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Εισαγωγή

Αγαπητέ Ασφαλισμένε,

Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση 
του αυτοκινήτου σας. 

Η INTERLIFE, τα στελέχη της, καθώς και ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος θα είναι 
πάντα δίπλα σας, να σας βοηθούν σε κάθε περίπτωση που εμπίπτει στους όρους 
της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης. 

Εσείς από την πλευρά σας, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους 
ασφάλισης σας για να μη βρεθείτε ποτέ στη δυσάρεστη θέση, να διαπιστώσετε 
ότι δεν καλύπτεστε. Έτσι, φροντίσαμε ώστε οι ειδικές εξαιρέσεις των όρων να 
είναι με κόκκινο χρώμα. Επίσης, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιό σας και να αναπροσαρμόζετε (αν χρειάζεται), σε ετήσια βάση, τα 
πραγματικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια. 

Τέλος, σημειώστε ότι η Εταιρία μας, προσφέρει ειδικές εκπτώσεις, για την 
ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων. Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος και 
εμείς, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετούμε, αναπτύσσοντας τη 
σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλιζόμενου.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την επιλογή και την εμπιστοσύνη σας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά την Ασφαλιστική σας Σύμβαση 
και σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνη με όσα μας ζητήσατε, 

να την επιστρέψετε αμέσως στην Εταιρία για αλλαγή.

Προσοχή
Από το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων κινδύνων, οι οποίοι περιγράφονται 

αναλυτικά στην συνέχεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ισχύουν ΜΟΝΟ αυτοί που 
αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, 

με αναγραφόμενα ασφαλιζόμενα κεφάλαια και αντίστοιχα ασφάλιστρα.

Το παρόν επισυνάπτεται σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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Α. Όροι Κλάδου Αστικής Ευθύνης  
από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (Άρθρα 17)

Η παρούσα διέπεται από τον Ν.489/76, το Π.Δ.237/1986, 
τον Ν.2496/97, τον Ν.4261/2014 και τον Ν.4364/2016 
όπως ισχύουν, από αποφάσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος με περιεχόμενο την ασφάλιση καθώς και από 
τους κατωτέρω όρους. 
Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο ή απόφαση της ΤτΕ 
θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν αναφορές όπως ο 
ίδιος ή ίδια  μπορεί να διαφοροποιηθεί ή αντικατασταθεί 
από καιρού εις καιρό ή ανάλογα, να επεκταθεί, 
επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί.
Όπου κατωτέρω αναφέρεται η λέξη Εταιρία νοείται η 
ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ 
(INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών 
Ασφαλίσεων». Όπου κατωτέρω αναφέρεται η λέξη 
ασφαλισμένος νοείται και ο λήπτης της ασφάλισης.

Άρθρο 1. Κατάρτιση Ασφαλιστικής Σύμβασης
Η παρούσα καταρτίστηκε με βάση την υποβληθείσα 
Πρόταση Ασφάλισης και με βάση τις έγγραφες 
απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία 
έχει ζητηθεί. Με βάση τα ανωτέρω υπολογίσθηκαν τα 
ασφάλιστρα. Ως ασφαλισμένος νοείται κάθε πρόσωπο 
του οποίου κατά νόμο καλύπτεται η αστική ευθύνη 
από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος 
π.χ. ο αντισυμβαλλόμενος, ο κύριος, νομέας, κάτοχος, 
προστήσας και οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος. 
Για το λόγο αυτό οι παρόντες όροι δεσμεύουν όλα τα 
ανωτέρω πρόσωπα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Άρθρο 2. Ισχύς της Ασφάλισης
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης 
και του ασφαλισμένου καθορίζονται από την παρούσα 
σύμβαση και τους όρους της, την Πρόταση Ασφάλισης 
και τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται για τις 
συμφωνηθείσες τροποποιήσεις. Τροποποίηση μπορεί να 
γίνει μόνον εγγράφως και ισχύει από την ημέρα έκδοσης 
της σχετικής πρόσθετης πράξης.

Άρθρο 3. Αντικείμενο Ασφαλίσεως
Η ασφάλιση περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων 
απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου από ζημίες 
προξενούμενες από την αμελή (όχι δηλαδή την εκ 
δόλου) κυκλοφορία του ανωτέρω οχήματος μόνον για 
τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων 
2. Τραυματισμού προσώπων 
3. Υλικών ζημιών σε αντικείμενα που δεν ανήκουν σε 
πρόσωπα της οικογένειας του ασφαλισμένου ή/και του 
λήπτη της ασφάλισης 
4. Υλικών ζημιών σε αντικείμενα που δεν μεταφέρονται 
με το ασφαλισμένο όχημα.

Δεν θεωρούνται τρίτοι:
Α. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά.
Β. Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με 

τη σύμβαση ασφάλισης.

Γ. Εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή 
την ασφαλιστική σύμβαση.

Δ. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι 
ασφαλισμένο ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει 
νομική προσωπικότητα.

Άρθρο 4. Τοπικά Όρια Ισχύος
Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα 
όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τα κράτη – μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα κράτη του Ενιαίου 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) καθώς και για τα λοιπά 
κράτη – μέλη, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς 
Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα ΙΙΙ 
της Ενοποιημένης Συμφωνίας.
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο όχημα κυκλοφορήσει 
στο έδαφος τρίτων χωρών που δεν ανήκουν στον 
Ε.Ο.Χ., πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό 
διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα), όπως ισχύει στις 
χώρες αυτές σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ της Ενοποιημένης 
Συμφωνίας. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται κατόπιν 
προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της 
ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου καθώς και 
καταβολής πρόσθετων ασφαλίστρων. 

Άρθρο 5. Ανώτατα Όρια Ευθύνης της Εταιρίας
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε ατύχημα 
στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα 
δικαστικά έξοδα, και κάθε φύσεως αμοιβές τρίτων, δεν 
είναι δυνατό να υπερβεί το αναγραφόμενο στον πίνακα 
καλύψεων του ασφαλιστήριου ποσό, για κάθε κίνδυνο 
που καλύπτεται με αυτό. Αν η Εταιρία για οποιονδήποτε 
λόγο υποχρεωθεί να πληρώσει δικαστικώς ή εξωδίκως 
οποιοδήποτε ποσό πέραν του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου και του 
λήπτη της ασφάλισης ευθυνόμενων αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον.

Άρθρο 6. Διάρκεια Ασφαλίσεως - Λήξη 
ασφαλίσεως
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή 
του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης 
της τμηματικής καταβολής εφόσον αυτό εγγράφως 
συμφωνηθεί και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο 
ασφαλιστήριο. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης 
επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του 
ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, και 
πάντως πριν την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης.
Η Εταιρία μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής 
σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την 
πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την επόμενη της 
ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει 
η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια ή ενημέρωση του ασφαλισμένου. 

