
 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι η 
«ETU FORSIKRING A/S» που εδρεύει στην Δανία, διεύθυνση Haervejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη, 
η οποία νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, με 
ΑΦΜ: 997001695 και ΔΟΥ Α΄ Καλλιθέας, η οποία στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται σαν "ΕΤΑΙΡΙΑ" 
αναλαμβάνει να παρέχει την κάλυψη ασφάλισης ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ, όπως αυτή περιγράφεται στους 
πιο κάτω Όρους και μέχρι του ανωτάτου ορίου όπως αυτό αναφέρεται στον σχετικό πίνακα 
βεβαίωσης ασφάλισης. 

 
Με την ασφάλιση αερόσακων 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 κατασκευής 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 την ζημία υποχρέωση αποζημίωσης 
έχει άλλος φορέας. 
• Ανώτατο όριο κάλυψης ορίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα 
καλύψεων της βεβαίωσης ασφαλίσεως. 

 

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 αντ’ αυτού και στη θέση του : 

 
Α) να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο 
ζημιών της Εταιρίας. Αρμόδιος διαχειριστής ζημιών είναι η Εταιρία «NGN AUTOPROTECT HELLAS 
ΙΚΕ» με διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 314-316, ΤΚ: 17673, Καλλιθέα, Αθήνα και τηλέφωνο 212-2134708. 

 
Β) να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου 
ζημιών, πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 

 
Γ) 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. 



 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι η 
«ETU FORSIKRING A/S» που εδρεύει στην Δανία, διεύθυνση Haervejen 8, 6230 Rødekro, 
Κοπεγχάγη, η οποία νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής 
Υπηρεσιών, με ΑΦΜ: 997001695 και ΔΟΥ Α΄ Καλλιθέας, η οποία στο παρακάτω κείμενο 
αναφέρεται σαν "ΕΤΑΙΡΙΑ" αναλαμβάνει να παρέχει την κάλυψη ασφάλισης ΖΩΝΩΝ, όπως αυτή 
περιγράφεται στους πιο κάτω Όρους και μέχρι του ανωτάτου ορίου όπως αυτό αναφέρεται στον 
σχετικό πίνακα βεβαίωσης ασφάλισης. 

 
 

Με το παρόν και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται οι παρακάτω 
περιπτώσεις: 
1)  Ζημιές στις ζώνες ασφαλείας του ασφαλιζόμενου οχήματος αποκλειστικά και μόνο από 

σύγκρουση με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή 
κατακρήμνιση του ασφαλιζόμενου οχήματος. 

2)  Ανώτατο όριο κάλυψης ορίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα 
καλύψεων του πιστοποιητικού ασφαλίσεως. 

 
 

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 αντ’ αυτού και στη θέση του: 

 
Α) να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον 
αντιπρόσωπο ζημιών της Εταιρίας. Αρμόδιος διαχειριστής ζημιών είναι η Εταιρία «NGN 
AUTOPROTECT HELLAS ΙΚΕ» με διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 314-316, ΤΚ: 17673, Καλλιθέα, 
Αθήνα και τηλέφωνο 212-2134708. 

 
Β) να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου 
ζημιών, πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 

 
Γ) 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. 



 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
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 συμμετοχή 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. 

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 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 τύπoχημάτωv, εργαλείωv ή μηχαvημάτωv, πρoερχόμεvες όχι κατά τηv μετακίvησή τoυς, 
αλλά από τηv λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 



 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
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 αρχών. 

 
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 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 Εταιρίας 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 Εταιρία 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 (4) 
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. 



 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ 
  ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ  

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι η 
«ETU FORSIKRING A/S» που εδρεύει στην Δανία, διεύθυνση Haervejen 8, 6230 Rødekro, 
Κοπεγχάγη, η οποία νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής 
Υπηρεσιών, με ΑΦΜ: 997001695 και ΔΟΥ Α΄ Καλλιθέας, η οποία στο παρακάτω κείμενο 
αναφέρεται σαν "ΕΤΑΙΡΙΑ" αναλαμβάνει να παρέχει την κάλυψη ασφάλισης Θραύσης 
Κρυστάλλων Καθρεπτών μέσω της εταιρίας GLASSFIT, όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω 
Όρους και μέχρι του ανωτάτου ορίου όπως αυτό αναφέρεται στον σχετικό πίνακα βεβαίωσης 
ασφάλισης. 

 
Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλων καθρεπτών καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών από την απόπειρα κλοπής, από την 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 GLASSFIT προς 
έλεγχο της ασφαλισιμότητας του οχήματος σας. 

 
Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων των καθρεπτών πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά στους 
συνεργαζόμενους με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς της εταιρίας GLASSFIT. 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.λπ., 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. 

 
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, 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 αντ’ αυτού και στη θέση του: 

 
Α) να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον 
αντιπρόσωπο ζημιών της εταιρίας. Αρμόδιος διαχειριστής ζημιών είναι η Εταιρία «NGN 
AUTOPROTECT HELLAS ΙΚΕ» με διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 314-316, ΤΚ: 17673, Καλλιθέα, Αθήνα 
και τηλέφωνο 212-2134708. 

 
Β) να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου 
ζημιών, πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 

 
Γ) 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. 



 

 

 

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 

Γλωσσάριο 

Παρακάτω παρέχεται μια λίστα με τους κύριους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, για την καλύτερη κατανόηση αυτού. 

 
Ασφαλιζόμενος: το άτομο του οποίου τα συμφέροντα προστατεύονται από την Ασφάλιση. 

 
Ασφάλιση: το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 
Κώδικας οδικής κυκλοφορίας: το νομοθετικό διάταγμα 285/1992, όπως τροποποιήθηκε με 

τον χρόνο. 
 

Κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου: το νομικό πρόσωπο που εκτελεί το Ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. 

 
Άδεια οδήγησης: η άδεια οδήγησης ή το πιστοποιητικό που επιτρέπει στον οδηγό να οδηγήσει 

το όχημα. 
 
Αποζημίωση: το ποσό που οφείλει ο Ασφαλιστής στον Ασφαλιζόμενο στην περίπτωση 

απαίτησης. 
 
Όριο ασφαλιστικής ευθύνης: το μέγιστο ποσό που μπορεί να καταβληθεί από τον Ασφαλιστή 

στο πλαίσιο του Ασφαλιστηρίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου. 
 
Ασφαλιστήριο: το έγγραφο που αποτελεί απόδειξη της Ασφάλισης. 

 
Ασφάλιστρα: το ποσό οφειλόμενο στον Ασφαλιστή όπως ορίζεται στο Παράρτημα του 

Ασφαλιστηρίου. 
 

Απαίτηση: η ανάγκη επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης οποιασδήποτε επιφάνειας γυάλινου 
πίνακα στο όχημα που προκύπτει έπειτα από ακούσια πρόκληση ρωγμής γυαλιού, 
συμπεριλαμβανομένης και εκείνης από απόπειρα ληστείας, για το παρμπρίζ, εμπρόσθιο και 
οπίσθιο, και όλα τα παράθυρα αυτοκινήτου και τη γυάλινη οροφή (ηλιοροφή) 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων τοποθέτησης. 

 

Ασφαλιστής: το άτομο που αναλαμβάνει καλύπτει τους κινδύνους που ασφαλίζονται στο 

παρόν, η αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ETU Forsikring A/S 
(https://etuforsikring.dk) με έδρα την Δανία, διεύθυνση Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη, 
ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας) η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το 
καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις απαιτήσεις 
της μέσω της εταιρείας NGN Autoprotect Hellas IKE με Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 314 – 316, 
ΤΚ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 213 4708 Fax 211 182 7577, email: etu@autoprotect.gr, 
ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και για το παρόν θα αναφέρεται ως ο «Διαχειριστής». 

mailto:etu@autoprotect.gr


 

 

Δικαστικά έξοδα 
 
Άρθρο 1 Τι καταβάλει το παρόν Ασφαλιστήριο 

 
Ο Ασφαλιστής (μέσω του Διαχειριστή του) αναλαμβάνει να κάνει μια προσπάθεια να διευθετήσει 
φιλικά τις διαφορές που εμπλέκουν τα ασφαλιζόμενα άτομα. Ο Ασφαλιστής - σύμφωνα με τον 
ασφαλιζόμενο κίνδυνο και τα όρια ασφαλιστικής ευθύνης που έχουν συμφωνηθεί και 
απεικονίζονται στο παράρτημα - αναλαμβάνει τις αμοιβές δικηγόρων και πραγματογνωμόνων 
και σχετικά έξοδα που είναι απαραίτητα για την προστασία των συμφερόντων του 
Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση Απαιτήσεων που καλύπτονται σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο 
4. Η κάλυψη περιλαμβάνει: 

 

 Αμοιβές νομικού συμβούλου. Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει τα έξοδα ενός μόνο 
δικηγόρου, εκτός αν είναι απαραίτητος ο διορισμός ενός ανταποκριτή. 

