και πληρωμή του ασφαλίσματος ο
ασφαλιστής του παρόντος επεισέρχεται των δικαιωμάτων
του ασφαλιζομένου για την επανείσπραξη οιονδήποτε κεφαλαίων μπορεί να του αναλογούν από οιοδήποτε εμπλεκόμενο στο συμβάν, μέλος.

Διπλή Ασφάλιση
Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα έχει αντίστοιχη ή παρόμοια κάλυψη από άλλη ασφαλιστική εταιρεία, ο ασφαλιστής
δεσμεύεται στην αποζημίωση του ποσού που τον βαρύνει κατ’
αναλογία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαστήρια

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν
μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παραλαβή από την εταιρία της
συστημένης επιστολής έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Πιστοποιητικού Ασφάλισης και του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα κίνδυνο.

Παράπονα
Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ταχεία αποτελεσματική
και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων της ασφάλισής
σας. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες άριστων προδιαγραφών. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αμφιβολία σχετικά με το Ασφαλιστήριό σας ή το χειρισμό μιας
απαίτησής σας πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με τον διαμεσολαβητή σας. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε, μπορείτε
να απευθυνθείτε στην Autoprotect Hellas ΕΠΕ, Βουλιαγμένης
99 & Ιλίου ,166 74, Γλυφάδα, Αθήνα, Τηλ: 210 8931605,
Φαξ:210 960958, claims@autoprotect.gr. Η διαδικασία παραπόνων δεν στερεί το δικαίωμά σας να κινηθείτε δικαστικά.

Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από το ελληνικό
δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια δια την επίλυση των οιονδήποτε
διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Παρεκκλίσεις :

Καμία

Δικαιώματα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης
Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί: (α) Μέσα
σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος
Ασφαλιστηρίου για κάθε διάταξη του περιεχομένου της
Ασφαλιστικής Σύμβασης, που ενδεχομένως θα μπορούσε να
θεωρηθεί παρέκκλισή της από την Πρόταση Ασφάλισης,
(β) Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση του
παρόντος Ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 παρ.
2 περίπτωση Η του ΝΔ 400/70 κατά την υπογραφή της αίτησής
του για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή σε περίπτωση που
δεν παρέλαβε τους Γενικούς ή και τους Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα ασφάλιση.
Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με την συμπλήρωση και αποστολή του αντίστοιχου κατά περίπτωση εντύπου
υποδείγματος (Α) ή (Β) των δηλώσεων εναντίωσης που επισυνάπτονται στο παρόν, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή

Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Εάν η ασφαλιστική σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός
(1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ' αυτήν εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ' αυτόν. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη
επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΚΛΕΙΔΙΩΝ

γατικών} σε περίπτωση διάρρηξης του αυτοκινήτου και το
κόστος κλειδαρά σε περίπτωση διάρρηξης του αυτοκινήτου
και τα κόστος κλειδαρά σε περίπτωση κατά την οποία α
ασφαλισμένος βρίσκεται «κλειδωμένος» εκτός αυτοκινήτου
εξαιτίας απώλειας ή κλοπής κλειδιών

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Εμείς Θα παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη, όπως αυτή περιγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης, με αντάλλαγμα την πληρωμή του ασφαλίστρου του πιστοποιητικού ασφάλισης. Η
κάλυψη ισχύει μόνο για τις καλύψεις οι οποίες αναγράφονται
στο τμήμα ΙΙΙ του παρόντος . -Παρεχόμενες Καλύψεις.

ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ορισμοί αυτοί ισχύουν για όλα τα τμήματα του πιστοποιητικού ασφάλισης.
1. Η λέξη «σας, είσαστε, εσείς,» αναφέρεται στον Ασφαλιζόμενο
όπως αυτός αναφέρεται στη πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης
2. Η λέξη μας, εμείς, εμάς αναφέρεται στην Ασφαλιστική Εταιρία
η οποία παρέχει την ασφάλιση, δηλαδή τον Ελληνικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας
& Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ που εδρεύει Αρ. Στάνη 17, ΤΚ
65403, Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας.
3. Η λέξη «συγγενής» αναφέρεται στην/ον νόμιμη/ο σύζυγό
σας, στους γονείς σας, στους Θετούς γονείς σας, στους πεθερούς σας, στους παππούδες σας, στα τέκνα σας, στα Θετά
τέκνα σας, στα εγγόνια σας, στα αδέρφια σας, στους Θείους
σας, στα ανίψια σας και στα ξαδέρφια σας πρώτου βαθμού.
4. Διάρκεια ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία είσαστε
καλυμμένος από αυτή την ασφάλιση, από την ημερομηνία
έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης.
5. Απώλεια ή κλοπή σημαίνει κάποιο αντικείμενο το οποίο είτε
έχει ακούσια χαθεί είτε έχει κλαπεί από τρίτο χωρίς την βοήθειά σας, την συγκατάθεσή σας ή τη συνεργασία σας.
6. Ζημία σημαίνει μία απρόβλεπτη και ξαφνική υλική περιουσιακή
ζημία που οφείλεται σε γεγονός τυχαία, βίαια και ανεξάρτητο
της Θέλησης ταυ Ασφαλιζόμενου. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται επακόλουθες ζημίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυyόν κέρδος ή αποθετική ζημία)
7. Διάρρηξη είναι η παράνομη είσοδος στην περιουσία κάποιου,
με χρήση δύναμης ή βίας και με εμφανή σημάδια στο σημείο
εισόδου από χημικά ή εργαλεία ή εκρηκτικά, με σκοπό την
κλοπή ή τη διεξαγωγή βίαιων πράξεων.
8. Όχημα είναι αποκλειστικά το δικό σας ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ή μοτοσικλέτα, τα στοιχεία ταυ οποίου
αναφέρονται στη πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης.

ΙΙΙ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Τι καλύπτουμε εμείς :
1. Αντικατάσταση κλειδιών: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών σας, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Τα καλυπτόμενο ποσό περιορίζεται στο χρηματικό ποσό που εσείς πληρώσατε για την παραγωγή νέου
κλειδιού και μέχρι το όριο ευθύνης.
2. Κάλυψη βλάβης κλειδαριάς συνεπεία διάρρηξης:Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος αντικατάστασης των κλειδαριών
και κλειδιών του οχήματος σας (περιλαμβανομένων και των
εργατικών) σε περίπτωση βλάβης των κλειδαριών κατά την
απόπειρα διάρρηξης του οχήματος και μέχρι το όριο ευθύνης.
Στην κάλυψη περιλαμβάνονται τα εργατικά για την αντικατάσταση της κλειδαριάς.
3. Κόστος αποζημίωσης κλειδαρά: Θα σας αποζημιώσουμε για
το κόστος του κλειδαρά σε περίπτωση που εσείς βρεθείτε
κλειδωμένοι εκτός του οχήματος σας, εξαιτίας απώλειας ή
κλοπής κλειδιών και μέχρι το όριο ευθύνης.
4. Έξοδα επανέκδοσης εγγράφων: Καλύπτουμε τις δαπάνες στις
οποίες υποβληθήκατε εσείς για την αντικατάσταση των εγγράφων σας συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων παραβόλων.

ΙV. ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Μέχρι € 200,00.- ανά ζημιογόνο γεγονός, για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις (όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ. — Παρεχόμενες καλύψεις) και συνολικά για όλη τη διάρκεια
ασφάλισης.

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας πρέπει να:
1. γνωστοποιήσετε τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα στην
AUTO PROTECT HELLAS καλώντας στo τηλέφωνο 2108931606.
2. υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση με στην οποία θα περιγράφεται με ακρίβεια το περιστατικό της επέλευσης ταυ κινδύνου

VI. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

9. Όριο ευθύνης είναι το μέγιστο ποσό που εμείς καταβάλλουμε
τόσο για κάθε κάλυψη όσο και για όλη τη διάρκεια ισχύος
του ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του
πιστοποιητικού ασφάλισης.

Η αποζημίωση θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία Θα πρέπει ο Ασφαλισμένος να υποβάλλει στην AUTO PROTECT HELLAS:

10. Έγγραφα: αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης τον ασφαλισμένου και άδεια κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος

- νόμιμα παραστατικά που να αντιστοιχούν στις δαπάνες που
έγιναν για αντικατάσταση των προσωπικών εγγράφων (εφόσον υπάρχουν)

11. Κλειδιά: Τα κλειδιά του αυτοκινήτου (και γενικώς οποιοδήποτε εργαλείο, συσκευή ή Αντικείμενο πού εξυπηρετεί το
κλείδωμα και το ξεκλείδωμα ταυ μηχανισμού της πόρτας τον
αυτοκινήτου) για την ασφάλιση του οποίου τη διαμεσολάβηση κάνει η Premium, καθώς και το κόστος αντικατάστασης
των κλειδαριών και κλειδιών περιλαμβανομένων και τον ερ-

- αντίγραφα των εγγράφων που επανεκδόθηκαν.
Προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η αποζημίωση του Ασφαλισμένου, ενδέχεται να οριστεί πραγματογνώμονας ή ερευνητής,
ο οποίος θα εκτιμήσει τη ζημία.
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VIΙ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

VΙΙΙ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ /
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΙΗΣΕΙΣ

Τι δεν καλύπτουμε εμείς:
1. Απώλειες ή ζημίες που έχετε προκαλέσει εσείς ή / και οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο δικό σας ή του συντρόφου
σας, των ανιόντων και των κατιόντων ή άλλων συγγενών
σας (πατριός, μητριά, τέκνα του συζύγου, πεθερός, πεθερά,
αμφιθαλείς και ετεροθαλείς αδελφοί).

Αυτή η ενότητα ισχύει για όλες τις ενότητες του Ασφαλιστηρίου.

2. Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πόλεμο ή εμφύλιο πόλεμο, άλλες εμπόλεμες συρράξεις και εσωτερικές αναταραχές
και μέτρα στρατιωτικά, αστυνομικά και διοικητικά που έχουν
σχέση με αυτά, σε Επανάσταση, πραξικόπημα, διαδήλωση,
απεργία, πυρηνική διάσπαση ή ιονίζουσα ακτινοβολία, παρέμβαση του Κράτους ή οποιασδήποτε Αρχής και Τρομοκρατικές ενέργειες.

Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου,

1. Ακύρωση από εσάς
Εσείς μπορείτε υα ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε
χρονική στιγμή ενημερώνοντάς μας εγγράφως 15 ημέρες πριν
από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης.
Αν δεν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος
του Ασφαλιστηρίου, το ποσά των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά.

VIΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟPOI

Αν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος ταυ
Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση ακυρώσεως του ασφαλιστηρίου
δεν δικαιούστε επιστροφή ασφαλίστρων.

1. Διαιτησία

2. Τροποποιήσεις

Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος,
τότε, τα ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη.

Εσείς οφείλετε να ενημερώσετε εμάς εντός 30 ημερών για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση μου εμείς ενημερωθούμε από εσάς για οποιαδήποτε
μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρούμε το δικαίωμα υα τροποποιήσουμε οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση
του ασφαλιστηρίου. Καμία αλλαγή ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν Θα έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με πρόσθετη πράξη.

2. Ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων
Οι Καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά το Ασφαλιστήριο
παρέχονται καθ' υπέρβαση. Αυτό σημαίνει ότι αν, τη χρονική
στιγμή που πραγματοποιείται η ζημία, είστε ασφαλισμένοι και
από άλλη έγκυρη ασφάλιση, αυτό το ασφαλιστήριο Θα καλύπτει
μόνο το ποσό που δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο
μέχρι το όριο της συγκεκριμένης κάλυψης.
3. Αρμόδια δικαστήρια — δωσιδικία
Αυτό το Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα διέπεται από το Ελληνικό
Δίκαιο.
Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλης των
Αθηνών.
4. Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου
Η μέγιστη περίοδος ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη Θα συνεχιστεί εφόσον πληρώνονται τα
ασφάλιστρα, εκτός κι αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί
5. Απόκρυψη στοιχείων ή Απάτη
Το Ασφαλιστήριο Θα Θεωρείται άκυρο, είτε πριν είτε μετά τη
ζημία, αν εσείς εσκεμμένα αποκρύψατε ή διαστρεβλώσατε κάποιο στοιχείο ή περιστατικό παν αφορά αυτή την ασφάλιση ή
αν μας δώσατε ψευδείς πληροφορίες.
6. Εσείς θα πρέπει να λάβετε όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να
αποφύγετε μελλοντικές ζημίες.
7. Υποχρεώσεις μετά από Ατύχημα ή Ζημία
Εμείς να σας παρέχουμε κάλυψη με το εν λόγω Ασφαλιστήριο
με την προϋπόθεση άτι συμμορφώνεστε πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις σας. Εσείς οφείλετε να συνεργάζεστε με εμάς στην
έρευνα, την αξιολόγηση και τη διευθέτηση της ζημίας.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι o Ελληνικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας &
Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ με διεύθυνση Ερ Σταυρού 68, ΤΚ
65403, Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας, ο
οποίος στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται σαν «ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει να παρέχει την κάλυψη ασφάλισης Θραύσης Κρυστάλλων Καθρεπτών μέσω της εταιρίας ΦΙΛΗΣ GLASS, όπως αυτή
περιγράφεται στους πιο κάτω Όρους και μέχρι του ανωτάτου
ορίου όπως αυτό αναφέρεται στον σχετικό πίνακα βεβαίωση
ασφάλισης.
Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλων καθρεπτών καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα κλοπής, για τη θραύση των κρυστάλλων και μόνο, όλων των
εξωτερικών καθρεπτών του οχήματος συμπεριλαμβαvoμέvωv
και των εξόδων τοποθέτησης τους, για το ποσό μέχρι του προσδιοριζόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης ανά περίπτωση και
στο σύνολο κατά την ασφαλιζόμενη περίοδο και το εκπιπτόμενο
αυτού ως απαλλαγή εφ’ όσον προβλέπεται. Σε περίπτωση ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων καθρεπτών, θα πρέπει να
έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης.
Σε περίπτωση απαιτήσεως του ασφαλιστή θα πρέπει να μεταβείτε αποκλειστικά σε ένα εκ των συνεργαζομένων με τον
ασφαλιστή επισκευαστικών σταθμών της εταιρίας ΦΙΛΗΣ
GLASS προς έλεγχο της ασφαλισιμότητας του οχήματος σας.

Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων
καθρεπτών και αντικατάστασής τους ή καταβολής του αντιτίμου
της αξίας τους από τον Ασφαλιστή, η ασφάλιση λήγει πλέον για
τα αποζημιωθέντα κρύσταλλα.
Η αναφερόμενη κάλυψη ισχύει και παρέχεται μόνον στην Ελλάδα.
Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που
ενεργεί άντ’ αυτού και στη θέση του :
• Να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας
Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο ζημιών Autoprotect Hellas
ΕΠΕ
• Να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών, πριν πάρει οποιαδήποτε
πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα.
• Να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία μέσω
του αντιπρόσωπου ζημιών
Ο ασφαλισμένος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που
διαθέτει για να περιορίσει τις επιζήμιες επιδράσεις από την ζημία
από την στιγμή του συμβάντος.

Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων των καθρεπτών πρέπει να
διενεργούνται αποκλειστικά στους συνεργαζόμενους με τον
ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς της εταιρίας ΦΙΛΗΣ
GLASS. Εάν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να επισκευάσει τους υαλοπίνακες των καθρεπτών του εκτός των συνεργαζομένων με
τον ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς, ισχύει το εκπιπτόμενο ποσό απαλλαγής των 500,00 € ανά περιστατικό.
Εξαιρέσεις
1. Δεν καλύπτεται η βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ηλεκτρικά
μοτέρ ή μηχανισμούς.
2. Δεν καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων άλλων μερών ή
τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, όπως π.χ. εμπρόσθια ή/και οπίσθια παρμπρίζ, κρύσταλλα παραθύρων,
φανών, δεικτών κατεύθυνσης, εσωτερικών καθρεπτών, πίνακα οργάνων, πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ, πλαστικές ηλιοροφές κ.λ.π., ούτε άλλες ζημιές πρoξεvoύμεvες
στο αυτοκίνητο εξαιτίας αφορμής της θραύσεως των κρυστάλλων.
3. Θραύση που προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από αιτία για την
οποία οφείλετε αποζημίωση από άλλο καλυπτόμενο κίνδυνο.
4. Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από οποιαδήποτε αιτία κτλ.)
5. Δεν καλύπτονται τα οποιασδήποτε μορφής (πλαστικά, αλουμινίου κτλ) μπράτσα των καθρεπτών παρά μόνο το κρύσταλλο αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Εταιρία υποκαθίσταται μέχρι του ορίου της καταβληθείσης
αποζημίωσης από αυτήν στα δικαιώματα και τις πράξεις του
ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου της ζημιάς.

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω
κείμενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαμβάνει να παρέχει
την κάλυψη Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας INTER PARTNER
ASSISTANCE όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Γενικούς
και Ειδικούς Όρους

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
α) “Ασφαλιστής” η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με
την επωνυμία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο
Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 377, ΤΚ 17564) με
ΑΦΜ 098035090, καλούμενη στο εξής «η Εταιρία»
β) "Ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης" το πρόσωπο που
συνάπτει με την Εταιρία την παρούσα σύμβαση ασφάλισης,
γ) " Δικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήματος, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόμο
άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του
οχήματος, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση
γ) "Ασφαλισμένο όχημα " το όχημα το οποίο αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αντικαταστήσει το όχημά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως
ασφαλισμένο όχημα, στο εξής, το νέο όχημα, με την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισμένου για την αλλαγή
αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης
της ασφάλισης από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόμενους για
τους οριζόμενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών
Όρων αυτού συνέπεια βλάβης ή ατυχήματος του ασφαλισμένου
οχήματος με την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο όχημα υπέστη τη βλάβη ή το ατύχημα μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν
από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και παραμένουν ισχύουσες μέχρι την
αναφερόμενη ημερομηνία λήξης, με την απαραίτητη προϋπόθεση
ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο.

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και
μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις
τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ’ αυτού.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΥΤΟΥ

Ο ασφαλισμένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε
τροποποίηση σχετικά με την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισμένου οχήματος στην Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8. EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος συμβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν
δικαιώματα και υποχρεώσεις ρητά συμφωνείται ότι υπόκεινται
στην δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και
εκδικάζεται από αυτά.
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
α) Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5
του Νόμου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συμπληρώνοντας το
έντυπο υπόδειγμα Α "Δήλωση Εναντίωσης", αποστέλλοντας το
στην Εταιρία με συστημένη επιστολή. β) Εάν σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ. 6 του Νόμου 2496/97 ο ασφαλισμένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4
παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση Δ του ν.δ/τος
400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους,
τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών
από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας το υπόδειγμα Β και αποστέλλοντας το στην Εταιρία με
συστημένη επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συμβαλλόμενο ή η
άσκηση δικαιωμάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζομένων συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Οι οικονομικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από
το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε για
σπουδαίο λόγο μετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη
διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει
στην Εταιρία.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα
ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης
εντός 30 ημερών.

Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόμενο στην πρώτη σελίδα του
ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή
της αίτησης προς ασφάλιση.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχημάτων, που διαθέτουν
ειδική άδεια βάσει του Νόμου 36/51/2008 και έχουν συνάψει
σύμβαση συνεργασίας με την “UNION ROAD ASSISTANCE
Ε.Π.Ε.”

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχημα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό
mini bus, μέχρι 9 θέσεων και οχήματα βάρους κάτω των 3,5
τόνων, ύψους έως 3 μέτρα και μεταξονίου έως 3,25 μέτρα,
Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό με μικτό
βάρος κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 3 μέτρα και μεταξονίου
έως 3,25 μέτρα, και μοτοσικλέτες με μηχανή κυβισμού 100 cc
και άνω, που κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα και φέρουν Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισμένο όχημα, ο ιδιοκτήτης του
και κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν, πλην αυτών που μεταφέρονται τυχαία και μεταβιβάστηκαν μετά από auto-stop και
έχουν την μόνιμη κατοικία τους ή διαμονή τους στην Ελλάδα.

ΒΛΑΒΗ
Θεωρείται όταν το όχημα δεν μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα
την πορεία του λόγω ζημιάς η οποία προέρχεται από ηλεκτρικά
ή μηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και των ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του.

ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάθε απρόοπτο μη ηθελημένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που
αφορά το όχημα του ασφαλισμένου και το οποίο εμποδίζει τη
χρήση του

ΖΗΜΙΑ
Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόμενο περιστατικό
επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση της Εταιρίας.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
Οι Σταθμοί Παραμονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της “UNION
ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, επιχειρούν την αποκατάσταση της
βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος.
Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της “UNION
ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, και των Σταθμών Παραμονής και
Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα
Ι του παρόντος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
Κατά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης και για την ισχύ της
απαιτείται το ασφαλισμένο όχημα να μην έχει υποστεί βλάβη ή
ατύχημα, να κινείται με ασφάλεια και να παραμένει στην ιδιοκτησία ή κυριότητα ή κατοχή του ασφαλισμένου. Το ασφαλιστήριο
αυτό δεν δίνει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να ζητήσει ή να
συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο και
να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει.
Επίσης ο ασφαλιστής δε θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και δεν
υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε ζημία ή να παράσχει
οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος ασφάλισης, εφόσον η παροχή της εν λόγω ασφαλιστικής
κάλυψης, η πληρωμή της εν λόγω ζημίας ή η παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών δύναται να εκθέσει τον ασφαλιστή σε κίνδυνο
να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις, απαγορεύσεις ή περιορισμοί σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών ή τις
εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις, τους νόμους ή τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς
το θύμα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία
μιας σοβαρής σωματικής προσβολής του ασφαλισμένου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ο τόπος σύμφωνα με την διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του
ασφαλισμένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
εντός της Ελληνικής επικράτειας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Ως χρονική διάρκεια επισκευής εννοούμε όχι το χρονικό
διάστημα μεταξύ παράδοσης και παραλαβής του
οχήματος, αλλά μόνο τον καθαρό χρόνο επισκευής.

MIKTH EΠIXEIΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, με την επωνυμία
“UNION ROAD ASSISTANCE OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “UNION
ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, με έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Τζαβέλλα 11 ), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του
Νόμου 3651/2008 και έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με
την Εταιρία.
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ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Η αναφερόμενη κάλυψη, του άρθρου 1, ισχύει και παρέχεται
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι αναφερόμενες καλύψεις, του άρθρου 2 ισχύουν και παρέχονται μόνο στην Ελλάδα.
Οι αναφερόμενες καλύψεις, τoυ άρθρου 3, ισχύουν και παρέχονται μόνο στο εξωτερικό.
Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται , εντός
των ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου
στις οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισμένος μέσω της συμφωνίας
αμοιβαιότητας της Εταιρίας με την έδρα της, τα στοιχεία της
οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η Εταιρία θα μεσολαβήσει μεταξύ του ασφαλισμένου και της έδρας της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του.
ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝΔΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ,
ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ,
Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ,
ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ,
ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Π.Γ.Δ.Μ.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte 1
1050 BRUSSELS 0032 2 50 04 00
Κάθε διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων, θα γίνεται με έκδοση
σχετικής πρόσθετης πράξης.

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ /
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Άρθρο 1 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η Εταιρία σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να
αναλάβει την επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον είναι δυνατή.
Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή
αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους και στις
οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση
τροχού με τον υπάρχοντα βοηθητικό τροχό του οχήματος .
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ασφαλισμένο όχημα που υπέστη
βλάβη σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα ρυμουλκείται ή θα φορτώνεται αμέσως και θα μεταφέρεται στον
πλησιέστερο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης ή σε χώρους
εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και στους
οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η
πιθανή αποκατάστασή της.

Άρθρο 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος του οποίου η επιτόπια επισκευή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή προσφέρονται κατ’ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις :

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες και εντός των συντομότερων προθεσμιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ’ αυτού και
στη θέση του :
2.1. να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία.
2.2. να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνομα του ιδιοκτήτη,
οδηγού , τον τόπο κατοικίας του , τα πλήρη στοιχεία του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου (όπως, αριθμό κυκλοφορίας,
μοντέλο, χρώμα), τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήματος, έναν αριθμό τηλεφώνου για να μπορέσει η Εταιρία
να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς
και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο κριθεί
απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας.
2.3. να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της
Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει
οποιαδήποτε έξοδα.
2.4. να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και
μάλιστα όσον αφορά στη χρήση μέσων της Εταιρίας.
2.5. ο ασφαλισμένος ή τα άτομα που ενεργούν άντ’ αυτού οφείλουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που διαθέτουν για
να περιορίσουν τις επιζήμιες επιδράσεις από το ατύχημα
από την στιγμή του συμβάντος.