Άρθρο 7. Γενικές Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου 
σε Περίπτωση Ζημίας
Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, ο ασφαλισμένος 
υποχρεούται:
1. Να ειδοποιήσει, εγγράφως, μέσα σε 8 ημέρες από το 
ατύχημα, την Εταιρία παρέχοντας ταυτόχρονα σ΄ αυτήν 
κάθε πληροφορία που θα του ζητηθεί σχετικά μ΄ αυτό.
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2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, οφείλει 
να προβεί σε κάθε ενέργεια στην οποία θα προέβαινε 
για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον 
περιορισμό της ζημίας σύμφωνα με την καλή πίστη και 
τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, 
σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.
3. Να διευκολύνει και να παρέχει κάθε δυνατή και 
εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους ερευνητές, 
τεχνικούς συμβούλους και πραγματογνώμονες της 
Εταιρίας, για τη διαπίστωση των αιτιών του ατυχήματος 
και την εκτίμηση των ζημιών.
4. Να θέτει άμεσα στη διάθεση της Εταιρίας το 
ασφαλισμένο όχημα για εξέταση και φωτογράφηση 
του και να μην το επισκευάσει παρά μόνον από αυτήν 
άλλως, μετά από πάροδο 5 εργάσιμων ημερών από την 
έγγραφη αναγγελία του ατυχήματος προς την Εταιρία. 
5. Να παραδίδει σε φωτοαντίγραφο μέσα σε οκτώ 
(8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο 
έγγραφο, που αφορά το ατύχημα και περιέρχεται στην 
κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο.
6. Να μη προβαίνει σε ρητή αναγνώριση της ευθύνης 
του παρά μόνον εφόσον έχει την έγγραφη συναίνεση 
της Εταιρίας.
7. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, που 
θα σημαίνει σιωπηρή αποδοχή της ευθύνης του ή 
απόκρουση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό οποιασδήποτε 
αξίωσης τρίτου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
Εταιρίας.
8. Η Εταιρία κατά την κρίση της δικαιούται, χωρίς 
όμως να υποχρεούται, να αναλάβει ως πληρεξούσια του 
ασφαλισμένου την απόκρουση, την αναγνώριση, την 
ικανοποίηση και το συμβιβασμό κάθε αξίωσης τρίτου 
από την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου μέχρι το 
ανώτατο όριο ευθύνης της που αναφέρεται στην πρώτη 
σελίδα του ασφαλιστηρίου και να ενεργεί καθετί που 
απαιτείται για την περαίωση των ανωτέρω ενεργειών. 
Δικαιούται επίσης, χωρίς να υποχρεούται, να ενεργεί τα 
ανωτέρω δικαστικώς ή εξωδίκως και ως πληρεξούσια 
του ασφαλισμένου, δυνάμενη να διορίζει και άλλους 
πληρεξούσιους, δικηγόρους ή μη. 
9. Ο ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε 
πληροφορία ή συνδρομή σχετικά με το ατύχημα, που 
η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και του ζητήσει. Παρέχει 
στα ανωτέρω πλαίσια δια του παρόντος την ειδική 
ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρία να 
τον εκπροσωπεί, αν αυτή το επιθυμεί, ενώπιον πάσης 
αρχής ή δικαστηρίων.
10. Η υπαίτια παράβαση από τον ασφαλισμένο των 
ως άνω υποχρεώσεών του, παρέχει στην Εταιρία το 
δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της 
σύμφωνα με το νόμο.
11. Οι ζημίες που προκύπτουν εκ του τυχόν 
επικαθημένου ή συρμού καλύπτονται μόνον εφόσον 
αυτό βρίσκεται σε ζεύξη με τον τράκτορα ή και το 
ρυμουλκό κατά τον χρόνο του ατυχήματος.

Άρθρο 8. Εξαιρέσεις
Δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και αποκλείονται 
από την ασφάλιση οι ζημίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 6β του Π.Δ. 237/1986. Αν η Εταιρία εξωδίκως ή 
μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει 

σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά 
του ασφαλισμένου και του λήπτη της ασφάλισης. 

Άρθρο 9. Καθορισμός Ασφαλίστρου
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τη χρήση, την 
ιπποδύναμη, την έδρα του αυτοκινήτου, την ηλικία του 
οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε 
άλλο κριτήριο θεωρείται απαραίτητο από την Εταιρία. Σε 
περίπτωση νομοθετικής τροποποίησης των κατωτάτων 
υποχρεωτικών ορίων ασφαλίσεως, τα ασφάλιστρα 
αναπροσαρμόζονται κατ΄ ανάλογο ποσοστό ακόμα 
και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής συμβάσεως και 
πάντως από την ημερομηνία ισχύος των νέων ορίων. 
Η καταβολή χρημάτων χωρίς την χορήγηση του 
ασφαλιστηρίου δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση για την Εταιρία 
εκτός από την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση 
που δεν καταρτισθεί τελικά η ασφαλιστική σύμβαση.

Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος οφείλουν 
να γνωστοποιούν στην Εταιρία κάθε μεταβολή στοιχείων 
του οχήματος έστω και όταν τα στοιχεία αυτά δεν 
επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων. Οφείλουν 
επίσης να της γνωστοποιούν σύμφωνα με το νόμο κάθε 
αλλαγή της διεύθυνσής τους που αναγράφεται στην 
πρώτη σελίδα του παρόντος.

Άρθρο 10. Καταβολή Ασφαλίστρων 
Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, 
αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή του 
νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας.

Άρθρο 11. Δεν υφίσταται 

Άρθρο 12. Ανακοινώσεις και Δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου 
και του λήπτη της ασφάλισης συντάσσονται εγγράφως 
και παραδίδονται ή επιδίδονται μόνον στην έδρα της 
Εταιρίας.

Άρθρο 13. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς 
που θα προκύψει από το παρόν μεταξύ της Εταιρίας και 
του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου είναι 
τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Τόπος κατάρτισης 
της παρούσας είναι η Θεσσαλονίκη. Εφαρμοστέο δίκαιο 
είναι το Ελληνικό.

Άρθρο 14. Δεν υφίσταται 

Άρθρο 15. Επασφάλιστρο Οδηγού κάτω των 23 ή 
άνω των 75 Ετών
Σε περίπτωση ατυχήματος επερχομένου όταν το 
ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό που δεν 
έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του ή έχει 
συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του, χωρίς αυτό να 
έχει δηλωθεί στην Εταιρία και χωρίς να έχει καταβληθεί 
το υπό του Τιμολογίου Αυτοκινήτων προβλεπόμενο 
επασφάλιστρο για τους ανωτέρω οδηγούς, η Εταιρία 
δικαιούται να αξιώσει από τον ασφαλισμένο και το 
λήπτη της ασφάλισης ευθυνόμενων αλληλεγγύως και 
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εις ολόκληρον να καταβάλει αμέσως με Πρόσθετη 
Πράξη, επασφάλιστρο 60% εφ’ όσον ο οδηγός κατέχει 
ερασιτεχνική άδεια, ή 30% εφ’ όσον ο οδηγός κατέχει 
επαγγελματική άδεια, υπολογιζόμενο επί των εκάστοτε 
προβλεπομένων από το ισχύον Τιμολόγιο, ετησίων 
ασφαλίστρων για τους καλυπτομένους κινδύνους, 
άλλως ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει.

Άρθρο 16. Επασφάλιστρο Νέου Οδηγού
Σε περίπτωση ατυχήματος επερχομένου όταν το 
ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό που έχει 
λάβει για πρώτη φορά άδεια ικανότητος οδηγού για 
την κατηγορία του ασφαλισμένου οχήματος εντός 
του τελευταίου προ της ημερομηνίας επελεύσεως του 
ατυχήματος δωδεκαμήνου (12μηνου), χωρίς να έχει 
δηλωθεί αυτό στην Εταιρία και χωρίς να έχει καταβληθεί 
το υπό του Τιμολογίου Αυτοκινήτων προβλεπόμενο 
επασφάλιστρο για τον ανωτέρω οδηγό η Εταιρία 
δικαιούται να αξιώσει από τον ασφαλισμένο και το 
λήπτη της ασφάλισης ευθυνόμενων αλληλεγγύως να 
καταβάλει αμέσως με Πρόσθετη Πράξη, επασφάλιστρο 
60%, υπολογιζόμενο επί των εκάστοτε προβλεπομένων 
από το ισχύον Τιμολόγιο, ετησίων ασφαλίστρων για 
τους καλυπτομένους κινδύνους, αλλιώς ουδεμία ευθύνη 
αποζημίωσης φέρει.

Άρθρο 17. Επιστροφή Ασφαλίστρων σε 
Περίπτωση Καταγγελίας της Σύμβασης όταν 
αυτή έχει συναφθεί μέσω Διαμεσολαβούντος 
Προσώπου
Σε περίπτωση επιστροφής καταβληθέντων ασφαλίστρων 
της παρούσας και εφόσον αυτή έχει συναφθεί με 
τη συμμετοχή διαμεσολαβούντος προσώπου, η 
Εταιρία δικαιούται να καταβάλει στον ανωτέρω 
διαμεσολαβούντα παν ποσό ασφαλίστρων που τυχόν 
οφείλει στο λήπτη της ασφάλισης, ο οποίος διορίζει με 
το παρόν τον ανωτέρω διαμεσολαβούντα πληρεξούσιο 
και αντίκλητό του αλλά και πρόσωπο δεκτικό καταβολής 
του ποσού αυτού.