 Αμοιβές ενός ανταποκριτή δικηγόρου εντός του ορίου των € 3,000. Τα έξοδα αυτά 
καταβάλλονται μόνο και αποκλειστικά όταν η δικαστική υπόθεση πρέπει να εξεταστεί 
σε περιφέρεια Δικαστηρίου διαφορετική από αυτήν στην οποία έχει τη βάση του ο 
Ασφαλιζόμενος. 

 Φόρους δικαστηρίου, ήτοι φόροι που πρέπει να καταβληθούν στο Δικαστήριο κατά 
την κατάθεση της απαίτησης. 

 Έξοδα έρευνας για τη διερεύνηση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
υπεράσπισης. 

 Αμοιβές Πραγματογνώμονα Δικαστηρίου και/ή Πραγματογνώμονα Ασφαλιζόμενου 
που έχει διοριστεί να συμμετέχει στην αξιολόγηση Πραγματογνώμονα Δικαστηρίου, 
έπειτα από προηγούμενη συμφωνία με τον Ασφαλιστή, όπως αναφέρεται πιο 
λεπτομερώς στο άρθρο 12. 

 Έξοδα που χρεώνονται στον Ασφαλιζόμενο υπέρ του αντιδίκου του, ή τα έξοδα που 
οφείλονται στον αντίδικο σε περίπτωση συμφωνίας διακανονισμού αν έχει εγκριθεί 
από τον Ασφαλιστή. 

 Έξοδα καταχώρησης δικαστικών πράξεων εντός του ορίου των € 300. 

 Αποζημιώσεις που επιβάλλονται στον Ασφαλιζόμενο και οφείλονται σε ιδιωτικά και 
δημόσια σώματα διαμεσολάβησης. Η αποζημίωση οφείλεται μόνο όπου η 
διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική από τον νόμο, και εντός των ορίων που 
παρέχονται από το αντίτιμό που ορίζεται για δημόσια σώματα διαμεσολάβησης. 

 

Άρθρο 2 Τι δεν καταβάλλει το παρόν Ασφαλιστήριο 
 

Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει: 
- Χρεώσεις φόρου, πρόστιμα, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις. 
- Έξοδα που συνδέονται με την εκτέλεση φυλάκισης ή σύλληψης, ή είναι οφειλόμενα για 

την κράτηση προϊόντων. 



 

 

Άρθρο 3 Όριο ασφαλιστικής ευθύνης και ασφάλιστρα 
 

Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης είναι € 3.000,00 για καθεμία απαίτηση και στο σύνολο για τη 
διάρκεια του ασφαλιστηρίου, και με το οποίο ποσό θα πρέπει να καλυφθούν όλα τα παραπάνω 
έξοδα (αμοιβές δικηγόρων , πραγματογνωμόνων , φόροι δικαστηρίων, έξοδα έρευνας κλπ). 
Ειδικά για τις αμοιβές των δικηγόρων , το ποσό της αμοιβής προσδιορίζεται με τα εκάστοτε 
ισχύοντα κατώτατα όρια αμοιβών προείσπραξης γραμματίων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου 
για κάθε πράξη στην οποία προβαίνει ο δικηγόρος, άλλως από το σχετικό πίνακα αμοιβών της 
εταιρίας . 

 

Άρθρο 4 Ασφαλιζόμενα άτομα και ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι 

 
Το παρόν συμβόλαιο λαμβάνει υπόψη ως Ασφαλιζόμενους: 

 τον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου – αν είναι Νομικό Πρόσωπο - των νόμιμων 
αντιπροσώπων του. 

 τα οχήματα που ανήκουν στον Κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου - Νομικό 
Πρόσωπο. 

 τα άτομα που επιτρέπεται να οδηγούν τα οχήματα που ανήκουν στον Κάτοχο 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου - Νομικό Πρόσωπο. 

 επιβάτες που ταξιδεύουν στα ασφαλιζόμενα οχήματα. 
 

Το παρόν Ασφαλιστήριο πληρώνει τα έξοδα που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο 1 αν 
αναφέρονται στην οδήγηση ενός οχήματος, και περιορίζεται στα ακόλουθα: 

 
1. Ενέργειες ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου για την απόκτηση αποζημίωσης για ζημιά σε 

άτομα ή ιδιοκτησία που έχει προκύψει ως συνέπεια ευθύνης τρίτου. 
2. προσφυγή κατά της αφαίρεσης άδειας οδήγησης για περιστατικά που προκύπτουν από 

οδική κυκλοφορία. 
3. Αντίκρουση σε διαταγή κατάσχεσης αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί έπειτα από τροχαίο 

ατύχημα. 
4. Βοήθεια διερμηνέα κατά τη διάρκεια ανάκρισης, σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης ή 

οποιουδήποτε άλλου μέτρου περιορισμού της ατομικής ελευθερίας που επιβάλλεται για 
ποινική ευθύνη που σχετίζεται με τροχαίο ατύχημα που έχει προκύψει στο εξωτερικό. 

 

Άρθρο 5 Εξαιρέσεις 

 
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει: 

 διαφορές και διαδικασίες που συνδέονται με σκόπιμο αδίκημα που 
πραγματοποιήθηκε από τον Ασφαλιζόμενο. 

 διαφορές και διαδικασίες που συνδέονται με εξέγερση, πόλεμο, σεισμούς, 
πλημμύρες, εκρήξεις, απεργίες, βανδαλισμούς, ή κράτηση ή χρήση ραδιενεργών 
ουσιών. 

 διαφορές και διαδικασίες που αφορούν σε φορολογικό δίκαιο. 

 διαφορές των οποίων η αξία δεν ξεπερνά τα € 100, ή, σε περίπτωση διαφορών επί 
ενός συμβολαίου, τα € 250. 



 

 

Πέρα από τα παραπάνω, η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση: 

 όταν ο οδηγός δεν έχει ισχύουσα άδεια οδήγησης. 

 όταν δεν έχει εκδοθεί υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους για 
το ασφαλιζόμενο όχημα. 

 όταν το όχημα χρησιμοποιείται για σκοπό διαφορετικό από τους επιτρεπόμενους 
σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας. 

 όταν ο οδηγός παραβιάζει την νομοθεσία σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ ή 
χρήση ναρκωτικών και περιπτώσεις που αφορούν την εγκατάλειψη θύματος 
τροχαίου ατυχήματος, μη παράδοση προσωπικών στοιχείων σε αυτούς που 
έχουν τραυματιστεί ή ζημιωθεί εν συνεχεία ενός τροχαίου ατυχήματος και 
γενικότερα παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 που προκύπτει από συμμετοχή σε αγώνες, διαγωνισμούς και δοκιμές. 

 
Άρθρο 6 Περίοδος Ασφάλισης 

 
Η κάλυψη ισχύει για τις διαφορές: 

 που αναφέρονται σε παραβάσεις νόμων ή συμβολαίων που έχουν προκύψει 
κατά τη διάρκεια της ασφαλιζόμενης περιόδου, και 

 που έχουν ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της ίδιας ασφαλιζόμενης περιόδου ή / και 
όχι περισσότερο από έξι μήνες μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου. 

 
Αν μια διαφορά ή διαδικασία βασίζεται σε μια σειρά από παραβάσεις νόμων, ο Ασφαλιστής για 
να εκτιμήσει την εγκυρότητα της κάλυψης θα αναφερθεί στην πρώτη παράβαση που 
πραγματοποιήθηκε. 

 
Άρθρο 7 Περιοχή / Γεωγραφική Κάλυψη 

 
Η κάλυψη εκτείνεται στα συμβάντα που έχουν προκύψει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του ΕΟΧ. Η κάλυψη εξαιρεί απαιτήσεις που αντιμετωπίζονται σε χώρες που βρίσκονται σε 
πόλεμο ή όπου υπάρχει επανάσταση σε συνεχή εξέλιξη. 

 
Άρθρο 8 Πληρωμή ασφάλιστρου 

 
Τα ασφάλιστρα θα πρέπει να προκαταβληθούν από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
στον Ασφαλιστή υπό τους συμφωνηθέντες όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, άλλως και σε 
περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν έχουν εξοφληθεί , ο ασφαλιστής μπορεί να αρνηθεί την 
παρούσα κάλυψη . 

 
Άρθρο 9 Μια και μοναδική απαίτηση 

 
Μια και μοναδική απαίτηση ορίζεται ως: 
α) διαφορές που ξεκίνησαν από ή κατά περισσότερων ατόμων, που αφορούν τα ίδια 

γεγονότα, ή παρόμοιες ή συσχετιζόμενες απαιτήσεις. 