Α1. Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του
τόπου συμβάντος επιλογής του ασφαλισμένου, εντός του
Νομού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζημιάς.
Α2. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω έλλειψης
καυσίμων η Εταιρία αναλαμβάνει την μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασμού καυσίμων.
Εκεί σταματά κάθε άλλη υποχρέωση εξυπηρέτησης.
Α3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος, εκτός των
ορίων του Νομού του τόπου μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου, που αυτός επιλέξει να επισκευάσει το όχημά του
στο πλησιέστερο συνεργείο αναλαμβάνονται :
- τα έξοδα διανυκτέρευσης του ασφαλισμένου και των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι
τρεις (3) διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των σαράντα ευρώ
(€40) ανά άτομο τη νύκτα με μέγιστο ποσό τα εκατόν πενήντα ευρώ (€150) συνολικά ανά περιστατικό, εφόσον η
ζημία δεν μπορεί να επισκευαστεί αυθημερόν,
Ή (εναλλακτικά)

Β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Β1. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου :
είτε στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, στο σημείο εκκίνησης,
σύμφωνα με την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης.
είτε στον τόπο αρχικού προορισμού εντός της Ελλάδας, εφόσον βρίσκεται σε ταξίδι.
Β2. Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σύμφωνα με την
ανωτέρω παράγραφο Β1, αναλαμβάνονται :
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τα έξοδα μεταφοράς των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι, στον τόπο τελικής μεταφοράς του οχήματος που
επέλεξε ο ασφαλισμένος,(τόπος κατοικίας ή τόπος προορισμού) με ανώτατο κόστος ανά άτομο το ποσό των Eίκοσι
Πέντε (25) ευρώ, μόνο εφόσον το όχημα ακινητοποιήθηκε
εκτός των ορίων του Νομού μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου.
Β3 Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 2
(Α & Β) παρέχονται κατ’ επιλογήν.
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται
αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του ασφαλισμένου. Η
Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε ότι αφορά την καταλληλότητα του συνεργείου , τα μέσα αυτού ή τον απαιτούμενο χρόνο και κόστος αποκατάστασης της ζημιάς.
Β4 Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί
σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη, άμμο ή σε
οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου η πρόσβαση των οχημάτων
οδικής βοήθειας δεν είναι εφικτή ή και απαιτείται ειδικό
όχημα όπως ανυψωτήρας, ειδικό ρυμουλκό ερπυστριοφόρο
όχημα κ.α. για την ανέλκυσή του , η Εταιρία αναλαμβάνει το
ανώτατο κόστος των τριακοσίων ευρώ (€300) ανά περιστατικό. Σε όλες τις ειδικές αυτές περιπτώσεις χρήσης άλλων
εξειδικευμένων μέσων πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία, η
ευθύνη επιλογής του μέσου και οι ενδεχόμενες συνέπειες της
εξυπηρέτησης αναλαμβάνονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο.

Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος σε μια από τις
χώρες του εξωτερικού ,που περιγράφονται στα γεωγραφικά
όρια του παρόντος , και εφόσον η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, προσφέρονται οι κάτωθι καλύψεις :

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Α1. Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του
τόπου συμβάντος επιλογής του ασφαλισμένου, προς αποκατάσταση της ζημιάς.
Α2. Σε περίπτωση που η ζημιά δεν μπορεί να επισκευαστεί αυθημερόν αναλαμβάνονται τα έξοδα διανυκτέρευσης όλων
των επιβατών που συμμετείχαν στο αρχικό ταξίδι κατά μέγιστο μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις μέχρι το ποσό των
εβδομήντα ευρώ (€70) ανά άτομο τη νύκτα με μέγιστο
ποσό τα τριακόσια ευρώ (€300) συνολικά ανά περιστατικό.

Β. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Β1. Σε περίπτωση που η καθαρή διάρκεια επισκευής της ζημιάς
υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, η Εταιρία αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής του οχήματος σε συνεργείο
επιλογής του ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης κατοικίας
του στην Ελληνική επικράτεια.
Β2. Σε περίπτωση μεταφοράς του οχήματος σύμφωνα με την
ανωτέρω παράγραφο Β1 αναλαμβάνονται τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα, όλων των επιβατών που συμμετείχαν
στο αρχικό ταξίδι με ανώτατο κόστος ανά άτομο το ποσό
των τριακοσίων ευρώ (€300).

Άρθρο 4 ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Όταν το ασφαλισμένο όχημα είτε επισκευαστεί επιτόπια, είτε με-

ταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του τόπου συμβάντος του νομού
ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος, παύει η υποχρέωση της INTER PARTNER ASSISTANCE προς τον ασφαλισμένο
για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει
νέα επιτόπια επισκευή ή μεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το
παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήματος δημοσίας χρήσεως, που
θα χρησιμοποιηθεί προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 5 ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ
5.1 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισμένης ζημιάς , ο
ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει
να έλθει σε άμεση επαφή με το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας
στην Αθήνα προς αναγγελία της ζημίας.
Έτσι δεν αναλαμβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν
συνδέονται με τις προβλεπόμενες καλύψεις του παρόντος ή δεν
εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει
στον ασφαλισμένο το δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει
παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει
στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους.
Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μόνο σε
είδος και όχι σε χρήμα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο
παρόν ασφαλιστήριο, μέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις
χώρες που περιλαμβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά
όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από τη περίπτωση όπου
η Εταιρία , δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισμένο
μέσω του Δικτύου των συνεργατών του, για λόγους ανωτέρας
βίας.
Στην περίπτωση αυτή , η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από
τον ασφαλισμένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για
τις απαιτούμενες υπηρεσίες και την αποστολή των σχετικών παραστατικών στην Εταιρία. Η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, μόνο εφόσον
αυτή έχει δώσει την έγκρισή του πριν από την πραγματοποίηση
των δαπανών αυτών στον ασφαλισμένο.
Το ανώτατο όριο κάλυψης στην ανωτέρω περίπτωση ορίζεται
στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. τόσο στην Ελλάδα όσο και το
εξωτερικό.
Τέτοιες καταβολές αποζημιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην
έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την
στιγμή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης
της υποχρέωσής της προς πληρωμή αποζημίωσης ή από την
στιγμή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που
την υποχρεώνει να αποζημιώσει.
Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της
αποζημίωσης πριν την παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής που
ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα
πρωτότυπα των σχετικών νόμιμων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα
έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία . Σε περίπτωση μερικής
αποζημίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα,
αφού προηγουμένως σημειωθεί στα έγγραφα η ημερομηνία πληρωμής και το ποσό που καταβλήθηκε.
Κάθε αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόμισμα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη
υπολογίζεται κατά την ημέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφα-
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λισμένο και όχι κατά την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από
την Εταιρία, με βάση την τιμή αγοράς ξένων χαρτονομισμάτων
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με τον διακανονισμό της ζημιάς, καμία μεταγενέστερη αξίωση
για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται.
5.2 Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηματικά όρια κάλυψης, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Άρθρο 6 ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλισμένου να συνοδεύσει το
όχημά του κατά την φόρτωση - μεταφορά, εκφόρτωση και παραλαβή, υποχρεούται στη συμπλήρωση και υπογραφή του Συνοδευτικού Έντυπου Μεταφοράς κατά την φόρτωση και
παραλαβή του οχήματος. Το έντυπο αυτό συντάσσεται παρουσία
του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου ενεργεί για λογαριασμό του, και περιλαμβάνει αναλυτική έκθεση ζημιών και εξαρτημάτων του οχήματος προς μεταφορά. Η έκθεση αυτή,
προσυπογράφεται από τον ασφαλισμένο ή οποιονδήποτε
άλλον ενεργεί για λογαριασμό του, τόσο πριν την μεταφορά
όσο και κατά την παραλαβή του οχήματος στο τελικό συνεργείο
μεταφοράς. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής δίδεται στον ασφαλισμένο .
Οι διαπιστώσεις και οι διαφωνίες μεταξύ του ασφαλισμένου και
της INTER PARTNER ASSISTANCE κατά την παράδοση πρέπει
να διαβιβάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο βοηθείας της INTER
PARTNER ASSISTANCE το αργότερο εντός 24ωρου και σε κάθε
περίπτωση πριν την επισκευή του οχήματος. Πέραν αυτού του
χρονικού ορίου καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
O Ασφαλιστής δεν ευθύνεται επίσης:
α. Για τη φύλαξη και προστασία του ασφαλισμένου οχήματος
μετά τη μεταφορά του, στον υποδειχθέντα από τον Ασφαλισμένο, τόπο.
β. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα ή άμμο και
λοιπά, μετά από ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη
αιτία και ο Ασφαλιστής εξαντλήσει τις δυνατότητές του ρυμούλκησης ή ανέλκυσης με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.
γ. Για απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων
του ασφαλισμένου οχήματος.

V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1) Οι καλύψεις ταξιδιωτικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια
διάρκειας όχι μεγαλύτερης των τριάντα 30 συνεχών ημερών
τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως
προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Έτσι διευκρινίζεται
ότι δεν καλύπτονται ζημιές ατυχήματα:
α) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο
ασφαλισμένος διατηρεί δεύτερη μόνιμη κατοικία, ή και,
β) είναι φοιτητής ή εργαζόμενος με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισμού, διάρκειας μεγαλύτερης των τριάντα (30)
συνεχόμενων ημερών,
γ) ατόμων μη έχοντα μόνιμη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος.
2) Επί πλέον δεν καλύπτονται ατυχήματα, και εν γένει ζημιές
συνέπεια :
α) Πολέμων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού ή ημεδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεμο είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τρομοκρατίας
ή στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών.