Β. Γενικοί Όροι Προαιρετικών Καλύψεων 
Αυτοκινήτου (Άρθρα 22)

Όλες οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου διέπονται 
από τον Ν.4364/16 και τον Ν.2496/97, όπως ισχύουν, 
από αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος με 
περιεχόμενο την ασφάλιση, την πρόταση ασφάλισης, 
τα όσα αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου, καθώς και από τους κατωτέρω όρους. 
Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο ή απόφαση της ΤτΕ 
θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν αναφορές όπως ο 
ίδιος ή ίδια  μπορεί να διαφοροποιηθεί ή αντικατασταθεί 
από καιρού εις καιρό ή ανάλογα, να επεκταθεί, 
επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί.

Όπου κατωτέρω αναφέρεται η λέξη Εταιρία νοείται η 
ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ 
(INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών 
Ασφαλίσεων». Όπου κατωτέρω αναφέρεται η λέξη 
ασφαλισμένος νοείται και ο λήπτης της ασφάλισης. 

Άρθρο 1. Κατάρτιση Ασφαλιστικής Σύμβασης
Η παρούσα καταρτίστηκε με βάση την υποβληθείσα 
Πρόταση Ασφάλισης και με βάση τις έγγραφες 
απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία 
έχει ζητηθεί. Με βάση τα ανωτέρω υπολογίσθηκαν τα 
ασφάλιστρα.

Άρθρο 2. Περιεχόμενο της Ασφάλισης
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης 
και του ασφαλισμένου καθορίζονται από την παρούσα 
σύμβαση και τους όρους της, την Πρόταση Ασφάλισης 
και τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται για τις 
συμφωνηθείσες τροποποιήσεις. Τροποποίηση μπορεί να 
γίνει μόνον εγγράφως και ισχύει από την ημέρα έκδοσης 
της σχετικής πρόσθετης πράξης και πάντως μετά την 
καταβολή τυχόν πρόσθετων ασφαλίστρων.

Άρθρο 3. Αντικείμενο Ασφαλίσεως
Η Εταιρία υποχρεούται σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού 
κινδύνου (και εφόσον δεν συντρέχει εξαίρεση από την 
ασφαλιστική κάλυψη) να καταβάλει στον ορισθέντα 
δικαιούχο του ασφαλίσματος και σε περίπτωση που 
αυτός δεν έχει ορίσει τον λήπτη της ασφάλισης το 
ποσό της ζημίας του (εκτός από το ποσό της τυχόν 
συμφωνηθείσας απαλλαγής) και μέχρι του ανωτάτου 
ορίου που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 
παρόντος ασφαλιστηρίου. 

Άρθρο 4. Διάρκεια Ασφαλίσεως
Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το οποίο 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και δεν ανανεώνεται 
αυτόματα. Η ουσιαστική της διάρκεια αρχίζει με την 
καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης 
δόσης της τμηματικής καταβολής, εφόσον αυτό 
εγγράφως συμφωνηθεί.

Άρθρο 5. Γενικές Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου
Ο ασφαλισμένος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 
προληπτικά μέτρα, να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια 
για αποφυγή επέλευσης ή επίτασης των ασφαλισμένων 
κινδύνων και να συμπεριφέρεται γενικά σαν συνετός 
κύριος αυτοκινήτου. 
Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, ο ασφαλισμένος 
υποχρεούται:
1. Να ειδοποιήσει, εγγράφως, μέσα σε 8 ημέρες από 
την επέλευση του κινδύνου την Εταιρία παρέχοντας 
ταυτόχρονα σ αυτήν κάθε πληροφορία που θα του 
ζητηθεί σχετικά μ αυτήν.
2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, οφείλει 
να προβεί σε κάθε ενέργεια στην οποία θα προέβαινε 
για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον 
περιορισμό της ζημίας σύμφωνα με την καλή πίστη και 
τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, 
σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.
3. Να διευκολύνει και να παρέχει κάθε δυνατή και 
εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους ερευνητές, 
τεχνικούς συμβούλους και πραγματογνώμονες της 
Εταιρίας, για τη διαπίστωση των αιτιών της επέλευσης 
του κινδύνου και την εκτίμηση των ζημιών.
4. Να θέτει άμεσα στη διάθεση της Εταιρίας το 
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ασφαλισμένο όχημα για εξέταση και φωτογράφηση 
του και να μην το επισκευάσει παρά μόνον από αυτήν 
άλλως μετά από πάροδο 5 εργάσιμων ημερών από 
την έγγραφη αναγγελία του ατυχήματος προς την 
Εταιρία. Να παραδίδει σε φωτοαντίγραφο μέσα σε οκτώ 
(8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο 
έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου και 
περιέρχεται στην κατοχή του με οποιοδήποτε τρόπο. 
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας 
παραγράφου εκπίπτει από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης 
του.
5. Ο ασφαλισμένος παρέχει δια του παρόντος την ειδική 
ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρία να 
τον εκπροσωπεί, αν αυτή το επιθυμεί, ενώπιον πάσης 
αρχής και να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο 
σχετιζόμενο με την επέλευση του κινδύνου.
6. Η υπαίτια παράβαση από τον ασφαλισμένο των 
ως άνω υποχρεώσεών του συνεπάγεται την έκπτωση 
του από κάθε δικαίωμα να αξιώσει την καταβολή 
ασφαλίσματος. 

Άρθρο 6. Καθορισμός Ασφαλίστρου
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τη χρήση, την 
ιπποδύναμη, την έδρα του αυτοκινήτου, την ηλικία του 
οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε 
άλλο κριτήριο θεωρεί απαραίτητο η Εταιρία. Η καταβολή 
χρημάτων χωρίς τη χορήγηση του ασφαλιστηρίου δεν 
γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου 
ούτε άλλη υποχρέωση για την Εταιρία εκτός από την 
επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν 
καταρτισθεί τελικά η ασφαλιστική σύμβαση. Ο λήπτης 
της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος οφείλουν να 
γνωστοποιούν στην Εταιρία κάθε μεταβολή στοιχείων 
του οχήματος, έστω και όταν τα στοιχεία αυτά δεν 
επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων. Οφείλουν 
επίσης, να της γνωστοποιούν σύμφωνα με το νόμο κάθε 
αλλαγή της διεύθυνσης τους που αναγράφεται στην 
πρώτη σελίδα του παρόντος.

Άρθρο 7. Καταβολή Ασφαλίστρων 
Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, 
αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή του 
νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας.

Άρθρο 8. Ανακοινώσεις και Δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου 
και του λήπτη της ασφάλισης συντάσσονται εγγράφως 
και παραδίδονται ή επιδίδονται μόνον στην έδρα της 
Εταιρίας.

Άρθρο 9. Δεν υφίσταται 

Άρθρο 10. Υπολογισμός της Ασφαλιστικής 
Αποζημίωσης 
1. Οι προαιρετικές ασφαλίσεις καλύπτουν μόνον την 
τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου ή των κατεστραμμένων 
ή των απολεσθέντων τμημάτων και εξαρτημάτων 
του, κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού 
κινδύνου, αφαιρούμενης της αξίας των διασωθέντων 
υπολειμμάτων του – σώστρα.
2. Για την εξεύρεση της τρέχουσας αξίας του οχήματος 

και των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων του κατά το χρόνο 
επέλευσης του κινδύνου λαμβάνονται υπόψη ιδίως η 
παλαιότητα του, τα προγενέστερα ατυχήματα του και οι 
άλλες ζημίες του, η τακτική και επιμελής συντήρηση του 
σε εξουσιοδοτημένο από την κατασκευάστρια Εταιρία 
συνεργείο, η γενικότερη κατάσταση του κ.λπ.
3. Σε περίπτωση μερικής ζημίας (όχι δηλαδή ολικής 
καταστροφής) θα αφαιρείται από την αξία των 
καινούργιων ανταλλακτικών ποσοστό παλαιότητας 5% 
ανά συμπληρωμένο έτος (σύμφωνα με την ημερομηνία 
1ης κυκλοφορίας του οχήματος στην αλλοδαπή εάν εκεί 
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, άλλως στην Ελλάδα) με 
μέγιστο αφαιρετέο ποσοστό 60 % (12 έτη). 
4. Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου 3 ισχύει και 
επί ολικής καταστροφής οχήματος μόνον όμως εφόσον 
ο ασφαλισμένος έτυχε ατέλειας ή άλλης απαλλαγής κατά 
την αγορά ή εισαγωγή του οχήματος στην Ελλάδα. Ως 
βάση υπολογισμού για την εξεύρεση της τρέχουσας 
αξίας θα ληφθεί υποχρεωτικά η πραγματική δαπάνη 
κτήσης του ασφαλισμένου οχήματος (χωρίς δηλαδή 
τους εξοικονομηθέντες δασμούς, ατέλειες κ.λπ.)