 

 

Στην περίπτωση α) η κάλυψη ισχύει για όλους τους Ασφαλιζόμενους που εμπλέκονται, αλλά το 
όριο ασφαλιστικής ευθύνης είναι μοναδικό και μοιράζεται μεταξύ όλων των ασφαλιζόμενων, 
ανεξάρτητα από τα έξοδα που προκαλούνται από τον καθένα τους. 

 
Άρθρο 10 Ειδοποίηση απαίτησης 

 
Ο κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει να αναφέρει την απαίτηση δίνοντας γραπτή 
ειδοποίηση στον Διαχειριστή των απαιτήσεων, εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία που η 
απαίτηση εκδηλώθηκε, προέκυψε ή έγινε αντιληπτή από τον Ασφαλιζόμενο. Η καταγγελία 
απαίτησης θα πρέπει να περιέχει μια λεπτομερή αναφορά των γεγονότων που προκάλεσαν την 
παράβαση των δικαιωμάτων και/ή παράβαση του νόμου. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η 
ημερομηνία και ο τόπος της υποτιθέμενης παράβασης ή προσβολής, τα στοιχεία των ατόμων 
που συμμετέχουν και εμπλέκονται και οποιωνδήποτε μαρτύρων. Η αναγγελία θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των εγγράφων ή αρχείων που σχετίζονται με την απαίτηση 
και είναι στην κατοχή του ασφαλιζόμενου. Ακόμα και μετά την απαίτηση, ο ασφαλιζόμενος είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει στον Διαχειριστή των Απαιτήσεων, οποιεσδήποτε πληροφορίες τις 
οποίες γνωρίζει και ένα αντίγραφο του κάθε εγγράφου ή αρχείου που αφορά στην Απαίτηση 
που έχει επιδοθεί δεόντως. Ο ασφαλιζόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του 
Διαχειριστή και επ’ ουδενί αναλάβει την οποιαδήποτε υποχρέωση ή κάνει την οποιαδήποτε 
δήλωση σε σχέση με τις ευθύνες του Ασφαλιστή. 

 
Άρθρο 11 Χειρισμός Απαιτήσεων 

 
A. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο Ασφαλιστής έχει επιλέξει να αναθέσει τη διαχείριση των απαιτήσεων στην NGN Autoprotect 
Hellas ΙΚΕ, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφόρο Συγγρού 314-316 (επίσης, «Διαχειριστής 
Απαιτήσεων»). 
Η αναφορά στον Ασφαλιστή υπό την έννοια του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα περιλαμβάνει 
αναφορά στον Διαχειριστή Απαιτήσεων όσον αφορά στη διαχείριση απαιτήσεων. 

 
B. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 

Μόλις λάβει την ειδοποίηση Απαίτησης ο Διαχειριστής ξεκινά διαπραγματεύσεις - άμεσα ή μέσω 
ενός επιλεγμένου από αυτόν δικηγόρου - με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. 
Στο μεταξύ ο Κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου/Ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει 
δράσεις ή να λάβει αποφάσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών, χωρίς την προηγούμενη 
συγκατάθεση του Διαχειριστή. 

 
Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Όταν: 

 δεν είναι δυνατή η εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς, ή 

 η φύση της διαφοράς αποκλείει οποιαδήποτε εξωδικαστική διευθέτηση, ή 

 υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους Ασφαλιστές και στον Κάτοχο ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου/Ασφαλιζόμενο, 

 
Ο Ασφαλιζόμενος θα πρέπει να παραδώσει κατάλληλο πληρεξούσιο στον δικηγόρο που έχει 
διορίσει ο Διαχειριστής και θα πρέπει να του παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη 



 

 

διαχείριση της απαίτησης. Εκτός από τον διορισμό ενός ανταποκριτή, οι Ασφαλιστές 
αναλαμβάνουν τα έξοδα ενός μόνο δικηγόρου για κάθε βαθμό Δικαστηρίου. 

 
Το παραπάνω ισχύει επίσης όσον αφορά στον διορισμό ενός ειδικού πραγματογνώμονα. Κατά 
τη λήψη κάθε απαίτησης / αναγγελίας, ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Κάτοχο ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου/Ασφαλιζόμενο για τα δικαιώματά του. Ο Ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει συμφωνία διακανονισμού για αμοιβές με δικηγόρους και πραγματογνώμονες 
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Διαχειριστή και υπογραφή σχετικής εντολής προς 
αυτούς. 

 
Όταν η διαφορά έχει διευθετηθεί, ο Ασφαλιστής θα πρέπει να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο με 
τα έξοδα (στο πλαίσιο του ασφαλιστήριου), υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν 
καλύπτονται από τον αντισυμβαλλόμενο. 

 
Δ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

Αν κατά τη διάρκεια της υπόθεσης ίδιου βαθμού Δικαστηρίου ο κάτοχος ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου/Ασφαλιζόμενος αποφασίσει να ανακαλέσει τον διορισμό του δικηγόρου και να 
ζητήσει τον διορισμό νέου δικηγόρου, θα του επιτραπεί να λάβει την αποζημίωση των εξόδων 
μόνο για έναν από αυτούς. Αν η αίτηση ανάκληση του διορισμού γίνει στο τέλος του βαθμού της 
διαδικασίας, οι Ασφαλιστές θα αναλάβουν τα έξοδα άλλου δικηγόρου για τον επόμενο βαθμό, αν 
χρειαστεί. Το παραπάνω δεν ισχύει σε περίπτωση αποχώρησης του δικηγόρου. 

 
E. ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στον Κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου και στους 
Ασφαλιστές σχετικά με την ερμηνεία του Ασφαλιστηρίου και/ή σχετικά με τον χειρισμό της 
απαίτησης, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να υποβάλλουν τη διαφορά σε διαμεσολαβητή. 
Ο διαμεσολαβητής μπορεί να διοριστεί από τα μέρη έπειτα από συμφωνία, ή αν δεν είναι 
δυνατή η συμφωνία, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αρμόδιο να αποφασίσει για τη διαφορά. 
Ο διαμεσολαβητής αποφασίζει αμερόληπτα. Σε περίπτωση αποτελέσματος μερικώς ή 
αποκλειστικά υπέρ του Ασφαλιστή, κάθε μέρος θα καταβάλει τα έξοδα που προκύπτουν για την 
διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση αποτελέσματος μερικώς ή αποκλειστικά υπέρ του 
Ασφαλιζόμενου, οι Ασφαλιστές θα αναλάβουν το συνολικό ποσό των εξόδων που προέκυψαν 
για τη διαμεσολάβηση. 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας, οι Ασφαλιστές ενημερώνουν τον Κάτοχο ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου/Ασφαλιζόμενο σχετικά με τη δυνατότητά του να αιτηθεί διαμεσολάβηση, αλλά αυτό 
δεν εμποδίζει την προσφυγή των μερών στα δικαστήρια. 

 
Άρθρο 11 Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Το παρόν Ασφαλιστήριο και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία αυτού διέπεται 
από τους νόμους της Ελλάδας και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. 



 

 

Ασφάλιση 
Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού 

Γλωσσάριο 

Παρακάτω παρέχεται μια λίστα με τους κύριους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, για την καλύτερη κατανόηση αυτού. 

 
Εταιρία / Ασφαλιστής: 
«ETU FORSIKRING A/S» που εδρεύει στην Δανία, διεύθυνση Haervejen 8, 6230 Rødekro, 
Κοπεγχάγη, η οποία νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής  
Υπηρεσιών, με ΑΦΜ: 997001695 και ΔΟΥ Α΄ Καλλιθέας. 

 

Λήπτης της ασφάλισης / Συμβαλλόμενος: 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την Εταιρία δια την κατάρτιση της 
ασφαλιστικής σύμβασης 

 
Ασφαλιζόμενος ή Ασφαλισμένος 

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

 
Ασφαλιστική Σύμβαση 

Είναι η σύμβαση εκείνη με την οποία η Εταιρία 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). 

 
Ασφαλιστικό ποσό / κεφάλαιο 

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

 
Ασφάλιστρο 

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

 
Ασφαλιστική αξία 

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

 
Ασφάλισμα / Αποζημίωση 

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

 
Απαλλαγή 

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

 
Περίοδος ασφάλισης 

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



 

 

 
Αυτοκίνητο / Όχημα 

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

 

Ατύχημα / Ζημία. 
Είναι κάθε εξωτερικό βίαιο αιφνίδιο και ξένο προς την πρόθεση περιστατικό το οποίο θα έχει 
αποδεδειγμένα συμβεί στην περίοδο ασφάλισης και προκαλεί υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, 
απώλεια ζωής ή οικονομικές απώλειες. 