β) Αυτοτραυματισμών εκ προθέσεως, συμμετοχής του ασφαλισμένου σε εγκληματικές πράξεις.
γ) Συμμετοχής του ασφαλισμένου σε στοιχήματα, ή επιδείξεις ή
αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα.
δ) Συμμετοχής σε επαγγελματικούς αθλητικούς αγώνες ή σε
προετοιμασία αγώνων, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα,
ασφαλισμένων που είναι εγγεγραμμένοι σε αθλητικές ομοσπονδίες / συλλόγους.
ε) Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, μέθης ή χρόνιου αλκοολισμού.
στ) Αμέσως ή εμμέσως προξενηθείσες ή αποδιδόμενες ή προερχόμενες εξ’ ιονιζουσών ακτινοβολιών ή εκ μόλυνσης
λόγω ραδιενέργειας από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή
από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή άλλα πυρηνικά αντικείμενα.
ζ) Ψυχολογικών, ψυχιατρικών ασθενειών, διανοητικών, ψυχικών, νευροφυτικών διαταραχών και επιληπτικών κρίσεων που
συντέλεσαν στην επέλευση του τροχαίου ατυχήματος. η) Ατυχήματος που η επέλευσή του συμβαίνει κατά την διάρκεια
εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις
οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού.
3) Οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται για ταξίδια διάρκειας όχι μεγαλύτερης των τριάντα (30) συνεχών ημερών
τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του εξωτερικού, όπως
προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια. Μοναδική εξαίρεση
αποτελεί μόνο η παροχή οδικής βοήθειας στο εξωτερικό και
συγκεκριμένα η μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο
συνεργείο του τόπου συμβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήματος, με μέγιστο συνολικό όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις
(3) φορές ετησίως. Εκεί παύει η υποχρέωση της Εταιρίας για
οποιαδήποτε άλλη κάλυψη του παρόντος ασφαλιστηρίου.
4) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από πρόσωπο το
οποίο δεν κατέχει την κατά τον νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος.
β. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση
του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίζεται
ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος εξαιτίας ατυχήματος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το
όχημα είχε κλαπεί, εφ’ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές.
γ. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται παράνομα, όπως χωρίς
άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες, ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.
δ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος προκάλεσε τη
ζημιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρμάκων
που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε υπερβολική δόση.
ε. Εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε με δόλο ή επιχείρησε από
πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζημιά.
στ. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συμβεί
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου.
ζ. Όταν το ασφαλισμένο όχημα συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, δοκιμές, συναγωνισμούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά
αποδεδειγμένα επικίνδυνο τρόπο.
η. Για ζημιές από σεισμούς και γενικά από φυσικά φαινόμενα,
που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές, εφ’ όσον
ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί ομαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης
θ. Για ζημιές που προκαλούνται στα μεταφερόμενα πράγματα
καθώς και για κάθε αποθετική ζημιά.
ι. Σε περίπτωση συνεπειών από την συμμετοχή του ασφαλισμέ-
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νου σε στοιχήματα (επίσημα ή όχι) κάθε φύσεως.
ια. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια
προς τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές,
στάσεις ή απεργειών, που πραγματοποιούνται με πρόθεση
την παρεμπόδιση ή την παρεμβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής
Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων ισχύουν και οι πιο κάτω λόγοι
εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας:
α. Απώλεια κλειδιών, παραβίαση κλειδαριάς.
β. Ενοικιαζόμενα οχήματα, ΤΑΞΙ, καθώς επίσης και ρυμούλκα
και ρυμουλκούμενα οχήματα.
γ. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει ουδεμία ευθύνη πρόκλησης ζημιών
σε περίπτωση μεταφοράς ασυνόδευτου οχήματος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για
λογαριασμό του.
δ. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος
αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει
το 70 % της εμπορικής αξίας παρόμοιου οχήματος ιδίας μάρκας, μοντέλου, κυβισμού και ηλικίας στην ελληνική αγορά, με
αποτέλεσμα η επισκευή του οχήματος να κρίνεται ασύμφορη
σύμφωνα με την έκθεση της επίσημης αντιπροσωπείας της
μάρκας του οχήματος ή τον διορισθέντα πραγματογνώμονα.
ε. Για ζημιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθμιστικών
διατάξεων που αφορούν τον αριθμό μετακινούμενων ατόμων, βάρος αντικειμένων που μπορεί να μεταφέρονται ή ο
τρόπος με τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν
αποκλειστική αιτία του ατυχήματος ή γεγονός που προκάλεσε
τη ζημιά.
ζ. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι
δύσβατοι από πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με αντιολισθητικές
αλυσίδες, καθώς επίσης και αν οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω
ειδικών συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες
κλπ.).
η. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να μετακινεί ξένα αυτοκίνητα
προκειμένου να ελευθερωθεί το όχημα του ασφαλισμένου.
θ. Εάν στο διάστημα αναμονής της οδικής βοήθειας, ο ασφαλισμένος εγκαταλείψει το όχημά του η Εταιρία δεν ευθύνεται
για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειμένων ή
εξαρτημάτων από το όχημά του.
ι. Εάν το ασφαλισμένο όχημα υποστεί βλάβες φλας, κόρνας, μακρινών φώτων μεμονωμένα, φώτων πορείας μεμονωμένα, η
Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας.
ια. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες.
ιβ. Εάν το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να
μεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος σε κάποιο νησί της
Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σημείο που για την εξυπηρέτησή
του απαιτείται μεταφορά με Ferry Boat ή πλοίο , η Εταιρία
οφείλει να το εξυπηρετήσει όμως η δαπάνη του Ferry Boat
βαρύνει τον ασφαλισμένο.
ιγ. Εάν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται μέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη ή άμμο μετά από
ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυμούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχημα
(ανυψωτήρας, ειδικό ρυμουλκό, ερπυστριοφόρο κ.λ.π.), η
Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή

της για το συγκεκριμένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά
την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση.
Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί μέσω εξειδικευμένων
οχημάτων, πλην αυτών που διαθέτει η Εταιρία , των οποίων
η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο και λόγω των
ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισμένο
όχημα ζημιές, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη καταβολής
αποζημίωσης.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία αναλαμβάνει το ανώτατο κόστος των τριακοσίων ευρώ (€300) ανά περιστατικό
ιδ. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην παροχή οδικής βοήθειας όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του
ασφαλισμένου οχήματος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο
σταθμό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυμονεί κινδύνους τόσο για το ασφαλισμένο όχημα όσο και για το
όχημα της οδικής βοήθειας.
ιε. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου
ή στη παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εμποδίζει το
όχημα να κινηθεί ασφαλώς μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.
ιστ. Εξαιρούνται της μεταφοράς οχήματα τα οποία έχουν υποστεί μετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή μετά την
αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αμορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σημείου του οχήματος με αποτέλεσμα να
μην είναι εφικτή ή να εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ζημιών η μεταφορά αυτών.
ιζ. Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισμένο όχημα το οποίο κινείται εκτός δημοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ.
Συγκοινωνιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

INTER PARTNER ASSISTANCE ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω
κείμενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαμβάνει να παρέχει
την κάλυψη Φροντίδας Ατυχήματος INTER PARTNER ASSISTANCE όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Γενικούς και
Ειδικούς Όρους

Η Εταιρία υποκαθίσταται μέχρι του ορίου της καταβληθείσης
αποζημίωσης από αυτήν στα δικαιώματα και τις πράξεις του
ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο ασφαλισμένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε
τροποποίηση σχετικά με την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισμένου οχήματος στην Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8 EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
α) “Ασφαλιστής” η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με
την επωνυμία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει
στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 377, ΤΚ
17564) με ΑΦΜ 098035090, καλούμενη στο εξής «η Εταιρία»
β) "Ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης" το πρόσωπο που
συνάπτει με την Εταιρία την παρούσα σύμβαση ασφάλισης,
γ) "Δικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήματος, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόμο
άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία
του οχήματος, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση
γ) "Ασφαλισμένο όχημα" το όχημα το οποίο αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της
Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος
αντικαταστήσει το όχημά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως
ασφαλισμένο όχημα, στο εξής, το νέο όχημα, με την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της
ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόμενους για
τους οριζόμενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών
Όρων αυτού συνέπεια ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος
με την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο όχημα υπέστη τη βλάβη
ή το ατύχημα μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος συμβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν
δικαιώματα και υποχρεώσεις ρητά συμφωνείται ότι υπόκεινται
στην δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και
εκδικάζεται από αυτά.
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
α) Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5
του Νόμου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συμπληρώνοντας το
έντυπο υπόδειγμα Α " Δήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας
το στην Εταιρία με συστημένη επιστολή. β) Εάν σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ. 6 του Νόμου 2496/97 ο ασφαλισμένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4
παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση Δ του ν.δ/τος
400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους,
τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών
από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας το υπόδειγμα Β και αποστέλλοντας το στην Εταιρία με
συστημένη επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συμβαλλόμενο ή η
άσκηση δικαιωμάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζομένων συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν
από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραμένουν ισχύουσες μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία λήξης, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο.

ΑΡΘΡΟ 4 . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και
μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις
τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ’ αυτού.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ

Οι οικονομικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από
το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε για
σπουδαίο λόγο μετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη
διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει
στην Εταιρία.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα
ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης
εντός 30 ημερών.

Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόμενο στην πρώτη σελίδα του
ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή
της αίτησης προς ασφάλιση.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
Ασφαλισμένο όχημα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Βοηθείας, το οποίο κυκλοφορεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και για το
οποίο εκδόθηκε ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης
Κλάδου αυτοκινήτων από τον Ασφαλιστή και του οποίου η συμμετοχή στο πρόγραμμα Φροντίδας Ατυχήματος γνωστοποιήθηκε στην INTER PARTNER ASSISTANCE.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισμένο όχημα, ο ιδιοκτήτης του
και κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν, πλην αυτών που μεταφέρονται τυχαία και μεταβιβάστηκαν μετά από auto-stop και
έχουν την μόνιμη κατοικία τους ή διαμονή τους στην Ελλάδα.

Οι καλύψεις του παρόντος παραρτήματος παρέχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εντός των ορίων των κάτωθι χωρών
της Ευρώπης και της Μεσογείου:
ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝΔΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ,
ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ,
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ,
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ,
Π.Γ.Δ.Μ.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte 1
1050 BRUSSELS 0032 2 50 04 00
Κάθε διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων, θα γίνεται με έκδοση
σχετικής πρόσθετης πράξης.

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ /
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάθε απρόοπτο και βίαιο περιστατικό που αφορά το όχημα
ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου και που εμποδίζει
την ομαλή συνέχιση της πορείας του.

ΖΗΜΙΑ
Τροχαίο ατύχημα του ασφαλισμένου οχήματος που έχει ως
αποτέλεσμα να υποστεί υλικές ζημιές ή επιπρόσθετες ζημιές που
να καλύπτονται από τις προβλεπόμενες καλύψεις του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως (φωτιά, ιδίες ζημιές, θραύση
κρυστάλλων, κλοπή).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
Προϋπόθεση για την υλοποίηση των παροχών του παρόντος
παραρτήματος είναι το όχημα να έχει υποστεί ζημιές συνεπεία
τροχαίου ατυχήματος ή άλλες ζημιές που να καλύπτονται από τις
επιπρόσθετες προβλεπόμενες καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Επίσης ο ασφαλιστής δε θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και δεν
υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε ζημία ή να παράσχει
οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος ασφάλισης, εφόσον η παροχή της εν λόγω ασφαλιστικής
κάλυψης, η πληρωμή της εν λόγω ζημίας ή η παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών δύναται να εκθέσει τον ασφαλιστή σε κίνδυνο
να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις, απαγορεύσεις ή περιορισμοί σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών ή τις
εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις, τους νόμους ή τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες και εντός των συντομότερων προθεσμιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ’ αυτού και
στη θέση του :
2.1 να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία.
2.2 να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνομα του ιδιοκτήτη,
οδηγού , τον τόπο κατοικίας του , τα πλήρη στοιχεία του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου (όπως, αριθμό κυκλοφορίας,
μοντέλο, χρώμα), τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της βλάβης ή του ατυχήματος, έναν αριθμό τηλεφώνου για να μπορέσει η Εταιρία
να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς και
οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας.
2.3 να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της
Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει
οποιαδήποτε έξοδα.
2.4 να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και
μάλιστα όσον αφορά στη χρήση μέσων της Εταιρίας.
2.5 ο ασφαλισμένος ή τα άτομα που ενεργούν άντ’ αυτού οφείλουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που διαθέτουν για να
περιορίσουν τις επιζήμιες επιδράσεις από το ατύχημα από
την στιγμή του συμβάντος.
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ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ /
ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Η INTER PARTNER ASSISTANCE θέτει στη διάθεση του ασφαλισμένου ένα κέντρο αναγγελίας ζημιών, του κλάδου Αστικής
Ευθύνης αυτοκινήτου, στο οποίο θα εκτελούνται καθ’ όλο το
24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο οι εξής εργασίες:
- Λήψη κλήσεων των ασφαλισμένων
- Έλεγχος ασφάλισης
- Συλλογή και καταγραφή βασικών στοιχείων, σύμφωνα με τις
οδηγίες και υποδείξεις του ασφαλισμένου
- Άνοιγμα φακέλου ζημιάς

Επιπλέον, ο απεσταλμένος συνεργάτης της INTER PARTNER ASSISTANCE :
α) Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα οχήματα δίνοντας ειδική έμφαση στα σημεία πρόσκρουσης.
β) Θα καταγράψει τα στοιχεία συμμετεχόντων στο ατύχημα και
τα στοιχεία των πιθανών αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την αποδοχή
της ζημιάς από τον Μεσίτη.
γ) Θα περιγράψει τον τόπο ατυχήματος (δρόμους, κατεύθυνση
οχημάτων, φανάρια, σήμανση κλπ) και υπό τη μορφή σχεδιαγράμματος με σκοπό τον σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας του συμβάντος.

Άρθρο 2. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ

Άρθρο 1. 24ΩΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ

Κατόπιν τροχαίου ατυχήματος και μετά την διεκπεραίωση των
εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 1, η INTER PARTNER
ASSISTANCE αναλαμβάνει:
2.1 Την οργάνωση και το κόστος μετάβασης του πλησιέστερου
συνεργάτη της στον τόπο συμβάντος με σκοπό να βοηθήσει
τον ασφαλισμένο σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθηθούν στη συνέχεια, όπως και για να συλλέξει
στοιχεία για λογαριασμό του συμβαλλόμενου και πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση των προβλεπόμενων στα άρθρα
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 υπηρεσιών.
Σε περίπτωση αναγγελίας της ζημιάς μετά την απομάκρυνση
του ασφαλισμένου οχήματος από τον τόπο συμβάντος, η
INTER PARTNER ASSISTANCE αναλαμβάνει εντός διαστήματος οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της
ζημιάς και κατόπιν συνεννόησης με τον ασφαλισμένο, την
αποστολή συνεργάτη της, το αργότερο εντός 24 ωρών από
την ημερομηνία αναγγελίας, στον χώρο όπου οδηγήθηκε
ή ρυμουλκήθηκε το όχημα (όπως: συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, τόπος εργασίας ή κατοικίας) με σκοπό τη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος και την λήψη
φωτογραφιών (σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 5), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες επισκευής του
οχήματος και το όχημα βρίσκεται στον χώρο αυτό.