Άρθρο 11. Ασφαλιστικό Ποσό 
1. Το ασφαλιστικό ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο 
ευθύνης της Εταιρίας από την επέλευση ενός ή 
περισσοτέρων ασφαλιστικών κινδύνων μέσα σε κάθε 
ετήσια ασφαλιστική περίοδο π.χ. εάν το όχημα κατά 
μήνα Ιανουάριο υποστεί ζημία λόγω πυρκαγιάς και μετά 
την επισκευή του εντός της ίδιας ασφαλιστικής διάρκειας 
π.χ. κατά μήνα Αύγουστο κλαπεί, τότε η Εταιρία όσο 
αφορά την κάλυψη της κλοπής θα καταβάλει το υπόλοιπο 
ποσό της αξίας του αφού δηλαδή από το συμφωνηθέν 
ασφαλιστικό ποσό αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν λόγω 
πυρκαγιάς ποσό αποζημίωσης κ.ο.κ. Η συνολική ευθύνη 
της Εταιρίας μέσα στην ίδια ασφαλιστική διάρκεια δεν 
δύναται να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό της αξίας 
του οχήματος κατά την έναρξη της ασφάλισης. Το 
ίδιο βεβαίως ισχύει και αν από το ίδιο συμβάν επήλθαν 
περισσότεροι ασφαλισμένοι κίνδυνοι π.χ. ζημίες από 
σύγκρουση ή ανατροπή του οχήματος και αμέσως μετά 
ανάφλεξη του.
2. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας σε περίπτωση 
ζημίας σε περισσότερα από ένα ασφαλισμένα οχήματα 
του ιδίου ιδιοκτήτη, από την ίδια αιτία και στον ίδιο 
τόπο, ανεξάρτητα από τον αριθμό συμβολαίων δεν 
μπορεί να υπερβεί το ποσό που τυχόν αναγράφεται 
στην 1η σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο όρος 
αυτός υπερισχύει κάθε τυχόν αντιθέτου αναφερομένου 
στο παρόν συμβόλαιο. 
3. Σε περίπτωση μερικής ζημιάς του οχήματος η 
Εταιρία δικαιούται αντί να καταβάλλει χρηματική 
αποζημίωση να αναλάβει την επισκευή του αυτοκινήτου 
σε συνεργείο επιλογής της. Σε περίπτωση ολικής 
καταστροφής του οχήματος η Εταιρία δικαιούται αντί 
να καταβάλει χρηματική αποζημίωση να μεταβιβάσει με 
έξοδα και φροντίδα της κατά πλήρη κυριότητα, νομή και 
κατοχή στο δικαιούχο του ασφαλίσματος ή εάν αυτός 
δεν έχει ορισθεί στον λήπτη της ασφάλισης ένα όχημα 
ιδίου εργοστασίου κατασκευής, μοντέλου, κυβισμού και 
ηλικίας το οποίο όμως να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε 
σύγκρουση.
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Άρθρο 12. Διαιτησία 
Οι κάθε είδους διαφορές που πηγάζουν από τις 
προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου (πλην της αξίωσης 
της Εταιρίας για καταβολή των ασφαλίστρων) λύνονται 
με βάση το ελληνικό δίκαιο μόνο με διαιτησία που 
διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τους 
παρακάτω όρους:
Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιδίδει με 
δικαστικό επιμελητή προς το άλλο μέρος εξώδικη 
δήλωση ορίζοντας το δικό του διαιτητή. Στη δήλωση 
αυτή αναφέρονται υποχρεωτικά τα ακριβή και πλήρη 
στοιχεία καθώς και η διεύθυνση του συμβαλλομένου 
μέρους και του διαιτητή καθώς και αναλυτικά σύμφωνα 
με το άρθρο 216 ΚΠολΔ, η προς επίλυση διαφορά και 
βεβαίως το αίτημά του. Ρητά συμφωνείται ότι μόνον από 
την επίδοση της ανωτέρω δήλωσης αρχίζει η τοκοφορία 
της απαίτησης του επισπεύδοντος μέρους. Το μέρος 
στο οποίο απευθύνεται η αίτηση οφείλει μέσα σε 15 
εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσει με τον ίδιο τρόπο 
τα ακριβή και πλήρη στοιχεία καθώς και τη διεύθυνση 
του δικού του διαιτητή προς το άλλο μέρος και προς το 
διαιτητή του. Εάν παραλείψει να πράξει τούτο το άλλο 
μέρος ο άλλος διαιτητής ορίζεται από το Πρωτοδικείο 
της Θεσσαλονίκης κατόπιν αίτησης του πρώτου μέρους. 
Η απόφαση των δυο διαιτητών εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα 
από τον κατά τα παραπάνω διορισμό και του δευτέρου 
διαιτητή, εκτός αν αντικειμενικοί λόγοι επιβάλλουν την 
παράταση της προθεσμίας και συμφωνούν σε αυτό και 
οι δύο διαιτητές.
Αν οι διαιτητές δεν συμφωνήσουν πρέπει μέσα σε 1 
μήνα από την ημέρα της διαπίστωσης της διαφωνίας 
τους, να ορίσουν ένα επιδιαιτητή. Εάν αδυνατούν 
να συμφωνήσουν στον διορισμό επιδιαιτητή, τον 
επιδιαιτητή ορίζει το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης 
κατόπιν αίτησης του ενός ή και των δυο διαιτητών ή του 
ενός ή και των δυο μερών κατά την διαδικασία του άρθρου 
878 επ. του ΚΠολΔ. Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής δεν 
είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από οποιονδήποτε διάδικο 
ούτε υποχρεούνται να αυτοαναιρεθούν. Αν ο διορισθείς 
διαιτητής ή ο επιδιαιτητής δεν αναλάβει αμέσως το 
έργο της διαιτησίας ή απουσιάσει δύο φορές συνεχώς 
και αδικαιολόγητα από την εγγράφως προσδιορισθείσα 
συνεδρίαση ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο κωλύεται 
στο έργο του, ο άλλος διαιτητής ή ο επιδιαιτητής οφείλει 
να γνωστοποιήσει τούτο αμέσως στα μέρη, προκειμένου 
αυτός να αντικατασταθεί με πρωτοβουλία του μέρους 
που όρισε το διαιτητή αυτό. 
Η αντικατάσταση του διαιτητή γίνεται με την ίδια με 
τον διορισμό διαδικασία. Σε περίπτωση άρνησης του 
μέρους να αντικαταστήσει το διαιτητή του εντός 1 
μηνός από την επίδοση της γνωστοποίησης ανάγκης 
αντικατάστασης του, τότε με πρωτοβουλία του άλλου 
μέρους ορίζεται ο αντικαταστατής του κατά τις ανωτέρω 
διατάξεις του ΚΠολΔ. Η αντικατάσταση του επιδιαιτητή 
γίνεται για τους ίδιους λόγους με την αντικατάσταση 
του διαιτητή και με την ίδια για το διορισμό διαδικασία. 

Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται αμέσως μετά 
την έκδοση της στα μέρη. Αυτή, είναι αμετάκλητη, 
υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη. Η διαιτητική 
απόφαση αναφέρει υποχρεωτικά ποιος με βάση την 

αρχή της ήττας και της νίκης επιβαρύνεται με την 
αμοιβή των διαιτητών, του επιδιαιτητή και τα τέλη και 
έξοδα της διαιτησίας. Η αμοιβή του κάθε διαιτητή και 
του επιδιαιτητή ανέρχεται σε 2% επί του αντικειμένου 
της διαφοράς.