 

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

 
Με τα παρόντα προσαρτήματα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι η 
Εταιρία «ETU FORSIKRING A/S» που εδρεύει στην Δανία, διεύθυνση Haervejen 8, 6230 Rødekro, 
Κοπεγχάγη, η οποία νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής  
Υπηρεσιών, με ΑΦΜ: 997001695 και ΔΟΥ Α΄ Καλλιθέας, η οποία στο παρακάτω κείμενο 
αναφέρεται σαν "ΕΤΑΙΡΙΑ" αναλαμβάνει να παρέχει τις καλύψεις των κατωτέρω προσαρτημάτων 
μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών «NGN AUTOPROTECT HELLAS ΙΚΕ» με διεύθυνση Λεωφ. 
Συγγρού 314-316, ΤΚ: 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, όπως αυτές περιγράφονται στους πιο κάτω 
Όρους. 

 

Γενικοί Όροι 

Με το παρόν 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. 

 

Ορισμοί 

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

 
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. 

 

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. 

 

Γενικοί όροι κάλυψης προσωπικού 

ατυχήματος Οδηγού / ιδιοκτήτη 

Άρθρο 1ο 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 2ο Υποχρεώσεις του ασφαλισμένου 

Όταν λάβει χώρα γεγονός που μπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρίας, 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 Εταιρία και μάλιστα το 
αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες από την ημερομηνία επέλευσής του. Σε περίπτωση θανάτου 
κάποιου ασφαλισμένου προσώπου απαιτείται άμεση τηλεγραφική ειδοποίηση στην Εταιρία 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 Εταιρία. Κάθε πιστοποιητικό, 
πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που λογικά θα ζητήσει η Εταιρία, πρέπει να προσκομίζεται 
χωρίς καμία επιβάρυνση της Εταιρίας. 

 

Οι δικαιούχοι αποζημίωσης εξουσιοδοτούν δια του παρόντος την Εταιρία 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. 

 

Άρθρο 3ο Πληρωμή αποζημίωσης 

Η πληρωμή του ασφαλίσματος πραγματοποιείται από την Εταιρία, 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. 

 

Άρθρο 4ο 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 Εταιρία 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 Εταιρία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

 
2. Πιστοποιητικό θανάτου, γιατρού ή νοσοκομείου. 

 
3. Πιστοποιητικό Εφορίας, για δήλωση του ασφαλίσματος. 

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

θανόντος ασφαλισμένου προσώπου. 
 
5. Αντίγραφο δικογραφίας Αστυνομικής Αρχής που έλαβε γνώση του ατυχήματος. 

 
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 
δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου. 
Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλει η Εταιρία, η απόδειξη αποζημίωσης του ασφαλισμένου, ή  
του δικαιούχου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει 
ολοκληρωτικά την Εταιρία από κάθε άλλη υποχρέωση για παροχή, σε σχέση με το ίδιο ατύχημα. 

 
Άρθρο 5ο 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 Χ ή γενικά 
ραδιενεργών στοιχείων. 

 
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. 

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

 
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. 

 
στ) Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες  
συνέπειες ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων. 

 
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. 



 

 

 
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. 

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

 
Άρθρο 6ο Αρμόδια Δικαστήρια – Παραγραφή – Τροποποιήσεις 

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. 

 

Άρθρο 7ο 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. 
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 Εταιρία καταβάλλει σ’ αυτό, ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ποσό. Η Εταιρία δεν 
υποχρεώνεται στην καταβολή του ασφαλισμένου ποσού πριν κριθεί η ανικανότητα του 
ασφαλισμένου προσώπου, σαν οριστική και ανεπανόρθωτη. 

 

Σαν μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται η: 

 
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. 

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

 
3. Ολική παραλυσία. 

 
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 Εταιρία 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. 

 

Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων 



 

 

 
1. Αν από κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση για συρροή αξιώσεων αποζημίωσης για 

μόνιμη ολική ανικανότητα και για θάνατο, η Εταιρία 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 Εταιρία θα καταβάλλει 
τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για την απώλεια άκρου ή ματιού και του 
ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής 
ανικανότητας. 

 
Άρθρο 8ο 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. Αδεία Ικανότητας κτλ. 

 

Άρθρο 9ο Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας 

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

 
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 συμμετοχή 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. 



 

 

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 
ατυχήματος). 

 
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. Όταν τo ασφαλισμένο 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 
 
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. 

 
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 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. 

 
 

Σημαντικές Σημειώσεις 
 
Α. Υποκατάσταση 
Με την καταβολή εκ μέρους της Εταιρίας 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 Εταιρία 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. 



 

ΟΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

«ΕΡΜΗΣ» 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ομαδικό Ασφαλιστήριο: Το ασφαλιστήριο που εκδίδει ο Ασφαλιστής με λήπτη της 
Ασφάλισης το ΜΕΣΙΤΗ με επωνυμία ΕΞΠΕΡΤ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. 
Στο   ασφαλιστήριο   εντάσσονται  ως   ασφαλισμένοι  πελάτες  που   προτείνει  ο 
ΜΕΣΙΤΗΣ και για τους οποίους  έχει  εκδώσει  σχετικό  πιστοποιητικό  ασφάλισης 
σύμφωνο με τους όρους αποδοχής από την ΕΤΑΙΡΙΑ (Ασφαλιστής). 
Στο  ομαδικό  ασφαλιστήριο  εντάσσονται όλοι  οι  πελάτες  για  τους   οποίους  έχει   
εκδώσει ο ΜΕΣΙΤΗΣ σχετικό πιστοποιητικό ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης 
του πιστοποιητικού   και    η   ημερομηνία    αυτή   είναι     εντός του χρόνου 
διάρκειας του Ομαδικού ασφαλιστηρίου. 
Για  κάθε    έναν  επιμέρους    ασφαλισμένο  ,    με    τα  προσωπικά  και 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ασφάλισης,  εκδίδεται  αντίστοιχο πιστοποιητικό  
ασφάλισης. Το   Ασφαλιστήριο  καταρτίστηκε   και    ισχύει  με  βάση  τη   σχετική  
ενημέρωση  από το λήπτη της ασφάλισης με τα  στοιχεία  των  προτάσεων 
ασφάλισης που  έλαβε ο Μεσίτης από τους πελάτες του. 

Ο Ασφαλιστής έχει σχετικά ενημερώσει το λήπτη της ασφάλισης με τους όρους  
του παρόντος ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και του έχει δώσει αντίγραφα 
για παράδοση στους  ασφαλισμένους. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστή, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλιζόμενου 
καθορίζονται από: 
- τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για  την ιδιωτική ασφάλιση 
- το  Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο 
- τους Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
- την Πρόταση Ασφάλισης, για όσα έχουν γίνει αποδεκτά από την 
Ασφαλιστική Εταιρία 
- τις Πρόσθετες Πράξεις και ανανεώσεις που εκδίδονται, με βάση τις 
συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου. 
Όρος που  δεν  περιλαμβάνεται  σε  κάποιο  από  τα  προαναφερθέντα  
τμήματα, δεν ισχύει. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Στο ομαδικό ασφαλιστήριο εντάσσονται ασφαλισμένοι ανάλογα με το σχετικό 
πιστοποιητικό ασφάλισης που έχει εκδώσει ο Μεσίτης και έχει αποδεχτεί 
ο Ασφαλιστής (Εταιρία). 
Οι καλύψεις που προσφέρονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους  
του παρόντος    είναι    η     κάλυψη     «οδικής     βοήθειας»,     «οδικής     
βοήθειας εσωτερικού-  εξωτερικού»,    και     η     κάλυψη    «φροντίδας    



 
ατυχήματος». Στην κάλυψη   φροντίδας  
ατυχήματος  και   μόνο  εμπεριέχεται   και    η   εξυπηρέτηση  για οδική βοήθεια 
κατόπιν ατυχήματος. 
Οι  καλύψεις      οδικής     βοήθειας     και   οδικής     βοήθειας εσωτερικού- 
εξωτερικού  παρέχονται     αποκλειστικά     και   μόνο   σε    όλα  τα      
επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, Μοτοσυκλέτες, Ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ., 
Ενοικιαζόμενες 
Μοτοσυκλέτες, Ενοικιαζόμενες ΦΙΧ Μοτοσυκλέτες, ΤΑΞΙ  και  ημιφορτηγά  
βάρους έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου), με μονούς τροχούς σε πίσω άξονα, 
ολικού μήκους οχήματος 5.500 χιλιοστά, πλάτους 
2.050 χιλιοστών, και  μεταξόνιο έως 3,50μέτρα. 
Η  κάλυψη  μεμονωμένα  της  φροντίδας  ατυχήματος  παρέχεται  σε   όλες   τις 
χρήσεις εκτός από την εξυπηρέτηση για οδική βοήθεια κατόπιν ατυχήματος 
που προσφέρεται  μόνο    σε     επιβατικά      ιδιωτικής    χρήσης,      
Μοτοσυκλέτες, Ενοικιαζόμενα     Ε.Ι.Χ.,  Ενοικιαζόμενες     Μοτοσυκλέτες,      
Ενοικιαζόμενες     ΦΙΧ Μοτοσυκλέτες,  ΤΑΞΙ    και ημιφορτηγά βάρους έως 3,5 
τόνων (κενά φορτίου), με 