Άρθρο 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ο απεσταλμένος της INTER PARTNER ASSISTANCE θα συμπληρώσει επιτόπου τη Δήλωση Ατυχήματος η οποία στη συνέχεια
θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο οδηγό στο τόπο του
ατυχήματος.
Η συμπλήρωση της δήλωσης θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες
και υποδείξεις του ασφαλισμένου όπως αυτές θα έχουν γνωστοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος της σύμβασης.

Άρθρο 4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο απεσταλμένος της INTER PARTNER ASSISTANCE θα βοηθήσει τον ασφαλισμένο στην σύνταξη του Εντύπου Φιλικού Διακανονισμού στον τόπο του ατυχήματος.
Το Έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού θα αποστέλλεται στο
Τμήμα Ζημιών του Μεσίτη μαζί με το προαναφερόμενο υλικό.

Τόσο ο συντονιστής όσο και ο συνεργάτης της INTER PARTNER
ASSISTANCE θα παρέχουν στον ασφαλιζόμενο βασικές οδηγίες
σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει για
την καλύτερη αντιμετώπιση του ατυχήματος όπως κλήση της
Τροχαίας σε περίπτωση σωματικών βλαβών, ανάγκη ή μη καταγραφής στοιχείων εμπλεκομένων, Τ.Ο.Τ.Α. κτλ.).

Άρθρο 7. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση που λόγω των δυσχερών συνθηκών συνεπεία
τροχαίου ατυχήματος, ο ασφαλισμένος δε δύναται να ενημερώσει το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον για την επίλυση
σημαντικών εκκρεμοτήτων, η INTER PARTNER ASSISTANCE
είτε μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου, είτε μέσω του συνεργάτη της, του προσφέρει τη δυνατότητα μεταβίβασης των επειγόντων μηνυμάτων.

Άρθρο 8. ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η INTER PARTNER ASSISTANCE με την αναγγελία της ζημιάς
θα προβεί στο άνοιγμα ηλεκτρονικού φακέλου στον οποίο θα
καταχωρηθούν στη συνέχεια όλα τα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί από την μετάβαση του συνεργάτη της στον τόπο συμβάντος (Δήλωση Ζημιάς, φωτογραφίες, ειδικές σημειώσεις).
Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά ζημιές εντός των νομών που διαθέτουν την ηλεκτρονική εφαρμογή της INTER PARTNER ASSISTANCE SPU (scanning-photos-upload) εντός δύο εργάσιμων
ημερών , και εντός πέντε εργάσιμων ημερών για τους υπόλοιπους νομούς.

Άρθρο 9. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ 24 ΩΡΗ ΒΑΣΗ
Ο Μεσίτης θα έχει πρόσβαση σε 24ωρη βάση μέσω του διαδικτύου, και χάριν ενός προσωπικού κωδικού, σε μια ειδική βάση
δεδομένων των ζημιών στα κεντρικά γραφεία της INTER PARTNER ASSISTANCE.
Ο μεσίτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατά νόμο λήψη
της απαραίτητης εξουσιοδότησης από τον ασφαλισμένο για τη
μεταβίβαση σε αυτόν από την εταιρεία των προσωπικών δεδομένων του ασφαλισμένου στα πλαίσια της παροχής αυτής.

Άρθρο 10. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΤOΝ ΜΕΣΙΤΗ
Η INTER PARTNER ASSISTANCE θα αποστέλλει τα πρωτότυπα έγγραφα στο αρμόδιο τμήμα ζημιών του Μεσίτη δύο φορές μηνιαίως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή
της αίτησης προς ασφάλιση.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

INTER PARTNER ASSISTANCE ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω
κείμενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαμβάνει να παρέχει
την κάλυψη Ρυμούλκησης Συνεπεία Ατυχήματος INTER PARTNER ASSISTANCE όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Γενικούς και Ειδικούς Όρους

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ασφαλιστική περίοδος έχει ετήσια διάρκεια (12 μήνες). Σε περίπτωση μονομερούς, εκ του ασφαλισμένου, διακοπής του
ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν επιστρέφει τα δεδουλευμένα
ασφάλιστρα με εξαίρεση της περίπτωσης του δικαιώματος εναντίωσης (άρθρο 10)

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Εταιρία υποκαθίσταται μέχρι του ορίου της καταβληθείσης
αποζημίωσης από αυτήν στα δικαιώματα και τις πράξεις του
ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
α) “Ασφαλιστής” η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με
την επωνυμία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει
στο Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 377, ΤΚ
17564) με ΑΦΜ 098035090, καλούμενη στο εξής «η Εταιρία»
β) "Ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης" το πρόσωπο που
συνάπτει με την Εταιρία την παρούσα σύμβαση ασφάλισης,
γ) "Δικαιούχος της ασφάλισης" Ο εκάστοτε οδηγός του οχήματος, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόμο
άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία
του οχήματος, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση
γ) "Ασφαλισμένο όχημα " το όχημα το οποίο αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της
Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος
αντικαταστήσει το όχημά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως
ασφαλισμένο όχημα, στο εξής, το νέο όχημα, με την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισμένου για την αλλαγή αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της
ανάληψης της ασφάλισης από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόμενους για
τους οριζόμενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών
Όρων αυτού συνέπεια ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος
με την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο όχημα υπέστη το ατύχημα μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν
από την ημερομηνία ισχύος, που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραμένουν ισχύουσες μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία λήξης, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο.

Ο ασφαλισμένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε
τροποποίηση σχετικά με την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισμένου οχήματος στην Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 9. EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος συμβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν
δικαιώματα και υποχρεώσεις ρητά συμφωνείται ότι υπόκεινται
στην δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και
εκδικάζεται από αυτά.
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
α) Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5
του Νόμου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συμπληρώνοντας
το έντυπο υπόδειγμα Α " Δήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας το στην Εταιρία με συστημένη επιστολή. β) Εάν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Νόμου 2496/97 ο
ασφαλισμένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 περίπτωση Δ του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους
ασφαλιστικούς όρους, τότε δικαιούται να εναντιωθεί εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης
του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας το υπόδειγμα Β και
αποστέλλοντας το στην Εταιρία με συστημένη επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συμβαλλόμενο ή η
άσκηση δικαιωμάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζομένων συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 4 . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και
μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις
τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ’ αυτού.

Οι οικονομικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από
το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΥΤΟΥ
Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόμενο στην πρώτη σελίδα του

Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε για
σπουδαίο λόγο μετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη
διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει
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στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο
ασφάλισης εντός 30 ημερών.

σύμβαση συνεργασίας με την “UNION ROAD ASSISTANCE
Ε.Π.Ε.”

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Σταθμοί Παραμονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της “UNION
ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, επιχειρούν την αποκατάσταση της
ζημιάς του ασφαλισμένου οχήματος.
Οι διευθύνσεις των ανά την Ελλάδα συνεργατών της “UNION
ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε.”, και των Σταθμών Παραμονής και
Μεταφόρτωσης αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα
Ι του παρόντος.

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχημα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό
mini bus, μέχρι 9 θέσεων και οχήματα βάρους κάτω των 3,5
τόνων, ύψους έως 3 μέτρα και μεταξονίου έως 3,25 μέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό με μικτό βάρος
κάτω των 3,5 τόνων, ύψους έως 3 μέτρα και μεταξονίου έως
3,25 μέτρα, και μοτοσικλέτες με μηχανή κυβισμού 100 cc και
άνω, που κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα και φέρουν Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισμένο όχημα, ο ιδιοκτήτης του
και κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν, πλην αυτών που μεταφέρονται τυχαία και μεταβιβάστηκαν μετά από auto-stop και
έχουν την μόνιμη κατοικία τους ή διαμονή τους στην Ελλάδα.

ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάθε απρόοπτο μη ηθελημένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που
αφορά το όχημα του ασφαλισμένου και το οποίο εμποδίζει τη
χρήση του

ΖΗΜΙΑ
Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόμενο περιστατικό
επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση της Εταιρίας.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
Προϋπόθεση για την υλοποίηση των παροχών του παρόντος
παραρτήματος είναι:
Α. το όχημα να έχει υποστεί ζημιές συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ή άλλες ζημιές που να καλύπτονται από τις επιπρόσθετες
προβλεπόμενες καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου .
Β. Ο ασφαλισμένος να έχει ειδοποιήσει την Εταιρεία από τον
τόπο του συμβάντος και να του έχει παρασχεθεί η υπηρεσία
φροντίδας ατυχήματος.
Επίσης ο ασφαλιστής δε θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και δεν
υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε ζημία ή να παράσχει
οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος ασφάλισης, εφόσον η παροχή της εν λόγω ασφαλιστικής
κάλυψης, η πληρωμή της εν λόγω ζημίας ή η παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών δύναται να εκθέσει τον ασφαλιστή σε κίνδυνο
να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις, απαγορεύσεις ή περιορισμοί σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών ή τις
εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις, τους νόμους ή τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Τροχαίο ατύχημα του ασφαλισμένου οχήματος που έχει ως
αποτέλεσμα να υποστεί υλικές ζημιές ή επιπρόσθετες ζημιές που
να καλύπτονται από τις προβλεπόμενες καλύψεις του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως (φωτιά, ιδίες ζημιές, θραύση
κρυστάλλων, κλοπή).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ο τόπος σύμφωνα με την διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του
ασφαλισμένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
εντός της Ελληνικής επικράτειας.

MIKTH EΠIXEIΡΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, με την επωνυμία
“UNION OAD
ASSISTANCE OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”και το διακριτικό τίτλο “UNION ROAD ASSISTANCE
Ε.Π.Ε.”, με έδρα στον Αγιο Δημήτριο Αττικής (Τζαβέλλα 11 ),
που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόμου 3651/2008 και έχει
συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχημάτων, που διαθέτουν
ειδική άδεια βάσει του Νόμου 36/51/2008 και έχουν συνάψει

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Οι αναφερόμενες καλύψεις του παρόντος παρέχονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι καλύψεις που ισχύουν στο εξωτερικό παρέχονται , εντός των
ορίων των κάτωθι χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου στις
οποίες εξυπηρετείται ο ασφαλισμένος μέσω της συμφωνίας αμοιβαιότητας της INTER PARTNER ASSISTANCE με την έδρα της, τα
στοιχεία της οποίας αναφέρονται παρακάτω. Η INTER PARTNER
ASSISTANCE θα μεσολαβήσει μεταξύ του ασφαλισμένου και της
έδρα της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του.
ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΑΝΔΟΡΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΣΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ,
ΛΙΧΝΕΣΤΑΙΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΜΟΝΑΚΟ,
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ,
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ,
Π.Γ.Δ.Μ.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Avenue Louise 166 bte 1
1050 BRUSSELS 0032 2 50 04 00
Κάθε διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων, θα γίνεται με έκδοση
σχετικής πρόσθετης πράξης.
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2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

τα έξοδα ρυμούλκησης μέχρι το ανώτατο ποσό κάλυψης των
εκατόν πενήντα (150) Ευρώ. Τα έξοδα άνω του ποσού αυτού
βαρύνουν τον ασφαλισμένο. Σε όλες τις περιπτώσεις τα έξοδα
επισκευής βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες και εντός των συντομότερων προθεσμιών είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ’ αυτού και
στη θέση του :
2.1 να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία.
2.2 να αναφέρει από το τηλέφωνο, το όνομα του ιδιοκτήτη,
οδηγού , τον τόπο κατοικίας του , τα πλήρη στοιχεία του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου (όπως, αριθμό κυκλοφορίας,
μοντέλο, χρώμα), τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τον ακριβή τόπο και τα αίτια της του ατυχήματος,
έναν αριθμό τηλεφώνου για να μπορέσει η Εταιρία να τον
πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει καθώς και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο
για την παροχή της υπηρεσίας.
2.3 να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της
Εταιρίας πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει
οποιαδήποτε έξοδα.
2.4 να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία και
μάλιστα όσον αφορά στη χρήση μέσων της Εταιρίας.
2.5 ο ασφαλισμένος ή τα άτομα που ενεργούν άντ’ αυτού οφείλουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που διαθέτουν για
να περιορίσουν τις επιζήμιες επιδράσεις από το ατύχημα
από την στιγμή του συμβάντος.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ
Άρθρο 1. ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η INTER PARTNER ASSISTANCE μέσω της ως άνω μικτής επιχείρησης, θα φροντίσει, σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα
με την απόσταση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να αναλάβει
την επιτόπια επισκευή του οχήματος εφόσον αυτή είναι δυνατή.
Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή
αποκατάστασης της ζημιάς στους αυτοκινητόδρομους και στις
οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Άρθρο 2. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δια της μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας, σε περίπτωση που η επιτόπια επισκευή του οχήματος δεν είναι εφικτή, ή το ασφαλισμένο όχημα υπέστη ζημιά
σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα αναλαμβάνει τη ρυμούλκηση του οχήματος στον πλησιέστερο χώρο
στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στον πλησιέστερο σταθμό
παραμονής και μεταφόρτωσης του συνεργάτη ή σε χώρους
εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και στους
οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της ζημιάς και ενδεχομένως η αποκατάσταση αυτής ή τέλος στο πλησιέστερο συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου εντός των ορίων του
νομού ακινητοποίησης.
Στο εξωτερικό η INTER PARTNER ASSISTANCE θα αναλαμβάνει

Άρθρο 3. ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Όταν το ασφαλισμένο όχημα είτε επισκευαστεί επιτόπια, είτε μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του τόπου συμβάντος του νομού
ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος, παύει η υποχρέωση της INTER PARTNER ASSISTANCE προς τον ασφαλισμένο
για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει
νέα επιτόπια επισκευή ή μεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το
παρόν ασφαλιστήριο και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήματος δημοσίας χρήσεως, που
θα χρησιμοποιηθεί προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου.