Άρθρο 13. Γενικές Εξαιρέσεις
Ανεξαρτήτως από το εάν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια 
και εκτός εάν ρητά και ειδικά συμφωνήθηκε με το 
ασφαλιστήριο το αντίθετο αποκλείονται από την 
ασφάλιση ζημίες που προξενήθηκαν:
1. Άμεσα ή έμμεσα από πρόθεση του ασφαλισμένου, 
του λήπτη της ασφάλισης, του οδηγού του αυτοκινήτου 
και των προστηθέντων υπ’ αυτών προσώπων στην 
οδήγηση του αυτοκινήτου.
2. Άμεσα ή έμμεσα από συμμετοχή του ασφαλισμένου 
οχήματος σε επιδείξεις και σε εορταστικές παρελάσεις ή 
σε επίσημους ή μη αγώνες ή σε σχετικές δοκιμαστικές 
διαδρομές (προπονήσεις).
3. Άμεσα ή έμμεσα από κακόβουλες, δόλιες ενέργειες, 
τρομοκρατικές πράξεις, από επιδρομές, εχθροπραξίες, 
πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε μετά την κήρυξη 
του πολέμου), εμφυλίου πολέμου, οχλαγωγίες, 
διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικοπήματα ή 
επανάσταση και επίταξη κάθε είδους.
4. Άμεσα ή έμμεσα αποκλειστικά είτε με συνδρομή 
και άλλων αιτιών από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από 
ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό 
καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο.
5. Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, 
ανεμοθύελλα, χαλάζι, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη 
φυσική διαταραχή.
6. Άμεσα ή έμμεσα από οδηγό που δεν έχει κατά το 
χρόνο του ατυχήματος την εν ισχύ άδεια οδήγησης που 
προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που 
οδηγεί. 
7. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου 
ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών 
ουσιών, κατά το άρθρο 42 του Κ.Ο.Κ.
8. Αν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από 
αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή την άδεια 
κυκλοφορίας του.
9. Άμεσα ή έμμεσα από το μεταφερόμενο ή στο 
μεταφερόμενο με το αυτοκίνητο φορτίο.
10. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες 
πέραν από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκ της άδειας 
κυκλοφορίας του.
11. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες ή από 
τη διαρροή υγρών ή υγραερίων του οχήματος 
οποιασδήποτε φύσεως. 
12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της 
δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται 
σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον 
οδηγό (π.χ. σε κατηφόρα).
13. Εντός φυλασσομένων χώρων στάθμευσης, καθώς 
και εντός συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων 
αυτοκινήτων.
14. Υπό ή επί ειδικού τύπου οχημάτων χωρίς 
αριθμό κυκλοφορίας ασφαλιζομένων για ατυχήματα 
εντός συγκεκριμένου χώρου εφόσον τα ατυχήματα 
προκληθούν εκτός του χώρου αυτού. 
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15. Μέσα σε οχηματαγωγά ή σε φορτηγίδα ή σε 
οποιοδήποτε πλοίο ή κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση 
από αυτά.
16. Kατά τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαμετακόμισης 
του ασφαλιζομένου οχήματος.
17. Άμεσα ή έμμεσα από επιβολή προστίμων ή 
χρηματικών ποινών ή εξαγορά ποινών που επιβλήθηκαν 
από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές 
συνεπεία παραβάσεως νόμων ή αστυνομικών διατάξεων 
από τον Ασφαλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης όπως 
και των σχετικών δικαστικών εξόδων που προήλθαν από 
αποφάσεις των ως άνω αρχών.
18. Ζημίες που προξενούνται όταν το ασφαλισμένο 
όχημα κινείται επί πεζοδρομίου ή πεζοδρόμου ή σε 
σημείο όπου οριστικά ή προσωρινά έχει απαγορευθεί 
η κυκλοφορία οχημάτων, καθώς επίσης και όπου δεν 
προβλέπεται η κυκλοφορία οχημάτων.
19. Στην ενδυμασία ή τις αποσκευές των επιβαινόντων 
του καλυπτόμενου οχήματος καθώς επίσης και ζημίες ή 
απώλειες τιμαλφών ειδών ή χρημάτων.
20. Υπό ή επί ειδικού τύπου οχημάτων, εργαλείων ή 
μηχανημάτων προερχόμενες όχι κατά την μετακίνηση 
αυτών, αλλά από την λειτουργία τους ως εργαλεία.
21. Όταν το όχημα έχει υποστεί αλλαγή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί 
προηγουμένως στην ασφαλιστική Εταιρία.
22. Στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο συνεπεία κακής 
συντήρησης του.
23. Στα ελαστικά του αυτοκινήτου, στις ζάντες και τα 
τάσια.
24. Επί ασφάλισης αυτοκινήτων ψυγείων ή 
θερμοθαλάμων εξαιρούνται ζημίες των ψυκτικών ή 
θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, 
από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον οι ζημίες περιορίζονται 
μόνον σ’ αυτά. 
25. Σε χρόνο που το αυτοκίνητο κινείται εκτός οδών 
προοριζομένων για την κυκλοφορία αυτοκινήτων ή σε 
οδούς που απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία. 
26. Άμεσα ή έμμεσα συνεπεία δολιοφθοράς 
ενεργούμενης από πρόσωπα που δρουν κατ’ επιταγή 
ή έμπνευση οποιασδήποτε πολιτικής ή τρομοκρατικής 
οργάνωσης.
27. Όταν το ασφαλισμένο όχημα δεν διαθέτει το 
πιστοποιητικό ΚΤΕΟ που το κρίνει κατάλληλο για την 
κυκλοφορία του, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω της 
παλαιότητας του ασφαλισμένου αυτοκινήτου σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 14. Έκταση Ασφάλισης
1. Η ασφάλιση καλύπτει μόνο τις υλικές ζημίες του 
ασφαλισμένου οχήματος και ουδέν πέραν αυτού. 
Ενδεικτικά δεν καλύπτει μείωση εμπορικής αξίας, 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, δαπάνη 
μίσθωσης ετέρου οχήματος, ζημία από τη στέρηση της 
χρήσης του αυτοκινήτου κ.λπ.
2. Η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες που θα συμβούν 
εκτός της Ελληνικής επικράτειας. 

Άρθρο 15. Απαλλαγή
Εφόσον στην 1η σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
αναγράφεται ποσό απαλλαγής από την προαιρετική 

κάλυψη, τότε η ευθύνη της ασφαλιστικής Εταιρίας 
περιορίζεται κατά το αντίστοιχο ποσό της απαλλαγής, 
δηλ. η ευθύνη της υφίσταται μόνο για την πέραν του 
ποσού της απαλλαγής ζημία.

Άρθρο 16. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του παρόντος 
συμβολαίου δεν ταυτίζονται με αυτά της άδειας 
κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, τότε η 
ασφάλιση είναι άκυρη.

Άρθρο 17. Δεν υφίσταται 

Άρθρο 18. Επιστροφή Ασφαλίστρων σε 
Περίπτωση Καταγγελίας της Σύμβασης όταν 
αυτή έχει συναφθεί μέσω Διαμεσολαβούντος 
Προσώπου
Σε περίπτωση επιστροφής καταβληθέντων ασφαλίστρων 
της παρούσας και εφόσον αυτή έχει συναφθεί με 
τη συμμετοχή διαμεσολαβούντος προσώπου, η 
Εταιρία δικαιούται να καταβάλει στον ανωτέρω 
διαμεσολαβούντα παν ποσό ασφαλίστρων που τυχόν 
οφείλει στο λήπτη της ασφάλισης, ο οποίος διορίζει με 
το παρόν τον ανωτέρω διαμεσολαβούντα πληρεξούσιο 
και αντίκλητο του αλλά και πρόσωπο δεκτικό καταβολής 
του ποσού αυτού. 

Άρθρο 19. Η αξίωση της Εταιρίας για καταβολή των 
ασφαλίστρων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 20. Ανώτατο όριο ευθύνης - Ρήτρα STOP 
LOSS
Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας σε καμία 
περίπτωση δε θα ξεπεράσει το ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένων και των τόκων και 
δικαστικών δαπανών (ρήτρα STOP LOSS). Δηλαδή αν 
το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.000€ και 
επιδικαστεί κεφάλαιο 9.000€, τόκοι 1.500€ και δικαστική 
δαπάνη 500€, η εταιρία θα καταβάλει μόνον 10.000€

Άρθρο 21. Διαδοχική Ασφάλιση
Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις ισχύει μόνον η 
τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή 
της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα είναι ο τελευταίος 
ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι 
αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση 
ή καταγγελία. Η τελευταία ασφάλιση ακυρώνει τις 
προγενέστερες, όχι μόνον ως προς την έναντι τρίτων 
υποχρεωτική κάλυψη αστικής ευθύνης αλλά και ως 
προς τους τυχόν προαιρετικούς κινδύνους κάλυψης, 
που περιείχαν αυτές (προγενέστερες), ακόμα δηλαδή 
και αν η τελευταία ασφάλιση, δεν περιλαμβάνει τις ίδιες 
προαιρετικές καλύψεις.