μονούς τροχούς σε πίσω άξονα, ολικού μήκους οχήματος 5.500  χιλιοστά, 
πλάτους 
2.050  χιλιοστών, και  μεταξόνιο έως 3,50μέτρα. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 
Ο λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να  δηλώσουν 
κατά την έναρξη της ασφάλισης αυτής στον Ασφαλιστή, με κάθε ειλικρίνεια, 
όλα  τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, για να εκτιμήσει ο Ασφαλιστής τον 
κίνδυνο που αναλαμβάνει. Η ψευδής δήλωση ή η  αποσιώπηση  περιστατικών 
που  είναι καθοριστικά για τη μη ανάληψη του  κινδύνου  ασφάλισης  
απαλλάσσει  τον Ασφαλιστή από τις υποχρεώσεις του. 
Ο Ασφαλιστής έχει δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της ασφάλισης εάν διαπιστωθεί 
αναληθής    δήλωση,   απόκρυψη    στοιχείων  και    κατάχρηση των παροχών, 
χωρίς επιστροφή  των  καταβληθέντων   ασφαλίστρων.  Εάν    κατά     την διάρκεια 
του χρόνου ασφαλίσεως επέλθει έστω και προσωρινά κάποια μεταβολή στους 
κινδύνους  που  καλύπτει  το  ασφαλιστήριο,  ώστε  να  πάψουν  να   
ανταποκρίνονται στις δηλώσεις  της  προτάσεως  ασφαλίσεως  είναι  
υποχρεωμένος  ο  ασφαλισμένος, μέσω  του   Μεσίτη,  να γνωστοποιήσει   
γραπτώς   στην     Εταιρία    την    μεταβολή αυτή   μέσα   σε   48    ώρες,  
διαφορετικά   χάνει   τα   δικαιώματα   που   του   παρέχει το παρόν 
ασφαλιστήριο. Η Εταιρία στην  περίπτωση  ενημερώσεώς  της  έχει  το δικαίωμα 
ή να διακόψει αμέσως την ασφάλιση ή να την συνεχίσει με την έκδοση 
πρόσθετης πράξεως εισπράττοντας τα πρόσθετα ασφάλιστρα που θα 
συμφωνηθούν. 
Ο Ασφαλιστής θα παρέχει τις υπηρεσίες αυτές κατόπιν ραντεβού και εφόσον έχει 
ενημερωθεί τουλάχιστο μία ημέρα πριν. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. 
 
Ο      ασφαλισμένος     υποχρεούται     να    ζητά     τις     υπηρεσίες      οδικής      
βοήθειας που περιγράφονται στο παρόν συμβόλαιο από το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στα τηλέφωνα του Μεσίτη που αναγράφονται στην πρώτη 
σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης του Μεσίτη. Η κλήση αυτόματα 
μεταφέρεται στο 



 
συντονιστικό κέντρο της Εταιρίας. 
Το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  λειτουργεί  24  ώρες  το  24ωρο 365  ημέρες  το  
χρόνο και  φροντίζει    άμεσα    ή    έμμεσα    για    την    παροχή    των    
απαιτούμενων υπηρεσιών.     Ο Ασφαλισμένος για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί 
και να 
ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο θα πρέπει να αναφέρει στο Συντονιστικό 
Τηλεφωνικό Κέντρο της Οδικής Βοήθειας όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως, 
 

 Πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου 

 Πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου  οχήματος  

 Αριθμό κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος  

 Αριθμό πιστοποιητικού ασφάλισης 

 Τόπο κατοικίας και διεύθυνσης Τόπο 

προορισμού 

 Τόπο και ακριβή διεύθυνση ακινητοποίησης. 

 Είδος ατυχήματος ή βλάβης καθώς και περιγραφή των αιτίων του 

συμβάντος 

 Αριθμό τηλεφώνου του καλούντος ή του ασφαλισμένου 

 

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή ο 
μεσίτης, δε δηλώσει το αίτημά του για παροχή βοήθειας κατάλληλα. 
Απόδειξη της ασφάλισης και της υποχρέωσης για παροχή οδικής βοήθειας εκ 
μέρους του Ασφαλιστή αποτελεί η προηγούμενη σχετική ασφάλιση του 
ασφαλισμένου καθ’ υπόδειξη του Μεσίτη και η αποδοχή της σύμφωνα με τους όρους 
ασφάλισης. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ.  
 
Α. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. 
Εφόσον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο  είναι  σε  ισχύ, ο  Ασφαλιστής  είναι  

υποχρεωμένος να παρέχει στον ασφαλισμένο, κάτοχο του ασφαλιζόμενου 
οχήματος  οδική βοήθεια 
72 ώρες μετά την έναρξη της ασφάλισης, σε όλη την Ελλάδα, για όλες τις  μέρες 
του χρόνου, όλο το 24ωρο, σύμφωνα πάντα με τους όρους του παρόντος 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Η εξυπηρέτηση για οδική βοήθεια παρέχεται μόνο σε επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, 
Μοτοσυκλέτες, Ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ., Ενοικιαζόμενες  Μοτοσυκλέτες,  
Ενοικιαζόμενες ΦΙΧ Μοτοσυκλέτες, ΤΑΞΙ και ημιφορτηγά βάρους έως 3,5 τόνων 
(κενά φορτίου), με μονούς τροχούς σε πίσω άξονα, ολικού μήκους οχήματος 
5.500 χιλιοστά, πλάτους 2.050 χιλιοστών και μεταξόνιο έως 3,50 μέτρα. 
Ο Ασφαλιστής (Εταιρία) παρέχει οδική βοήθεια στους κατόχους του 
ασφαλιζόμενου οχήματος,  εφόσον  αυτό  ακινητοποιηθεί  συνεπεία  βλάβης  ή   
ατυχήματος, αποστέλλοντας ένα από  τα  μέσα  που  διαθέτει,  στελεχωμένο με  
έμπειρο  προσωπικό κατά την  απόλυτη  κρίση  του,  σε  εύλογο  χρονικό  
διάστημα,  ανάλογα  με  την απόσταση, τις κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν και παρέχεται αποκλειστικά  και  μόνο  στις  χρήσεις  οχημάτων  
που  ορίζονται  στο  αρχικό συμφωνητικό. 
Εάν η βλάβη διορθώνεται με τα μέσα  που  διαθέτει  το  κινητό  συνεργείο,  την 
επιδιορθώνει και θέτει  σε  κίνηση  το  όχημα.  Εάν  η  βλάβη  δεν  
αντιμετωπίζεται επιτόπου λόγω έλλειψης ανταλλακτικών ή άλλων εργαλείων, ο 



 
Ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το όχημα στο πλησιέστερο στον 
τόπο ακινητοποίησης συνεργείο προτίμησης του κατόχου. Αν η βλάβη είναι 
μεγάλη (ατύχημα, πυρκαγιά, καταστροφή κινητήρα, καταστροφή σασμάν-
διαφορικού, καταστροφή ηλεκτρονικών συστημάτων) ή ο ασφαλισμένος δηλώσει 
την πρόθεσή του, ο Ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος  να  μεταφέρει  το  
ασφαλιζόμενο  όχημα  στην  πόλη  της   Ελλάδος  που έχει  δηλωθεί  σαν  
κατοικία  στο  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  και   πιστοποιητικό ασφάλισης, σε 
συνεργείο προτίμησης του κατόχου του  εντός  πέντε  (5)  εργάσιμων ημερών. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η ακινητοποίηση του ασφαλισμένου 
οχήματος έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, στον οποίο η πρόσβαση 
επιτρέπεται  μόνο  σε  συγκεκριμένα  οχήματα  Οδικής  Βοήθειας,  η  παροχή  
των καλύψεων Οδικής Βοήθειας  μπορεί  να  προσφερθεί  μόνο  εφόσον  το  
ασφαλισμένο όχημα έχει  ήδη  ρυμουλκηθεί  εκτός  του  κλειστού  
αυτοκινητόδρομου  από  την αντίστοιχη υπηρεσία βοήθειας που κατά 
αποκλειστικότητα εξυπηρετεί τα  περιστατικά εντός του κλειστού 
αυτοκινητοδρόμου. 

Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από έξοδα και  χρεώσεις κρυφές  ή  φανερές από 
τον πάροχο  Οδικής  Βοήθειας επί  του  κλειστού  αυτοκινητοδρόμου  δεν   
καλύπτονται  από τον Ασφαλιστή και  το  παρόν  ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  όπως 
επίσης  έξοδα  φέρυ-μποτ σε οχηματαγωγά πλοία. 
Στο σημείο αυτό περατώνεται η υποχρέωση του Ασφαλιστή,  όσον  αφορά  το 
ασφαλιζόμενο όχημα, ενώ ο ασφαλιζόμενος δικαιούται να ζητήσει από τον 
Ασφαλιστή την προώθησή του μέχρι του τελικού τόπου προορισμού του εντός 
Ελλάδος. Αν ο Ασφαλιστής δεν διαθέτει δικά του μέσα προώθησης  του  
ασφαλιζομένου  μέχρι  του τελικού τόπου προορισμού, τότε του καταβάλλει 
μετρητοίς το ισόποσο της αξίας του εισιτηρίου     δημοσίου     μεταφορικού     
μέσου,     όπως     επίσης     και έξοδα μίας διανυκτέρευσης  σε  
τοπικό  ξενοδοχείο  της  περιοχής  του  ατυχήματος,  σε  περίπτωση που η 
αυθημερόν μετακίνηση του ασφαλισμένου δεν είναι δυνατόν αποδειγμένα να 
πραγματοποιηθεί (έως το ποσό των 75 € στον ιδιοκτήτη του οχήματος. 

Οδική Βοήθεια παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εάν είναι δυνατή η πρόσβαση 
του οχήματος της Οδικής Βοήθειας στο σημείο που βρίσκεται το ασφαλισμένο 
όχημα. Εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις στις οποίες  το  ασφαλισμένο  όχημα  
βρίσκεται  σε σημεία μη προσβάσιμα όπως ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, γκρεμοί, 
χαράδρες κλπ. 
Η παροχή Οδικής  Βοήθειας  παρέχεται  σε  ασφαλισμένα  οχήματα  με  
Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας αποκλειστικά εντός της Ελληνικής επικράτειας 

 
Περίπτωση Ακινητοποίησης λόγω έλλειψης   καυσίμων 
Σε  περίπτωση  ακινητοποίησης  του  οχήματος  το  οποίο  ασφαλίζεται  ρητά   στο 
ασφαλιστήριο   συμβόλαιο   λόγω   έλλειψης   καυσίμων   ο   ασφαλιστής   δεν    
υποχρεούται για  τη  μεταφορά  και  παροχή  του  καυσίμου  καθώς  δεν  
αναγνωρίζεται  ως   παροχή βοήθειας  και   εξαιρείται  από   κάθε  περίπτωση  
οποιαδήποτε   αξίωση   που  απορρέει από τους  γενικούς  και   ειδικούς  όρους  που  
αναφέρονται στο  ασφαλιστήριο  αυτό   εκ  μέρους του ασφαλισμένου προς τον 
ασφαλιστή. 

 
Β. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Ο Ασφαλιστής παρέχει Φροντίδα Ατυχήματος στον ασφαλισμένο, κάτοχο του 
ασφαλιζόμενου οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος (είτε ευθύνεται είτε όχι), 
κλοπής, πυρκαγιάς,  φυσικών φαινομένων, θραύσης  κρυστάλλων, στην  Ελλάδα, 
είτε  τη  στιγμή του  ατυχήματος είτε  το  αργότερο εντός  πέντε (5)  εργάσιμων  
ημερών  αποστέλλοντας ένα  από  τα  μέσα  που  διαθέτει,  στελεχωμένο με  
έμπειρο  προσωπικό   κατά   την απόλυτη κρίση του, σε εύλογο χρονικό διάστημα, 



 
ανάλογα με την απόσταση, τις κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν. 
Η κάλυψη της  φροντίδας ατυχήματος  παρέχεται  24  ώρες  το  24ωρο 365  
ημέρες  το χρόνο και  φροντίζει  άμεσα  ή  έμμεσα  για  την  παροχή  των  
απαιτούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση εμπλοκής του ασφαλισμένου σε 
ατύχημα παρέχεται ένα ειδικό πλέγμα υπηρεσιών, με το  οποίο  αναλαμβάνεται,  η  
φωτογράφιση  των  οχημάτων  που εμπλέκονται στο ατύχημα, των  ζημιών και  
της  σκηνής του  ατυχήματος,  η  περιγραφή των  συνθηκών  ατυχήματος,  η  
παροχή  συμβουλών   και   υποστήριξης   του ασφαλισμένου έναντι των  άλλων  
οδηγών, η  κατασκευή  σχεδιαγράμματος  της  σκηνής του ατυχήματος με 
σημειωμένες τις κατευθύνσεις και όλα  τα σημεία που πιθανόν να φανούν 
χρήσιμα στην καταμέτρηση της ευθύνης και της ζημιάς, η συμπλήρωση των 
απαραίτητων εντύπων και των στοιχείων των εμπλεκόμενων, η λήψη 
ενυπόγραφων δηλώσεων, η παροχή συμβουλών για την επισκευή του οχήματος, η  
λήψη  των απαραίτητων εγγράφων ασφάλισης, στοιχείων ταυτότητας και  αδειών 
οδήγησης  (όπου είναι δυνατόν και αν είναι διαθέσιμα), η  κλήση  της  αστυνομίας  
για  περαιτέρω καταγραφή και ασθενοφόρο εφόσον χρειάζεται. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το τροχαίο ατύχημα έχει λάβει χώρα σε 
κλειστό αυτοκινητόδρομο,  στον  οποίο  η  πρόσβαση  επιτρέπεται  μόνο  σε   
συγκεκριμένα οχήματα   Οδικής  Βοήθειας,  η   παροχή  της   κάλυψης   
Φροντίδας  Ατυχήματος  μπορεί να προσφερθεί μόνο εφόσον επιτραπεί η 
πρόσβαση του οχήματος του Ασφαλιστή. 
Η φροντίδα ατυχήματος παρέχεται  αποκλειστικά  και  μόνο  εάν  είναι  δυνατή  η 
πρόσβαση του οχήματος της Οδικής Βοήθειας  στο  σημείο  που  βρίσκεται  το 
ασφαλισμένο όχημα. Εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις  στις  οποίες  το  
ασφαλισμένο όχημα  βρίσκεται  σε  σημεία  μη  προσβάσιμα  όπως   ποτάμια,   
λίμνες,   θάλασσα, γκρεμοί, χαράδρες κλπ. 

 
 
 

 
Β1. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Η  Εταιρία  θα  παρέχει  τις  υπηρεσίες  Οδικής  Βοήθειας  μόνο   κατόπιν   
ατυχήματος στην Ελλάδα και υπό τους εξής όρους: 
Η εξυπηρέτηση για οδική βοήθεια κατόπιν ατυχήματος μέσω της κάλυψης 
φροντίδας ατυχήματος     παρέχεται     μόνο    σε    επιβατικά     ιδιωτικής     
χρήσης,    Μοτοσυκλέτες, Ενοικιαζόμενα      Ε.Ι.Χ., Ενοικιαζόμενες      
Μοτοσυκλέτες, Ενοικιαζόμενες, ΦΙΧ, Μοτοσυκλέτες, ΤΑΞΙ και ημιφορτηγά  
βάρους  έως  3,5  τόνων  (κενά  φορτίου),  με μονούς τροχούς σε πίσω άξονα, 
ολικού μήκους οχήματος 5.500 χιλιοστά, πλάτους 

2.050 χιλιοστών, και  μεταξόνιο έως 3,50 μέτρα. 
Εάν το ασφαλιζόμενο όχημα ακινητοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας 
από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωση αυτού, η 
Εταιρία θα αποστείλει ένα από τα μέσα που διαθέτει για να αποκαταστήσει  τη  
βλάβη,  με στελεχωμένο και έμπειρο προσωπικό κατά την απόλυτη κρίση της. 