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 4. ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ
4.1 Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισμένης ζημιάς , ο ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει
σε άμεση επαφή με το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην Αθήνα
προς αναγγελία της ζημίας.
Έτσι δεν αναλαμβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν
συνδέονται με τις προβλεπόμενες καλύψεις του παρόντος ή δεν
εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει
στον ασφαλισμένο το δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει
παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει
στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους.
Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μόνο σε
είδος και όχι σε χρήμα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο
παρόν ασφαλιστήριο, μέσω των συνεργατών της Εταιρίας στις
χώρες που περιλαμβάνονται στα κατά το παρόν γεωγραφικά
όρια της ασφαλιστικής κάλυψης, εκτός από τη περίπτωση όπου
η Εταιρία , δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον ασφαλισμένο
μέσω του Δικτύου των συνεργατών του, για λόγους ανωτέρας
βίας. Στην περίπτωση αυτή , η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούμενες υπηρεσίες και την αποστολή των
σχετικών παραστατικών στην Εταιρία. Η Εταιρία καταβάλλει
στον ασφαλισμένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες,
μόνο εφόσον αυτή έχει δώσει την έγκρισή του πριν από την
πραγματοποίηση των δαπανών αυτών στον ασφαλισμένο.
Το ανώτατο όριο κάλυψης στην ανωτέρω περίπτωση ορίζεται
στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. τόσο στην Ελλάδα όσο και το
εξωτερικό.
Τέτοιες καταβολές αποζημιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην
έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την
στιγμή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης
της υποχρέωσής της προς πληρωμή αποζημίωσης ή από την
στιγμή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που
την υποχρεώνει να αποζημιώσει.
Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της
αποζημίωσης πριν την παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής που
ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο.
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα
πρωτότυπα των σχετικών νόμιμων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα
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έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία . Σε περίπτωση μερικής
αποζημίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα,
αφού προηγουμένως σημειωθεί στα έγγραφα η ημερομηνία πληρωμής και το ποσό που καταβλήθηκε.
Κάθε αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόμισμα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη
υπολογίζεται κατά την ημέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισμένο και όχι κατά την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από
την Εταιρία, με βάση την τιμή αγοράς ξένων χαρτονομισμάτων
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με τον διακανονισμό της ζημιάς, καμία μεταγενέστερη αξίωση
για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται.
4.2 Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηματικά όρια κάλυψης, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Άρθρο 5. ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλισμένου να συνοδεύσει το
όχημά του κατά την φόρτωση - μεταφορά, εκφόρτωση και παραλαβή, υποχρεούται στη συμπλήρωση και υπογραφή του Συνοδευτικού Έντυπου Μεταφοράς κατά την φόρτωση και
παραλαβή του οχήματος. Το έντυπο αυτό συντάσσεται παρουσία
του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου ενεργεί για λογαριασμό του, και περιλαμβάνει αναλυτική έκθεση ζημιών και εξαρτημάτων του οχήματος προς μεταφορά. Η έκθεση αυτή,
προσυπογράφεται από τον ασφαλισμένο ή οποιονδήποτε
άλλον ενεργεί για λογαριασμό του, τόσο πριν την μεταφορά
όσο και κατά την παραλαβή του οχήματος στο τελικό συνεργείο
μεταφοράς. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής δίδεται στον ασφαλισμένο .
Οι διαπιστώσεις και οι διαφωνίες μεταξύ του ασφαλισμένου και
της INTER PARTNER ASSISTANCE κατά την παράδοση πρέπει
να διαβιβάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο βοηθείας της INTER
PARTNER ASSISTANCE το αργότερο εντός 24ωρου και σε κάθε
περίπτωση πριν την επισκευή του οχήματος. Πέραν αυτού του
χρονικού ορίου καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
O Ασφαλιστής δεν ευθύνεται επίσης :
α. Για τη φύλαξη και προστασία του ασφαλισμένου οχήματος
μετά τη μεταφορά του, στον υποδειχθέντα από τον Ασφαλισμένο, τόπο.
β. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα ή άμμο και λοιπά,
μετά από ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και ο
Ασφαλιστής εξαντλήσει τις δυνατότητές του ρυμούλκησης ή
ανέλκυσης με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.
γ. Για απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων
του ασφαλισμένου οχήματος.

V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1) Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται αποζημίωση για έξοδα τα
οποία πληρώθηκαν κατ' ευθείαν από αυτόν χωρίς προηγούμενη έγκριση της INTER PARTNER ASSISTANCE.
2) Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από πρόσωπο το
οποίο δεν κατέχει την κατά νόμο άδεια ικανότητας οδηγού.
β. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση
του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίζεται
ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος εξαιτίας ζημιάς που συνέβη, ενώ το όχημα είχε κλαπεί,
εφ’ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές.

γ. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται παράνομα, όπως
χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες, ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.
δ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος προκάλεσε τη
ζημιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρμάκων που λήφθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή ή σε
υπερβολική δόση.
ε. Εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε με δόλο ή επιχείρησε από
πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζημιά.
στ. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια προς τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμο κηρυγμένο ή
ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις.
ζ. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συμβεί
πριν την έναρξη ισχύος της κατά το παρόν ασφαλιστικής κάλυψης.
η. Όταν το ασφαλισμένο όχημα συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, δοκιμές, συναγωνισμούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται
κατά αποδεδειγμένα επικίνδυνο τρόπο.
θ. Για ζημιές από σεισμούς και γενικά από φυσικά φαινόμενα,
που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές, εφ’
όσον ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί ομαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης.
ι. Για ζημιές από ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα,
εκτός εάν το ασφαλισμένο όχημα έχει και κάλυψη τρομοκρατικών ενεργειών, στάσεων, απεργιών και κακόβουλης
βλάβης.
ια. Για ζημιές από επιδράσεις-άμεσες ή έμμεσες-ατομικής ενέργειας, ακτίνων Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
ιβ. Για ζημιές που προκαλούνται στα μεταφερόμενα πράγματα
καθώς και για κάθε αποθετική ζημιά.
ιγ. Σε περίπτωση συνεπειών από την συμμετοχή του ασφαλισμένου σε στοιχήματα (επίσημα ή όχι) κάθε φύσεως.
3. Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων προστίθενται και οι πιο
κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας:
α) Απώλεια κλειδιών , παραβίαση κλειδαριάς, έλλειψη καυσίμων, ζημιά ελαστικού.
β) Ενοικιαζόμενα οχήματα, ΤΑΞΙ, καθώς επίσης και ρυμούλκα
και ρυμουλκούμενα οχήματα.
γ) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν αναγνωρίζει ουδεμία
ευθύνη πρόκλησης ζημιών σε περίπτωση μεταφοράς ασυνόδευτου οχήματος άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή
οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασμό του.
δ) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωμένη
στην παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς στην
Ελλάδα, ισούται ή υπερβαίνει το 80 % της εμπορικής αξίας
παρόμοιου οχήματος ιδίας μάρκας, μοντέλου, κυβισμού και
ηλικίας στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα η επισκευή του
οχήματος να κρίνεται ασύμφορη σύμφωνα με την έκθεση
της επίσημης αντιπροσωπείας της μάρκας του οχήματος ή
τον διορισθέντα πραγματογνώμονα.
ε) Για ζημιές που προκλήθηκαν από την παραβίαση ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν τον αριθμό μετακινούμενων
ατόμων, βάρος αντικειμένων που μπορεί να μεταφέρονται
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ζ)

η)

θ)

ι)
κ)

λ)

μ)

ν)

ξ)

ο)

ή ο τρόπος με τον οποίο φορτώνονταν εφόσον η παράβαση ήταν αποκλειστική αιτία του ατυχήματος ή γεγονός
που προκάλεσε τη ζημιά.
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωμένη
στην παροχή ρυμούλκησης συνεπεία ατυχήματος αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από
πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με αντιολισθητικές αλυσίδες.
Αν οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες κλπ.).
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωμένη
να μετακινεί ξένα αυτοκίνητα προκειμένου να ελευθερωθεί
το όχημα του ασφαλισμένου.
Εάν στο διάστημα αναμονής του συνεργάτη της Εταιρείας,
ο ασφαλισμένος εγκαταλείψει το όχημά του η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων από το
όχημά του.
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωμένη
να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες.
Εάν το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί λόγω ζημιάς σε
κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σημείο που για
την εξυπηρέτησή του απαιτείται μεταφορά με Ferry Boat ή
πλοίο , η INTER PARTNER ASSISTANCE οφείλει να το εξυπηρετήσει όμως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον
ασφαλισμένο.
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωμένη
στην παροχη ρυμούλκησης συνεπεια ατυχήματος όταν αυτή
είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισμένου
οχήματος, σε υπόγειο, ισόγειο ή άλλο σταθμό αυτοκινήτων, όπως πιλοτή πολυκατοικίας, ή γενικότερα χώρο όπου
η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυμονεί κινδύνους τόσο για
το ασφαλισμένο όχημα όσο και για το όχημα της οδικής
βοήθειας .
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωμένη
στην μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον η ζημιά
επισκευάζεται επί τόπου ή στη παροχή βοήθειας για ζημιά
που δεν εμποδίζει το όχημα να κινηθεί ασφαλώς μέχρι το
πλησιέστερο συνεργείο.
Εξαιρούνται της μεταφοράς οχήματα τα οποία έχουν υποστεί μετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή μετά την
αγορά τους στο επίπεδο των ελατηρίων, αμορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σημείου του οχήματος με αποτέλεσμα να
μην είναι εφικτή ή να εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ζημιών η μεταφορά αυτών.
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν επεμβαίνει σε ακινητοποίησης του οχήματος για λόγους συντήρησης, σε περίπτωση δόλου ή επαναλαμβανόμενων τροχαίων
ατυχημάτων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της
ασφάλειας.
Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε καλυπτόμενο όχημα το οποίο κινείται εκτός δημοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του
Υπ. Συγκοινωνιών και ζημιές οχημάτων που επέρχονται
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισμένος διατηρεί δεύτερη μόνιμη κατοικία, ή είναι φοιτητής ή εργαζόμενος με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενα
ταξίδια έχοντας τον ίδιο τόπο προορισμού, διάρκειας μεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόμενων ημερών.