Άρθρο 22. Ρήτρα Υποχρέωσης Γνωστοποίησης 
κάθε Αξίωσης Τρίτου - Claims made Clause
Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλιστικής 
αποζημίωσης με βάση το παρόν γεννάται μόνον εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 3 προϋποθέσεις:
α. το ζημιογόνο γεγονός έλαβε χώρα εντός της 

συμβατικής διάρκειας του παρόντος,
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β. εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο 
ασφαλισμένος ειδοποίησε εγγράφως και επί αποδείξει 
την εταιρία για την επέλευση του κινδύνου και τις 
πιθανές συνέπειες του ζημιογόνου γεγονότος,

γ. εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο 
ασφαλισμένος αξίωσε από την εταιρία την καταβολή 
ασφαλιστικής αποζημίωσης για τον επελθόντα κίνδυνο.

Γ. Ειδικοί Όροι Προαιρετικών Καλύψεων 
Αυτοκινήτου (Άρθρα 23)

Οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις και εφόσον αυτές 
έχουν παρασχεθεί διέπονται εκτός από τους ανωτέρω 
γενικούς όρους και από τους κατωτέρω ειδικούς επί 
μέρους όρους, διευκρινίσεις και εξαιρέσεις.
Δεν παρέχονται οι καλύψεις των παρακάτω άρθρων 1, 
2, 3, 4, 6, 6α, 6β, 7, 8, 8α, 10, 10α σε οχήματα που έχει 
παρέλθει η δεκαπενταετία (15), από την ημερομηνία της 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Άρθρο 1. Πυρκαγιά
Καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
οι υλικές ζημίες στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο που 
προκαλούνται μόνον από πυρκαγιά που έχει την εστία 
της εκτός του οχήματος ή αυτανάφλεξη του οχήματος ή 
από πτώση κεραυνού ή από έκρηξη.
Με την παρούσα δεν καλύπτονται: 
α. ζημίες από πυρκαγιά που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα 

από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή όχι,
β. ζημίες που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια κάθε 

είδους πολεμικών γεγονότων ή ενεργειών, εμφυλίου 
πολέμου, στάσης, λαϊκών ή πολιτικών ταραχών, 
οχλαγωγιών, απεργιών και γενικά ανωμάλων 
καταστάσεων,

γ. ζημίες από εμπρησμό,
δ. ζημίες από κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια 

πραγματοποίησης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα 
από αυτήν ή εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για 
την διάσωση αποτροπή ή περιστολή της ζημίας,

ε. ζημίες που θα προκληθούν όταν το ασφαλισμένο 
όχημα έχει κλαπεί ή αφαιρέθηκε με βία ή κατά τη 
διάρκεια της απόπειρας κλοπής ή διάρρηξης αυτού. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως 
κάθε δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει επιληφθεί 
η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός 24 ωρών από 
την επέλευση του κινδύνου.

Άρθρο 2. Πυρκαγιά κατά τη Διάρκεια Πολιτικών 
Ταραχών, Στάσεων και Απεργιών
Καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
οι υλικές ζημίες στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο που 
προκαλούνται μόνον από πυρκαγιά και έκρηξη κατά 
τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών, 
οχλαγωγιών, διαδηλώσεων.
Με την παρούσα δεν καλύπτονται: 
α. ζημίες από πυρκαγιά που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα 

από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή όχι,
β. ζημίες από εμπρησμό,

γ. ζημίες από κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια 
πραγματοποίησης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα 
από αυτήν ή εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για 
την διάσωση αποτροπή ή περιστολή της ζημίας,

δ. ζημίες που θα προκληθούν όταν το ασφαλισμένο 
όχημα έχει κλαπεί ή αφαιρέθηκε με βία ή κατά τη 
διάρκεια της απόπειρας κλοπής ή διάρρηξης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως 
κάθε δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει επιληφθεί 
η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός 24 ωρών από 
την επέλευση του κίνδυνου.

Άρθρο 3. Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό Τρίτου 
Προσώπου 
Καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
οι υλικές ζημίες από πυρκαγιά και έκρηξη που 
προκαλούνται μόνον από δόλιο εμπρησμό τρίτου 
προσώπου, στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο.  
Εξαιρείται η δόλια ενέργεια συγγενούς εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας του ασφαλισμένου ή και του δικαιούχου του 
ασφαλίσματος μέχρι και 3ου βαθμού καθώς και του νυν 
ή πρώην συζύγου του ασφαλισμένου και του δικαιούχου 
του ασφαλίσματος. 
Με την παρούσα δεν καλύπτονται: 
α. ζημίες που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια κάθε 

είδους πολεμικών γεγονότων ή ενεργειών, εμφυλίου 
πολέμου, στάσης, λαϊκών ή πολιτικών ταραχών, 
οχλαγωγιών, απεργιών και γενικά ανωμάλων 
καταστάσεων,

β. ζημίες από πυρκαγιά που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα 
από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή όχι,

γ. ζημίες που θα προκληθούν όταν το ασφαλισμένο 
όχημα έχει κλαπεί ή αφαιρέθηκε με βία ή κατά τη 
διάρκεια της απόπειρας κλοπής ή διάρρηξης αυτού,

δ. ζημίες από κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια 
πραγματοποίησης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα 
από αυτήν ή εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για 
την διάσωση αποτροπή ή περιστολή της ζημίας. 

Σε περίπτωση που υπάρχει κάλυψη Ολικής Κλοπής 
δεν ισχύει η παρ. γ των ανωτέρω εξαιρέσεων.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως 
κάθε δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει επιληφθεί 
η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός 24 ωρών από 
την επέλευση του κινδύνου.

Άρθρο 4. Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες
Καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
οι υλικές ζημίες στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο που 
προκαλούνται μόνον από πυρκαγιά και έκρηξη κατά τη 
διάρκεια άμεσων ή έμμεσων τρομοκρατικών ενεργειών, 
γνωστής τρομοκρατικής οργάνωσης μεμονωμένων ή μη. 
Με την παρούσα δεν καλύπτονται: 
α. ζημίες από πυρκαγιά που προκαλούνται στο 

ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια πολιτικών 
ταραχών, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, 
διαδηλώσεων,

β. ζημίες από εμπρησμό εφόσον δεν πρόκειται περί 
τρομοκρατικών ενεργειών κατά τα ανωτέρω,

γ. ζημίες από κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια 
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πραγματοποίησης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα 
από αυτήν ή εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για 
την διάσωση αποτροπή ή περιστολή της ζημίας,

δ. ζημίες που θα προκληθούν όταν το ασφαλισμένο 
όχημα έχει κλαπεί ή αφαιρέθηκε με βία ή κατά τη 
διάρκεια της απόπειρας κλοπής ή διάρρηξης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση για το συμβάν θα πρέπει επί ποινή 
εκπτώσεως κάθε δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει 
επιληφθεί η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός 24 
ωρών από την επέλευση του.

Άρθρο 5. Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά λόγω 
Αυτανάφλεξης
1. Καλύπτεται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην 1η σελίδα του ασφαλιστηρίου η αστική 
ευθύνη του κύριου του οχήματος για υλικές μόνον ζημίες 
που θα προκληθούν σε πράγματα κυριότητας τρίτων και 
θα προέρχονται άμεσα από εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω 
αυτανάφλεξης στο ασφαλισμένο όχημα και τη μετάδοση 
αυτής και με την προϋπόθεση ότι αποκλειστικά υπαίτιος 
της πυρκαγιάς είναι ο λήπτης της ασφάλισης. 
2. Δεν καλύπτεται κατά συνέπεια πυρκαγιά που θα 
ξεκινήσει από το όχημα λόγω δόλιου ή εξ αμελείας 
εμπρησμού (πλην αυτανάφλεξης) υπό του λήπτη της 
ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή τρίτου προσώπου, 
λόγω τρομοκρατικής ενέργειας, λόγω πυρκαγιάς κατά τη 
διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών κ.λπ. 