Αυτό θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα  με  την  απόσταση,  τις 
κυκλοφοριακές  και  καιρικές  συνθήκες που  επικρατούν. Εάν   η  βλάβη  
διορθώνεται με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο, την επιδιορθώνει και 
θέτει σε κίνηση το αυτοκίνητο. Εάν  η  βλάβη  δεν  αντιμετωπίζεται  επί  τόπου  
λόγω  έλλειψης ανταλλακτικών  ή  άλλων  εργαλείων  ή  διότι  είναι  μεγάλη,  η  
Εταιρία  είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει το αυτοκίνητο με γερανοφόρο όχημα 
στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο  ή  μη  συνεργείο από  τον  τόπο  που  
ακινητοποιήθηκε.  Στο  σημείο αυτό περατώνεται η υποχρέωση της Εταιρίας. 
Δεν θα παρέχονται υπηρεσίες, εφόσον η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε λόγω 



 
μηχανικής     ή    άλλης    βλάβης    εκτός     εάν     αυτή επήλθε συνεπεία 
ατυχήματος (συγκρούσεως - προσκρούσεως - εκτροπής - ανατροπής και 
καταπτώσεως αυτού). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το τροχαίο ατύχημα 
έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδρομο,  στον  οποίο  η  πρόσβαση  
επιτρέπεται  μόνο  σε   συγκεκριμένα οχήματα    Οδικής   Βοήθειας,   η    παροχή   
της     κάλυψης Οδικής Βοήθειας κατόπιν ατυχήματος  μπορεί  να  προσφερθεί  
μόνο  εφόσον  επιτραπεί   η   πρόσβαση   του οχήματος του Ασφαλιστή. 
Η οδική βοήθεια κατόπιν ατυχήματος  παρέχεται  αποκλειστικά  και  μόνο  εάν  
είναι δυνατή η πρόσβαση του οχήματος της Οδικής Βοήθειας στο σημείο που 
βρίσκεται το ασφαλισμένο όχημα. Εξαιρούνται ρητά οι  περιπτώσεις  στις  οποίες 
το  ασφαλισμένο όχημα  βρίσκεται  σε  σημεία  μη  προσβάσιμα  όπως  ποτάμια,   
λίμνες,   θάλασσα, γκρεμοί, χαράδρες κλπ 

 
Γ.  Οδική βοήθεια  Εσωτερικού-  Εξωτερικού. 
Με την κάλυψη αυτή παρέχεται πλήρης οδική βοήθεια πέρα από την Ελληνική επικράτεια 

και στις χώρες   της   ηπειρωτικής   Ευρώπης,   συμπεριλαμβανομένων   των   χωρών   

της Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής Τουρκίας, εκτός όλων των χωρών που προήλθαν από τη 

διάσπαση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, για 

όχημα με Ελληνικές πινακίδες που έχει ασφαλιστεί για παροχή οδικής βοήθειας εντός 

Ελλάδος και Ευρώπης. 

Ισχύουν όλοι οι όροι και οι εξαιρέσεις όπως αναγράφονται στο παρόν και σε κάθε 

τροποποίησή του συμπεριλαμβανομένων ειδικά των παρακάτω: 

α) Η οδική βοήθεια στο εξωτερικό παρέχεται μόνο σε οχήματα που κυκλοφορούν με 

ελληνικές πινακίδες. 

β) Για τα οχήματα που κυκλοφορούν με ελληνικές πινακίδες, σε περίπτωση ατυχήματος ή 

μεγάλης βλάβης (ατύχημα, πυρκαγιά, καταστροφή κινητήρα, καταστροφή σασμάν- 

διαφορικού, καταστροφή ηλεκτρονικών συστημάτων) στο εξωτερικό, από το οποίο 

προέρχεται η ακινητοποίηση του ασφαλιζόμενου οχήματος και η οποία δεν μπορεί να 

αποκατασταθεί δια παροχής βοήθειας στον τόπο του συμβάντος, τότε οργανώνεται 

επαναπατρισμός του ασφαλιζομένου οχήματος στην έδρα κατοικίας του ασφαλιζομένου 

εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. 

γ) Αν ο ασφαλιζόμενος ζητήσει από τον Ασφαλιστή την προώθησή του μέχρι του τελικού 
τόπου προορισμού του εντός Ελλάδος και ο Ασφαλιστής δεν διαθέτει δικά του μέσα 
προώθησης του ασφαλιζομένου μέχρι του τελικού τόπου προορισμού, τότε του 
καταβάλλει μετρητοίς το ισόποσο της αξίας του εισιτηρίου δημοσίου μεταφορικού 
μέσου, όπως επίσης και έξοδα μίας διανυκτέρευσης σε τοπικό ξενοδοχείο της περιοχής 
του ατυχήματος, σε περίπτωση που η αυθημερόν μετακίνηση του ασφαλισμένου δεν 
είναι δυνατόν αποδειγμένα να πραγματοποιηθεί ( με ανώτατο ποσόν συνολικών εξόδων 
το ποσό των 150€ στον ιδιοκτήτη του οχήματος). 
δ) Η παροχή Οδικής Βοήθειας στο εξωτερικό για μη μόνιμους κατοίκους Ελλάδος, που 
ασφαλίζονται για παροχή Οδικής Βοήθειας στην Ελλάδα για οχήματα με   ελληνικές 
πινακίδες, δεν ισχύει. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Για την παροχή οδικής βοήθειας 
α) Ο Ασφαλιστής δεν καταβάλει ούτε αποζημιώνει τον ασφαλισμένο  ιδιοκτήτη  
για δαπάνες    που    κατέβαλε   σε    τρίτους    για    οποιονδήποτε    λόγο    ή 
αιτία, χωρίς προηγούμενη έγκρισή του. 
β) Το κόστος μεταφοράς με φέρρυ-μποτ βαρύνει τον κάτοχο του 
ασφαλιζόμενου οχήματος. 



 
γ)  Κατά  τη  διάρκεια  παροχής  Οδικής  Βοήθειας  στο  ασφαλιζόμενο  όχημα  
παρέχεται το δικαίωμα στο κινητό συνεργείο ή στο μηχανοτεχνίτη του Ασφαλιστή η 
προσφορά ή εξυπηρέτηση και   σε  άλλα   ασφαλισμένα ή  όχι  ακινητοποιημένα 
οχήματα,  που  τυχόν θα συναντήσει κατά τη διαδρομή του (εφόσον ο 
ασφαλισμένος δεν  συνοδεύει την μεταφορά δηλαδή στην περίπτωση 
επαναπατρισμού) 
δ) Εάν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι  δρόμοι  είναι  δύσβατοι  
λόγω χιονιού,  παγετού,  πλημμύρων,  ομίχλης,  κατολισθήσεων κ.λπ.  ή  είναι   
αδιάβατοι εξαιτίας απεργιών  και  διαδηλώσεων  ως  και  ειδικών  συνθηκών  
(χαλασμένες  ή κομμένες γέφυρες, σεισμοί κ.λπ.) ο Ασφαλιστής δεν είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες  οδικής  βοήθειας,  φροντίδας  ατυχήματος,  
,  εξαιτίας  εμφανούς  ανωτέρας βίας. 

ε) Ο Ασφαλιστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία υποχρέωση εάν κατά 
το διάστημα που παρέχει την οποιαδήποτε βοήθεια ή κατά τη διάρκεια 
ασυνόδευτης μεταφοράς του ασφαλιζόμενου οχήματος  απολεσθούν  εξαρτήματά  
του.  Ο  καλών βοήθεια υποχρεούται να παρίσταται και να συνοδεύει  το  όχημά  
του  εκτός  από περίπτωση     ανωτέρας    βίας    ή  αντικειμενικής      αδυναμίας    
του,   οπότε ορίζεται εκπρόσωπός του. 
στ) Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για  ζημίες  που  προκαλούνται κατά  την  
επισκευή, καθώς  και  για  ζημίες που  τυχόν θα  προκληθούν  κατά  την  
προσπάθεια  της  φόρτωσης ή της εκφόρτωσης  του  ασφαλιζόμενου  οχήματος,  
εφόσον  αυτό  είναι  ήδη τρακαρισμένο. 
ζ) Ο Ασφαλιστής δεν καλύπτει για οδική βοήθεια ένφορτα Φορτηγά Οχήματα, 
τρέιλερ λέμβων  και  τροχόσπιτα  ή  χρήσεις  που  δεν  αναφέρονται  
συγκεκριμένα   στους παρόντες όρους. 
η) Δεν προσφέρεται βοήθεια  σε  οχήματα  που  βρίσκονται  σε  κλειστούς  
χώρους (γκαράζ)  αν  δεν  μπορεί  να  πλησιάσει  ρυμουλκό,  όμως  προσφέρεται  
βοήθεια  με κινητό συνεργείο για επιτόπια αποκατάσταση της βλάβης αν βέβαια 
είναι δυνατή. 
θ)  Ο  Ασφαλιστής  δεν  καλύπτει  οχήματα   ακινητοποιημένα   εξ’   αιτίας   απώλειας 
κλειδιών. 
ι) Η υποχρέωση του Ασφαλιστή εξακολουθεί  να  υπάρχει  και  σε  περιπτώσεις 
μεταβίβασης ή αλλαγής του οχήματος για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του 
συμβολαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα δηλωθεί έγκαιρα στα γραφεία του 
Ασφαλιστή και πριν από την κλήση για βοήθεια. 
ια) Ο Ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος για τη μετακίνηση ξένων αυτοκινήτων 
προς απελευθέρωση του οχήματος συνδρομητή, το οποίο είναι αποκλεισμένο 
από άλλα. 
ιβ) Έπειτα από τη  μεταφορά του  ασφαλιζόμενου οχήματος  στο  συνεργείο  ή  σε  