INTER PARTNER ASSISTANCE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
OXHMAΤΟΣ ANTIKATAΣΤΑΣΗΣ
Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω
κείμενο αναφέρεται σαν " ΕΤΑΙΡΙΑ " αναλαμβάνει να παρέχει
την κάλυψη ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INTER PARTNER
ASSISTANCE όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Γενικούς
και Ειδικούς Όρους

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με
την επωνυμία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο
Π. Φάληρο Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 377, ΤΚ 17564) με
ΑΦΜ 098035090, καλούμενη στο εξής «η Εταιρία»
β) «Ασφαλισμένος» Ο ιδιοκτήτης του ασφαλιζόμενου οχήματος, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της κατά τον νόμο
άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός
(1) έτους, που αντιστοιχεί στην κατηγορία του ασφαλιζόμενου
οχήματος και ηλικίας άνω των είκοσι τριών (23) ετών.
γ) «Δικαιούχος της ασφάλισης» Ο εκάστοτε οδηγός του οχήματος, με τη συγκατάθεση του ασφαλισμένου μόνιμος κάτοικος
Ελλάδος οδήγησης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους,
που αντιστοιχεί στην κατηγορία του ασφαλιζόμενου οχήματος
και ηλικίας άνω των είκοσι τριών (23) ετών.
γ) «Ασφαλισμένο όχημα» το όχημα το οποίο αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο και κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αντικαταστήσει το όχημά του, είναι δυνατόν να θεωρείται ως
ασφαλισμένο όχημα, στο εξής, το νέο όχημα, με την προϋπόθεση της έγγραφης δήλωσης του ασφαλισμένου για την αλλαγή
αυτή, εντός (3) τριών ημερών και της αποδοχής της ανάληψης
της ασφάλισης από την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζόμενους για
τους οριζόμενους κινδύνους στα κατ' ιδίαν άρθρα των Ειδικών
Όρων αυτού συνέπεια ατυχήματος του ασφαλισμένου οχήματος
με την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο όχημα υπέστη το ατύχημα μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι καλύψεις του παρόντος ασφαλιστηρίου αρχίζουν να ισχύουν
από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του και παραμένουν
ισχύουσες μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο.

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και
μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις
τυχόν Πρόσθετες Πράξεις έπ’ αυτού.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΥΤΟΥ
Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη από το ασφαλι-
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

στήριο κάλυψη είναι το αναφερόμενο στην πρώτη σελίδα του
ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά την υποβολή
της αίτησης προς ασφάλιση.

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Εταιρία υποκαθίσταται μέχρι του ορίου της καταβληθείσης
αποζημίωσης από αυτήν στα δικαιώματα και τις πράξεις του
ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου της ζημιάς.

Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό όχημα, Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικό
mini bus, μέχρι 9 θέσεων.

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου οχήματος ή ο εκάστοτε οδηγός, με τη συναίνεση του ασφαλισμένου, στο ασφαλισμένο
όχημα εφόσον είναι άνω των είκοσι τριών (23) ετών, διαθέτει
πιστωτική κάρτα και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.

Ο ασφαλισμένος πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει κάθε
τροποποίηση σχετικά με την διεύθυνσή του και, τα χαρακτηριστικά του ασφαλισμένου οχήματος στην Εταιρία.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 8. EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΤΥΧΗΜΑ

Κάθε διαφορά που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος συμβολαίου καθώς και για τα εκατέρωθεν
δικαιώματα και υποχρεώσεις ρητά συμφωνείται ότι υπόκεινται
στην δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και
εκδικάζεται από αυτά.
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Κάθε απρόοπτο μη ηθελημένο γεγονός, βίαιο περιστατικό που
αφορά το όχημα του ασφαλισμένου και το οποίο εμποδίζει τη
χρήση του

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συμβαλλόμενο ή η
άσκηση δικαιωμάτων απ' αυτό από οποιοδήποτε των ασφαλιζομένων συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
α) Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5
του Νόμου 2496/97 να εναντιωθεί εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου λόγω παρέκκλισης αυτού από την αίτηση για ασφάλιση, συμπληρώνοντας το
έντυπο υπόδειγμα Α " Δήλωση Εναντίωσης ", αποστέλλοντας
το στην Εταιρία με συστημένη επιστολή. β) Εάν σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ. 6 του Νόμου 2496/97 ο ασφαλισμένος δεν παρέλαβε κάποιες πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4
παρ. 2 περίπτωση Η΄ του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέλαβε τους ασφαλιστικούς όρους, τότε δικαιούται να εναντιωθεί
εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας το υπόδειγμα Β και
αποστέλλοντας το στην Εταιρία με συστημένη επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Οι οικονομικές αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης από την Εταιρία παραγράφονται μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από
το τέλος του έτους κατά το οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε για
σπουδαίο λόγο μετά από γραπτή ειδοποίηση που στέλνεται στη
διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης έχει γραπτά δηλώσει
στην Εταιρία.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία επιστρέφει τα εισπραχθέντα
ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης
εντός 30 ημερών.
Σε περίπτωση μονομερούς, εκ του ασφαλισμένου, διακοπής του
ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν επιστρέφει τα δεδουλευμένα
ασφάλιστρα με εξαίρεση της περίπτωσης του δικαιώματος εναντίωσης (άρθρο 10)

ΖΗΜΙΑ
Είναι κάθε τυχαίο και ή απρόβλεπτο καλυπτόμενο περιστατικό
επιδεκτικό να επιφέρει την επέμβαση της Εταιρίας.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ο τόπος σύμφωνα με την διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του
ασφαλισμένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
εντός της Ελληνικής επικράτειας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Ως χρονική διάρκεια επισκευής νοείται μόνο ο πραγματικός χρόνος επισκευής και όχι το χρονικό διάστημα μεταξύ παράδοσης
και παραλαβής του οχήματος.
Η διάρκεια της επισκευής του ασφαλισμένου οχήματος βεβαιώνεται από το συνεργείο, που έχει αναλάβει την επισκευή ή από
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της INTER PARTNER ASSISTANCE.
Σε περίπτωση διαφωνίας, ως προς τη χρονική διάρκεια της επισκευής, ανάμεσα στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της INTER
PARTNER ASSISTANCE και του συνεργείου επισκευής, ισχύει η
εκτίμηση του συνεργάτη της INTER PARTNER ASSISTANCE.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
Προϋπόθεση για την υλοποίηση των παροχών του παρόντος
παραρτήματος είναι:
Α. το όχημα να έχει υποστεί ζημιές συνεπεία τροχαίου ατυχήματος
Β. Ο ασφαλισμένος να έχει ειδοποιήσει την Εταιρεία από τον
τόπο του συμβάντος και να του έχει παρασχεθεί η υπηρεσία
φροντίδας ατυχήματος.
Επίσης ο ασφαλιστής δε θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και δεν
υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε ζημία ή να παράσχει
οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος ασφάλισης, εφόσον η παροχή της εν λόγω ασφαλιστικής
κάλυψης, η πληρωμή της εν λόγω ζημίας ή η παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών δύναται να εκθέσει τον ασφαλιστή σε κίνδυνο
να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις, απαγορεύσεις ή περιορισμοί σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών ή τις
εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις, τους νόμους ή τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
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ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ

επιβαρύνεται με το κόστος ενοικίασης, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ της παράδοσης του οχήματος και της ημερομηνίας που θα έπρεπε να το είχε παραδώσει.

Η καλύψεις ισχύουν μόνο στην Ελλάδα.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου, ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει
σε άμεση επαφή με το κέντρο βοηθείας της INTER PARTNER
ASSISTANCE στην Αθήνα προς αναγγελία της ζημιάς. Δέσμευση
της εταιρίας αποτελεί, σε όλες τις περιπτώσεις, η παροχή των
υπηρεσιών του παρόντος, σε είδος μέσω του δικτύου της με συνεργαζόμενα για τον σκοπό της παρούσας αξιόπιστα γραφεία
ενοικιάσεως αυτοκινήτου.
Έτσι δεν αναλαμβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν
συνδέονται με τις προβλεπόμενες καλύψεις του παρόντος ή δεν
εγκρίθηκαν από την INTER PARTNER ASSISTANCE, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να παρέχει το δικαίωμα συμφωνίας ή χρήσης υπηρεσιών ή
μέσων από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε το δικαίωμα απαίτησης
του ποσού που κατέβαλε ο ασφαλιζόμενος άνευ έγκρισης της
INTER PARTNER ASSISTANCE.
Eιδικότερα, για να μπορέσει να επέμβει η INTER PARTNER ASSISTANCE εντός του συντομότερου χρόνου, ο ασφαλιζόμενος
ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ’ αυτού και στην θέση του, θα
πρέπει να αναφέρει από το τηλέφωνο, τέλεφαξ :
α. Το όνομα του ιδιοκτήτη.
β. Τόπο κατοικίας του ιδιοκτήτη.
γ. Τα πλήρη στοιχεία του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου :
- Αριθμό κυκλοφορίας, μοντέλο, χρώμα.
δ. Τον τόπο (ακριβή) και τις περιστάσεις , της πυρκαγιάς ή της
κλοπή ή του ατυχήματος.
ε. Έναν αριθμό τηλεφώνου για να μπορέσει η INTER PARTNER
ASSISTANCE να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει.
στ. Αριθμό / Συμβολαίου.
Εάν δεν δοθούν τα ανωτέρω στοιχεία και όσα άλλα ζητηθούν,
η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν θα υποχρεούται να εξυπηρετήσει, τον ασφαλιζόμενο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η παροχή και χρήση του οχήματος αντικατάστασης διέπεται από
τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτου και του δικαιούχου και αφού ο
τελευταίος δεσμεύσει στην πιστωτική του κάρτα το απαραίτητο
κάθε φορά ποσό εγγυήσεως, χωρίς οποιοδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.
Η παράδοση του οχήματος αντικατάστασης γίνεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή εξαιρούνται Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες.
Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν αναλαμβάνει το κόστος
των καυσίμων για το όχημα αντικατάστασης και όποια άλλα επικουρικά έξοδα
Ο ασφαλιζόμενος θα παραλαμβάνει το όχημα αντικατάστασης
στον τόπο που θα υποδείξει η INTERPARTNER ASSISTANCE και
θα υποχρεούται να πληροί τους όρους ενοικίασης του γραφείου
ενοικιάσεως, οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
Ο ασφαλισμένος / μισθωτής πρέπει να είναι κάτοχος πιστωτικής
κάρτας, ηλικίας είκοσι τριών (23) ετών και άνω, να έχει δε άδεια
οδήγησης ενός έτους κατ’ ελάχιστο.
Αν ο ασφαλισμένος δεν παραδώσει το όχημα αντικατάστασης
στο γραφείο ενοικίασης, κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί,

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΝ ΟΧΗΜΑΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 1. ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
1.1. Σε περίπτωση που το όχημα του ασφαλισμένου έχει υποστεί ατύχημα ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και η καθαρή διάρκεια επισκευής του υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, η INTER
PARTNER ASSISTANCE θα αναλάβει για μέγιστη διάρκεια
δέκα (10) ημερών, την παροχή οχήματος αντικατάστασης,
αντίστοιχου κυβισμού και με ανώτατο όριο 10 ίππους με
ασφάλιση προς τρίτους.
1.2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Η παροχή παύει να ισχύει μόλις επισκευασθεί το όχημα ή μετά
το πέρας 10 ημερών από την παροχή του οχήματος αντικατάστασης.