Άρθρο 5α. Αστική Ευθύνη σε Πορθμεία και 
Κλειστούς Χώρους
1. Καλύπτεται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην 1η σελίδα του ασφαλιστηρίου, η 
αστική ευθύνη του κύριου του οχήματος, για σωματικές 
βλάβες και/ή υλικές ζημίες, που θα προκληθούν σε 
τρίτους, σε πορθμεία και κλειστούς χώρους.

Άρθρο 5β. Αστική Ευθύνη από τροχαίο ατύχημα 
μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας (υλικές 
ζημίες οχήματος μόνο)
1. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος μεταξύ 
οχημάτων που οδηγούνται ή βρίσκονται στην 
κυριότητα προσώπων που ανήκουν σε συγκατοικούντες 
στην αυτή στέγη ανιόντες ή κατιόντες ή σύζυγο 
του ασφαλιζόμενου, του οδηγού ή του Λήπτη της 
Ασφάλισης, η κάλυψη Αστικής ευθύνης επεκτείνεται, 
με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις (στο 
πλαίσιο που δεν τροποποιούνται με τον παρόντα ειδικό 
όρο) και επί των υλικών ζημιών των αναίτιων οχημάτων, 
μέχρι του ποσού που αναγράφεται για την κάλυψη αυτή 
στον πίνακα καλύψεων. 
2. Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι το όχημα 
το οποίο υπέστη υλική ζημιά στο τροχαίο ατύχημα είναι 
ασφαλισμένο και αυτό στην Εταιρία.
Δεν καλύπτονται ζημίες μεταξύ οχημάτων που ανήκουν 
στο ίδιο νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων με ή 
χωρίς νομική προσωπικότητα.

Άρθρο 5γ. Αστική Ευθύνη από μη ανανεωμένη 
άδεια
1. Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, 
που θα προκληθούν από το ασφαλισμένο όχημα σε 

βάρος τρίτων, από οδηγό του οποίου έχει λήξει η ισχύς 
της άδειας ικανότητας οδήγησης ή της άδειας χειριστή 
μηχανήματος, κατά το χρόνο του ατυχήματος.
Διευκρινίζεται ότι το ασφαλιστικό ποσό, που 
αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου 
για τη συγκεκριμένη κάλυψη, συμπεριλαμβάνει τόσο τις 
Σωματικές Βλάβες όσο και τις Υλικές Ζημίες.
2. Οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της 
κάλυψης είναι:
α. η άδεια να ίσχυε τουλάχιστον έως και έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία του ατυχήματος και
β. να ανανεώθηκε εντός δύο (2) μηνών από την 

ημερομηνία του ατυχήματος.

Άρθρο 6. Ίδιες Ζημίες (Μικτή)
1. Η ασφάλιση ιδίων ζημιών καλύπτει ζημίες στο 
ασφαλισμένο αυτοκίνητο μέχρι του ύψους του 
αναφερόμενου στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
προκαλούμενες αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, 
πρόσκρουση, εκτροπή και ανατροπή του με την 
προϋπόθεση ότι οδηγείται από το νόμιμο κάτοχο του.
2. Η κατά των παραπάνω κινδύνων ασφάλιση, δεν 
καλύπτει ζημίες σε μη εργοστασιακά εξαρτήματα και 
εξοπλισμό του αυτοκινήτου (extras). Για την κάλυψη 
τους απαιτείται ειδική γραπτή συμφωνία.
3. Δεν καλύπτονται οι ίδιες ζημίες εφόσον 
προξενήθηκαν σε χρόνο που το αυτοκίνητο έχει κλαπεί 
ή αυτογνωμόνως αφαιρεθεί από τον νόμιμο κάτοχο του.
4. Σε περίπτωση ατυχήματος επερχομένου όταν το 
ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό που δεν 
έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του ή έχει 
συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του, η Εταιρία 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη της για καταβολή 
αποζημίωσης. 
5. Σε περίπτωση ατυχήματος επερχομένου όταν το 
ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό που έχει 
λάβει για πρώτη φορά άδεια ικανότητος οδηγού για 
την κατηγορία του ασφαλισμένου οχήματος εντός 
του τελευταίου προ της ημερομηνίας επελεύσεως του 
ατυχήματος δωδεκαμήνου, η Εταιρία απαλλάσσεται από 
κάθε ευθύνη της για καταβολή αποζημίωσης.
6. Εξαιρούνται οι ζημίες στα ελαστικά του οχήματος, 
στις ζάντες και τα τάσια εφόσον η ζημία περιορίζεται 
μόνον σε αυτά.
7. Εξαιρούνται περιπτώσεις που το αυτοκίνητο 
κυκλοφορεί σε αχαρακτήριστες οδούς ήτοι όταν 
το όχημα κινείται επί εδάφους για το οποίο δεν 
υφίσταται χαρακτηρισμός και κατάταξή του, ως οδού, 
εντεταγμένης στο ανάλογο μητρώο οδών της χώρας. 
8. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως 
κάθε δικαιώματος για είσπραξη αποζημίωσης να 
ειδοποιείται άμεσα η Φροντίδα Ατυχήματος, στο τηλέ-
φωνο που αναφέρεται στην 1η σελίδα του ασφαλι-
στηρίου, ώστε να μεταβεί στο σημείο του ατυχήματος 
πριν από την απομάκρυνση του ασφαλισμένου οχήματος. 

Άρθρο 6α. Ζημίες από Κακόβουλες Ενέργειες
Καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου οι 
υλικές ζημίες που προκαλούνται μόνον από δόλια ενέργεια 
τρίτου προσώπου, στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο.
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Εξαιρείται η δόλια ενέργεια συγγενούς εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας του ασφαλισμένου ή και του δικαιούχου του 
ασφαλίσματος μέχρι και 3ου βαθμού καθώς και του νυν 
ή πρώην συζύγου του ασφαλισμένου και του δικαιούχου 
του ασφαλίσματος. Με την παρούσα δεν καλύπτονται:
α. εκδορές οι οποίες προέρχονται από τη χρήση 

αιχμηρών αντικειμένων,
β. ζημίες που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια κάθε 

είδους πολεμικών γεγονότων ή ενεργειών, εμφυλίου 
πολέμου, στάσης, λαϊκών ή πολιτικών ταραχών, 
οχλαγωγιών, απεργιών και γενικά ανωμάλων 
καταστάσεων,

γ. ζημίες που θα προκληθούν όταν το ασφαλισμένο 
όχημα έχει κλαπεί ή αφαιρέθηκε με βία ή κατά τη 
διάρκεια της απόπειρας κλοπής ή διάρρηξης αυτού,

δ. ζημίες από κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια 
πραγματοποίησης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα 
από αυτήν ή εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για 
την διάσωση αποτροπή ή περιστολή της ζημίας,

ε. ζημίες σε μη εργοστασιακά εξαρτήματα και εξοπλισμό 
του αυτοκινήτου (extras). Για την κάλυψη τους 
απαιτείται ειδική γραπτή συμφωνία,

στ.ζημίες στα ελαστικά του οχήματος, στις ζάντες και 
τα τάσια εφόσον η ζημία περιορίζεται μόνον σε αυτά.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως κάθε 
δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει επιληφθεί η 
αρμόδια Αστυνομική Αρχή υπηρεσία εντός 24 ωρών από 
την επέλευση του κινδύνου.

Άρθρο 6β. Ίδιες Ζημίες από Σεισμό
1. Σεισμός είναι το φυσικό φαινόμενο που προκαλείται 
από ξαφνική απελευθέρωση μηχανικής ενέργειας, από 
το εσωτερικό της γης προς την επιφάνειά της. 
2. Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων 
οχημάτων που προκαλούνται από σεισμό. Η κάλυψη 
αυτή περιλαμβάνει και υλικές ζημιές από πυρκαγιά ή/
και έκρηξη ή/και καθίζηση ή/και κατολίσθηση ή/και 
παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι), εφόσον όμως οφείλονται 
στο σεισμό αυτό. 