τόπο που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος κάτοχος βάση των όρων του 
ασφαλιστηρίου του, ο Ασφαλιστής δεν είναι  υποχρεωμένος  σε  άλλη  μεταφορά  

σε  διαφορετικό  συνεργείο εκτός και αν ο  ασφαλισμένος  στην  ΟΔΙΚΗ  
ΒΟΗΘΕΙΑ  καταβάλει  πρόσθετο ασφάλιστρο, κατόπιν συμφωνίας. Για την Οδική 
Βοήθεια εσωτερικού εξωτερικού καλύπτεται μία μεταφορά  σύμφωνα  με  τους  

ειδικότερους  όρους  της  κάλυψης.  Για όποια επιπλέον μεταφορά, θα 
συμφωνείται κατά περίπτωση το πρόσθετο ασφάλιστρο. Συμφωνείται ρητά ότι το 

συνεργείο στο οποίο θα μεταφερθεί το ασφαλιζόμενο όχημα, πρέπει να είναι στην 
πόλη όπου δήλωσε ότι  κατοικεί  ο  ασφαλισμένος  βάση  των στοιχείων του 
πιστοποιητικού ασφάλισης ή στο πιο  κοντινό συνεργείο επισκευής  του τόπου που  

αυτό  έχει  ακινητοποιηθεί.  Στην  περίπτωση  παροχής  οδικής  βοήθειας κατόπιν  
ατυχήματος  ,μέσω  της  κάλυψης  φροντίδας  ατυχήματος,  το   όχημα 

μεταφέρεται, αν δεν μπορεί  να  γίνει  επί  τόπου  επισκευή,  κατόπιν  κρίσης  του 
ασφαλιστή  στο  πλησιέστερο συνεργείο επισκευής  από  τον  τόπο  του  
ατυχήματος  και δεν ισχύει η μεταφορά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου. 



 
ιγ) Κάθε εργασία που γίνεται για επισκευή ή επιδιόρθωση πέρα  από  τις  ρητά 
αναφερόμενες στις παροχές του  παρόντος  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου,  όπως  
επίσης και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 
ιδ) Σε  περίπτωση  που  ο  Ασφαλισμένος  προβεί  σε  οποιαδήποτε  ενέργεια  ή 
πρωτοβουλία σχετικές με τις παροχές  του  παρόντος  ασφαλιστηρίου  
συμβολαίου  οι οποίες δημιουργήσουν έξοδα, χωρίς  προηγούμενη  έγκριση  από  
τον  Ασφαλιστή,  τα έξοδα αυτά εξαιρούνται των καλύψεων του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου και δεν υποχρεούται ο Ασφαλιστής για αποζημίωση. 
ιε) Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για ζημίες οι οποίες προέρχονται από την 
φύλαξη και προστασία  του  ασφαλισμένου οχήματος  μετά  την  μεταφορά  του  
στον  υποδειχθέντα από τον ασφαλισμένο τόπο. 
ιστ) Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας δε θα παρέχεται μετά τη λήξη του ισχύοντος 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  στα  οχήματα  που  έχουν  κάνει  πάνω  από  πέντε  
(5) κλήσεις ετησίως και θα παρέχεται εφόσον το ασφαλισμένο  όχημα  εξετασθεί 
προηγουμένως  στις  εγκαταστάσεις  του  Ασφαλιστή  και  βεβαιωθεί  από  τους 
Μηχανικούς του  η ικανότητα κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος. 
ιζ) Ο Ασφαλιστής  δε  φέρει  καμία  ευθύνη  στις  περιπτώσεις  μεταφοράς  στο 
ασφαλισμένο  όχημα  παράνομων  ουσιών,  όπλων,   προϊόντων   εγκλήματος,   
κ.λπ συναφή. 

ιη) Στα οχήματα άνω της 20ετίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κάλυψη πλήρους 
οδικής βοήθειας. Γίνονται δεκτά και οχήματα άνω των 20  ετών, με διαφορετική  
τιμολόγηση για παροχή Οδικής βοήθειας είτε σε Ελλάδα είτε  σε  εξωτερικό με  
τους  ειδικότερους όρους που έχουν συμφωνηθεί. 
Ιθ) Σε περίπτωση που έχει δοθεί κλήση για εξυπηρέτηση ασφαλισμένου βάση του 
πιστοποιητικού του  ασφάλισης και  ο Ασφαλιστής έχει  ανταποκριθεί  και  
εξυπηρετήσει τον ασφαλισμένο, τότε σε περίπτωση μερικής ή  ολικής  ακύρωσης  
της  κάλυψης ασφάλισης είτε  για  παροχή  πλήρους  οδικής  βοήθειας είτε  για  
φροντίδα  ατυχήματος, δεν επιστρέφονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα στον 
ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης. 
Ο  Ασφαλιστής  δεν  υποχρεούται  και  δεν  καλύπτει  αξιώσεις  από  τον   
ασφαλισμένο σχετικά με: 
1. Αυτοτραυματισμό εκ προθέσεως ή συμμετοχή του ασφαλισμένου σε 
εγκληματικές πράξεις 

2. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε στοιχήματα έννομα ή όχι ή επιδείξεις ή 
αγώνες ή αυτοσχέδιους  αγώνες  ταχύτητας  με  την  χρήση  του  ασφαλισμένου  
οχήματος,   αγώνες εν γένει επίσημους ή όχι, εορταστικές  παρελάσεις,  
επιδείξεις  ή  οδηγείται  το ασφαλισμένο όχημα με κάθε επικίνδυνο τρόπο 
3. Μη έγκριση του νομίμου ιδιοκτήτη ως προς  την  συγκατάθεση του  ως  
κύριος ή νόμιμος  κάτοχος  του  ασφαλισμένου  οχήματος  για  την  
χρησιμοποίηση   του   από τρίτους 
4. Παράνομη και μη έννομη κίνηση του ασφαλισμένου οχήματος χωρίς 
άδεια κυκλοφορίας, ή χωρίς πινακίδες, ή οποιασδήποτε παράβασης 
διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα και ειδικά όταν εμπρόθεσμα δεν είχε 
υποβληθεί στο επιβαλλόμενο έλεγχο από ΚΤΕΟ 
5. Πρόκληση ζημίας εξαιτίας της οδήγησης υπό την επίδραση εθελοντικής ή 
και μη εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών, ή 
φαρμάκων που λήφθηκαν χωρίς την γραπτή συνταγή από Ιατρό ή από 
υπερβολική δόση 
6. Πρόκληση ζημίας από δόλο ή εσκεμμένη ενέργεια η οποία κατέληξε σε 
ζημιογόνο ατύχημα ή και βλάβη 
7. Αίτηση ασφάλισης κατά την διάρκεια  τρομοκρατικών  ενεργειών,  πολέμου,  
ή εχθρικών επιχειρήσεων, εξεγέρσεων ή πολιτικών ταραχών ή στάσεων και απεργιών, 
ή κακόβουλης βλάβης. 
8. Κάθε αποθετική ζημιά 



 
9. Κάθε αποτέλεσμα και οποιασδήποτε μορφής ψυχικής ασθένειας η  εν  γένει 
πνευματικής διαταραχής 
10. Οποιαδήποτε ρυμούλκηση του ασφαλισμένου οχήματος ή οιοιδήποτε 
προσώπου ενεργεί   για     λογαριασμό    τρίτου     σε  τρίτο     όχημα    για     την  
ρυμούλκηση του ασφαλισμένου οχήματος ως αυτό αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
11. Βλάβη ή ατύχημα σχετικά με την μη ενδεδειγμένη μεταφορά ανθρώπων ή 
υπεράριθμών  ή  βάρος  αντικειμένων  μεγαλύτερου  του  επιτρεπτού  από   αυτό   
που ορίζει ο κατασκευαστής καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία ή 
ακινητοποίηση η βλάβη στο ασφαλισμένο όχημα. 
12. Έλλειψη ή απώλεια κλειδιών του ασφαλισμένου οχήματος 
13. Οποιαδήποτε δήμευση  ή  κατάσχεση  του  ασφαλισμένου  οχήματος  σε  

Τρίτη   χώρα ή στην χώρα που υπάγεται. 