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλισμένης ζημιάς , ο ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει
σε άμεση επαφή με το κέντρο βοηθείας της Εταιρίας στην
Αθήνα προς αναγγελία της ζημίας.
Έτσι δεν αναλαμβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν
συνδέονται με τις προβλεπόμενες καλύψεις του παρόντος ή δεν
εγκρίθηκαν από την Εταιρία, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει
στον ασφαλισμένο το δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει
παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει
στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλλει προς τους εν λόγω τρίτους.
Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται μόνο σε
είδος και όχι σε χρήμα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο
παρόν ασφαλιστήριο.
Αν εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η παροχή
οχήματος αντικατάστασης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει
από τον ασφαλισμένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης
για τις απαιτούμενες υπηρεσίες, για το χρονικό διάστημα που
δεν είναι δυνατή η παροχή και για τη διάρκεια της εκάστοτε παροχής, όπως ανωτέρω περιγράφεται. Η Εταιρία καταβάλλει στον
ασφαλισμένο στην περίπτωση αυτή, τις εν λόγω δαπάνες, μέχρι
του ποσού των 50 € ημερησίως. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται
από την Εταιρεία μόνο εφόσον έχει δώσει την έγκρισή της πριν
από την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών στον ασφαλισμένο και με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών στην
Εταιρία.
Τέτοιες καταβολές αποζημιώσεων από την Εταιρία, γίνονται στην
έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιμων ημερών από την
στιγμή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης
της υποχρέωσής της προς πληρωμή αποζημίωσης ή από την
στιγμή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που
την υποχρεώνει να αποζημιώσει. Η Εταιρία δεν υποχρεούται
στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζημίωσης πριν την παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής που ορίζεται στην παραπάνω
παράγραφο.
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία τα
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πρωτότυπα των σχετικών νόμιμων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα
έγγραφα κρατούνται από την Εταιρία . Σε περίπτωση μερικής
αποζημίωσης η Εταιρία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα,
αφού προηγουμένως σημειωθεί στα έγγραφα η ημερομηνία πληρωμής και το ποσό που καταβλήθηκε.
Με τον διακανονισμό της ζημιάς, καμία μεταγενέστερη αξίωση
για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται.
2. Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηματικά όρια κάλυψης, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται αποζημίωση για έξοδα τα
οποία πληρώθηκαν κατευθείαν από αυτόν χωρίς προηγούμενη έγκριση της INTER PARTNER ASSISTANCE.
2. Δεν καλύπτονται περιστατικά ατυχήματος, συνέπεια :
2.1 Πολέμων, εισβολών, ενεργειών αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε σε πόλεμο είτε όχι), εμφυλίου πολέμου,
εξεγέρσεων, κοινωνικών αναταραχών, τρομοκρατίας ή
στρατιωτικής εξουσίας, πολιτικών ταραχών.
2.2 Αυτοτραυματισμών εκ προθέσεως, συμμετοχής του ασφαλισμένου σε εγκληματικές πράξεις.
2.3 Χρήσης ναρκωτικών και ναρκωτικών ουσιών, εκτός αυτών
που λαμβάνονται κατόπιν ιατρικής συνταγής.
2.4 Σεισμού, πλημμυράς καθώς και κάθε περιστατικού ανωτέρας βίας.
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Disaster Protect
Γενικοί & Είδικοί Όροι
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε όλο το πιστοποιητικό ασφάλισης ώστε να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις σας,
καθώς και το τι καλύπτεται και τι εξαιρείται.
1. Παρεχόμενη κάλυψη: Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που:
Α. Το ασφαλιζόμενο όχημα υποστεί ολική απώλεια από πυρκαγιά.
Β. Το ασφαλιζόμενο όχημα απολεσθεί συνεπεία ολικής κλοπής.
Γ. Το ασφαλιζόμενο όχημα έχει υποστεί ολική καταστροφή
αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση,
εκτροπή, ανατροπή, και πτώση του.
2. Παρεχόμενο επίδομα.
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας η Εταιρία θα καταβάλει στον
Ασφαλιζόμενο τo επίδομα το οποίο παρέχεται με σκοπό να καλύψει τα πρώτα του έξοδα συνεπεία της ζημίας ή απώλειας του
οχήματος του. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται το επίδομα να
ξεπεράσει το ποσό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης ή την εμπορική αξία του οχήματος με μέγιστο τα 1.000,00€.
Σε περίπτωση που η εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημέρα
της ζημίας είναι μικρότερη από το ποσό του επιδόματος, το
ποσό που θα καταβληθεί θα είναι αντίστοιχο της εμπορικής
αξίας του οχήματος.
3. Ασφαλιστικό ποσό και Ασφάλισμα.
Το ασφαλιστικό ποσό που αναφέρεται στo πιστοποιητικό ασφάλισης αποτελεί τo ανώτατο όριο της ευθύνης της Εταιρίας. Η
Εταιρία ευθύνεται κατ ανώτατο όριo μέχρι το ασφαλιστικό ποσό
ακόμη και αν από το ίδιο ατύχημα επήλθαν πολλοί ασφαλισμένοι κίνδυνοι.
4. Ορισμοί
i. Εταιρία είναι ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΣΥΝ.ΠΕ.)» που εδρεύει στην Καβάλα, Αρ. Στάνη 17, με Α.Φ.Μ. 998343202 / Δ.Ο.Υ. Καβάλας όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Αρμόδιος διαχειριστής
ζημιών είναι η εταιρεία
ii. Ολική απώλεια υφίσταται όταν η υπολειπόμενη αξία του οχήματος μετά τη ζημία είναι χαμηλότερη από το 20% της αξίας
του πριν τη ζημία.
iii. Επίδομα είναι το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας και αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
iv. Όχημα είναι το ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό
ιδιοκτησίας του ασφαλιζόμενου, τα στοιχεία του οποίου
αναφέρονται στον πίνακα τον Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου,
διευκρινίζεται ότι η παρούσα κάλυψη δεν παρέχεται σε μοτοσικλέτες.
v. Διάρκεια ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία ισχύει η
κάλυψη, από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία
λήξης.

Ειδικοί όροι
• Για την περίπτωση κλοπής υπάρχει μία περίοδος αναμονής 15
ημερών, πριν δοθεί το συμφωνημένο από το παρόν ασφαλιστήριο επίδομα. Για την περίπτωση ολικής καταστροφής από πυρ-

καγιά, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και πτώση,
το επίδομα παρέχεται αφού πιστοποιηθεί από ειδικό πραγματογνώμονα ότι το ασφαλιζόμενο όχημα έχει υποστεί ολική απώλεια.

Εξαιρέσεις
Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο
«Παρεχόμενη κάλυψη».
Επιπλέον ρητά εξαιρούνται αι μηχανικές βλάβες καθώς και ζημίες
που προξενήθηκαν:
• Εκτός της διάρκειας ασφάλισης
• Από πρόθεση του Ασφαλιζόμενου, του Λήπτη της Ασφάλισης
και του οδηγού του οχήματος είτε των προστεθέντων υπ
αυτών προσώπων στην οδήγηση του οχήματος.
• Από τη συμμετοχή ταυ Ασφαλιζόμενου οχήματος σε επιδείξεις
ή εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή όχι αγώνες ή σε
σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις).
• Από επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν
είτε μετά την κήρυξη πολέμου, από εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επανάσταση
και κάθε μορφής επίταξη.
• Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά με τη συνδρομή και άλλων
αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργά μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο), ή
από την καύση πυρηνικού καυσίμου.
• Καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη πυρηνικής σχάσης.
Επίσης, οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει:
• Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με τη συνδρομή και
άλλων αιτιών, από υλικά πυρηνικών όπλων.
• Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή από άλλο φυσικό φαινόμενο.
• Από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο γιο την κατηγορία ταυ αυτοκινήτου 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. 2096! 1999,
ΦΕΚ 57 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση ταυ ατυχήματος,
• Από αυτοκίνητα όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση
από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και
στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
• Από το μεταφερόμενα ή στο μεταφερόμενο με το όχημα φορτία.
• Κατά το χρόνο που το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες
πάνω από το επιτρεπτό ανώτατο όριο, σύμφωνα με την άδεια
κυκλοφορίας του ή τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων
αρχών, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή την
επαύξηση της ζημίας και κατά το μέτρα της επαύξησης αυτής.
• Κατά το χρόνο που το όχημα κινείται με οποιαδήποτε εκτός
από τη δική του δύναμη ή που ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο
που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί
χωρίς τον οδηγό, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί
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η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών στα ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος και εισπραχθεί ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.
• Μέσα σε συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων.
• Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα που δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας και που ασφαλίζονται για ατυχήματα που μπορεί να
συμβούν οε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον τα ατυχήματα
αυτά προξενηθούν έξω από τους χώρους αυτούς.
• Από ή σε ειδικού τύπου οχήματα, εργαλεία ή μηχανήματα εφόσον προξενούνται όχι κατά τη μετακίνησή τους αλλά από τη
λειτουργία τους σαν εργαλεία, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία.
• Κατά τη διάρκεια που το όχημα κινείται σε δρόμους που δεν
προορίζονται για την κυκλοφορία αυτοκινήτων ή όπου η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις Αρχές.
• Άμεσα ή έμμεσα σαν συνέπεια δολιοφθοράς.
• Εξαιτίας κάθε είδους μηχανικών μετατροπών.

Υποχρεώσεις μετά από ζημία
1. Σε περίπτωση κλοπής θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να προσκομιστεί το δελτίο συμβάντων της Αστυνομίας.
2. Να γνωστοποιήσετε τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα στην
AUTO PROTECT HELLAS καλώντας στο τηλέφωνο 2108931606 και να ακολουθήσετε της οδηγίες των αρμοδίων
υπαλλήλων προς αποφυγή καθυστερήσεως σας.
3. Ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει εντός
οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας, απ’ ευθείας στην Εταιρία, ή στην φροντίδα
ατυχήματος, τη ζημία και να αποστείλει στην εταιρεία όλα τα
παραστατικά που σχετίζονται μ’ αυτή, χρησιμοποιώντας τα έντυπα δηλώσεων ατυχημάτων της Εταιρίας ή κάθε άλλο έγγραφο μέσα ή προσερχόμενος ο ίδιος αυτοπροσώπως στην
Εταιρία.
4. Ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να θέσει, το γρηγορότερο, στην διάθεσή της Εταιρείας το όχημα για της σχετικές
της ενέργειες της πραγματογνωμοσύνης.

Τοπικά όρια ισχύος
Η Ασφάλιση ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.

Γενικοί όροι
1. Διαιτησία: Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από
κοινού από τα μέρη.
2. Ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων: Οι Καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο παρέχονται συμπληρωματικά και καθ’ υπέρβαση με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο που καλύπτει τον ίδιο κίνδυνο.

3. Αρμόδια δικαστήρια — δωσιδικία: Αυτό το Ασφαλιστήριο
θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά από τα
παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πάλης των Αθηνών.
4. Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου: Η μέγιστη περίοδος ισχύος
του Ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη θα συνεχιστεί εφόσον πληρώνονται τα ασφάλιστρα, εκτός κι αν το
Ασφαλιστήριο ακυρωθεί.
5. Ακύρωση ασφαλιστηρίου / τροποποιήσεις / παραγραφή
i. Ακύρωση από τον Ασφαλιζόμενο: ο Ασφαλιζόμενος
μπορεί να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνοντάς την εταιρία εγγράφως 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης.
ii. Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου, α) Αν δεν
έχει κατατεθεί δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος του
Ασφαλιστηρίου, το ποσό των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος ταυ ασφαλιστηρίου θα
επιστραφεί αναλογικά. β) Αν έχει κατατεθεί δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος ταυ Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση ακυρώσεως του ασφαλιστηρίου δεν γίνεται
επιστροφή ασφαλίστρων.
iii. Ακύρωση από τον Ασφαλιστή: Η Εταιρία δικαιούται να
ακυρώσει το Ασφαλιστήριο σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή ενημερώνοντας τον Ασφαλιζόμενο εγγράφως 30
ημέρες πριν. Αυτή η έγγραφη προειδοποίηση θα ταχυδρομηθεί στην διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο / πιστοποιητικό ασφάλισης. Σε
περίπτωση ακύρωσης το ποσό των ασφαλίστρων για την
περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά. Σε περίπτωση μη πληρωμής των
ασφαλίστρων, η εταιρία δικαιούται να ακυρώσει το
Ασφαλιστήριο, ενημερώνοντας τον Ασφαλιζόμενο εγγράφως 30 ημέρες πριν.
iv. Τροποποιήσεις: ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να ενημερώσει
την εταιρία εντός 30 ημερών για οποιαδήποτε μεταβολή
που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση που η
εταιρία ενημερωθεί από τον Ασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο ή
προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου με προειδοποίηση 30
ημερών.
v. Καμία αλλαγή ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν θα
έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με πρόσθετη πράξη.
vi. Παραγραφή: Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από δύο (2) χρόνια,
από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
vii. 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 7 του ν. 2496/1997.
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1. Εάν κάποια από τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας είναι διαφορετικά από αυτά που μας δηλώσατε με την πρόταση
ασφάλισης ή με οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφό σας, έχετε το δικαίωμα της εναντίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει
να αποστείλετε στην εταιρία συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο υπόδειγμα Α’ δήλωσης εναντίωσης, που εμπεριέχεται στο τέλος του Οδηγού Ασφάλισης, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που παραλάβατε το ασφαλιστήριο.
2. Έχετε επίσης δικαίωμα εναντίωσης, εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κατά την υποβολή της πρότασης ασφάλισης δεν παραλάβατε
πληροφοριακά στοιχεία για την εταιρία, όπως την έδρα της, τη διεύθυνσή της κ.λ.π. ή δεν παραλάβατε τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποστείλετε στην εταιρία συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το
σχετικό έντυπο υπόδειγμα Β’ δήλωσης εναντίωσης, που εμπεριέχεται στο τέλος του Οδηγού Ασφάλισης, μέσα σε δεκατέσσερις
(14) ημέρες από την ημερομηνία που παραλάβατε το ασφαλιστήριο.
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