Άρθρο 6γ. Όχημα αντικατάστασης συνεπεία 
Ιδίων ζημιών
1. Καλύπτονται τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου 
ιδίας με του ασφαλισμένου ιπποδύναμης, στα οποία θα 
υποβληθεί ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση Ιδίων Ζημιών.
Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται έως τριάντα (30) 
ευρώ ημερησίως και παρέχεται για χρονικό διάστημα 
είκοσι (20) ημερών, εφόσον η επισκευή του οχήματος 
δεν ολοκληρωθεί συντομότερα.
2. Η χρονική διάρκεια της ενοικίασης καθορίζεται 
από τον πραγματογνώμονα που επιλαμβάνεται της 
επισκευής του ασφαλισμένου οχήματος. Υπολογίζεται 
δε, με βάση τις αναγκαίες ημέρες επισκευής του 
ασφαλισμένου οχήματος και όχι τις ημέρες αναμονής 
του στο συνεργείο.
3. Για την καταβολή της αποζημίωσης ο ασφαλισμένος 
οφείλει να προσκομίσει στην εταιρία την πρωτότυπη 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών και το μισθωτήριο 
συμβόλαιο του αυτοκινήτου που ενοικίασε.
4. Ισχύουν οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
καλύψεις Ιδίων Ζημιών (άρθρο 6 και άρθρο 6α).

Άρθρο 7. Ολική Κλοπή
1. Σε περίπτωση ολικής κλοπής (όπως αυτή ορίζεται από 
το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα) του οχήματος μετά 
από διάρρηξη, η Εταιρία καταβάλει στον κατονομαζόμενο 
στο συμβόλαιο δικαιούχο του ασφαλίσματος άλλως 
στο λήπτη της ασφάλισης ποσό ίσο με την τρέχουσα 
αξία του ασφαλισμένου οχήματος κατά την ημέρα της 
κλοπής του, εφόσον βέβαια το ποσό αυτό είναι ίσο ή 
μικρότερο με το ασφαλιστικό ποσό. Σε περίπτωση που 
η τρέχουσα αξία του οχήματος κατά την ημέρα της 
κλοπής του είναι μεγαλύτερη του ασφαλιστικού ποσού 
η Εταιρία καταβάλει το ασφαλιστικό ποσό.
2. Επί ποινή έκπτωσης από κάθε δικαίωμα του 
ο δικαιούχος του ασφαλίσματος και ο λήπτης της 
ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει την κλοπή του 
οχήματος εντός 12 ωρών στην αρμόδια αστυνομική 
αρχή αλλά και εντός 3 ημερών στην Εταιρία.
3. Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή του 
ασφαλίσματος γεννάται μόνο: 

Α. μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών (90) από 
την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική μήνυση 
για την κλοπή του οχήματος. 
Β. εφόσον της προσκομισθεί από το δικαιούχο 
του ασφαλίσματος βεβαίωση της αστυνομικής ή 
εισαγγελικής αρχής ότι η ανωτέρω μήνυση εκκρεμεί 
ακόμα και δεν έχει ανακληθεί και ότι δεν έχει δηλωθεί 
η εν τω μεταξύ εύρεση του οχήματος.
Γ. εφόσον το όχημα δεν έχει βρεθεί μέσα στην 
προθεσμία αυτή.
Δ. εφόσον ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος 
προβεί κατ επιλογή της Εταιρίας σε μια από τις 
κατωτέρω ενέργειες:

α. στην παροχή συμβολαιογραφικής ανεκκλήτου 
πληρεξουσιότητας, με την οποία θα δίνεται στην 
Εταιρία το δικαίωμα κατά την κρίση της είτε να 
μεταβιβάσει την κυριότητα του οχήματος επ ονόματι 
της με αυτοσύμβαση είτε να τη μεταβιβάσει σε 
τρίτο πρόσωπο που αυτή θα υποδείξει κρατώντας 
για λογαριασμό της σε κάθε περίπτωση το τίμημα 
της πώλησης αυτής.
β. στην υπογραφή της οριστικής σύμβασης 
μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος στην 
Εταιρία ή σε πρόσωπο που αυτή θα υποδείξει ή στην 
υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου 
μεταβίβασης του οχήματος στην Εταιρία με 
αυτοσύμβαση ή σε τρίτο πρόσωπο που αυτή θα 
υποδείξει. Η Εταιρία δικαιούται σε κάθε περίπτωση 
να κρατήσει για λογαριασμό της το τίμημα της 
πώλησης αυτής.

Ε. εφόσον ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος 
παραδώσει στην Εταιρία βεβαίωση της αρμόδιας για 
την φορολογία εισοδήματος του κύριου του οχήματος 
ΔΟΥ περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας του,
ΣΤ. εφόσον ο κύριος του ασφαλισμένου οχήματος 
παραδώσει στην Εταιρία βεβαίωση της αρμοδίας 
για τη φορολογία του εισοδήματος του κύριου 
του οχήματος ΔΟΥ ότι το ασφαλισμένο όχημα 
έχει δηλωθεί στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος 
του κύριου του οχήματος των 2 προηγουμένων 
οικονομικών ετών.

4. Αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την καταβολή 
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του ασφαλίσματος, ο δικαιούχος του ασφαλίσματος 
άλλως ο λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση 
να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία εντός 3 ημερών 
από την ημέρα από πληροφορήθηκε με οποιοδήποτε 
τρόπο την ανεύρεση του, άλλως υποχρεούται σε έντοκη 
επιστροφή του διπλάσιου κάθε εισπραχθέντος ποσού 
ασφαλίσματος λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημίωσης 
αναπόδεικτου ζημίας.
Εξαιρούνται της ασφάλισης ζημίες ή απώλειες τμημάτων 
ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος που 
προξενούνται στο διάστημα της κλοπής του.
Εξαιρούνται της ασφάλισης ζημίες που προκαλούνται 
όταν επιληφθεί της κατοχής του ασφαλισμένου 
οχήματος με κλοπή ή βία ή οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη 
πράξη, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνδέεται με τον 
λήπτη της ασφάλισης ή το δικαιούχο του ασφαλίσματος 
με εργασιακή ή εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής 
ή με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου ή είναι 
προστηθείς του λήπτη της ασφάλισης ή του δικαιούχου 
ασφαλίσματος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας ή ανήκει 
στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του λήπτη της 
ασφάλισης ή δικαιούχου ασφαλίσματος ή ελέγχεται ή 
διευθύνεται άμεσα ή έμμεσα απ’ αυτόν.
Εξαιρείται της κάλυψης, όταν το όχημα κλαπεί κατά 
το χρόνο που βρίσκεται υπό την ευθύνη συνεργείου 
επισκευής αυτοκινήτων, επιχείρησης στάθμευσης 
αυτοκινήτων, νυχτερινού κέντρου ή κέντρου 
διασκέδασης ή οποιασδήποτε δημόσιας αρχής συνεπεία 
νόμιμης αφαίρεσης από τον κάτοχό του.
Εξαιρείται η αφαίρεση του οχήματος λόγω ληστείας ή 
υπεξαίρεσης ή υφαίρεσης.

Άρθρο 8. Μερική Κλοπή
Καλύπτεται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
η τρέχουσα αξία των ασφαλισμένων εξαρτημάτων 
του που έχουν κλαπεί εφόσον αυτά είναι στερεά 
προσδεδεμένα στο σώμα του και απαραίτητα για την 
κίνηση και λειτουργία του. 

Άρθρο 8α. Ζημίες Κατά την διάρρηξη και Κλοπή 
Ηχοσυστήματος 
Καλύπτονται επίσης και οι ζημίες που έγιναν κατά 
την απόπειρα της κλοπής μέχρι όμως του ποσού 
που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανά 
απόπειρα κλοπής. 
Το ηχοσύστημα του οχήματος καλύπτεται μέχρι το 
ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ανωτέρω 
κάλυψη δεν ισχύει για αυτοκίνητα τύπου cabrio. 
Εξαιρούνται οι ζημίες από οποιαδήποτε αιτία στις 
κουκούλες των αυτοκινήτων τύπου cabrio. 
Ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος έχει 
υποχρέωση επί ποινή εκπτώσεως από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης να δηλώσει την κλοπή εντός 12 ωρών 
στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Έχει επίσης υποχρέωση 
να προσκομίσει στην Εταιρία αντίγραφο της μήνυσης 
και αντίγραφο δελτίου συμβάντων της Αστυνομικής 
Αρχής μετά την ανεύρεση του αυτοκινήτου, στο οποίο 
να βεβαιώνονται οι ζημίες ή η αφαίρεση τεμαχίων ή 
εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

Άρθρο 9. Θραύση Υαλοπινάκων - Κάλυψη 
Αερόσακων 
Καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
οι ζημίες που θα προκληθούν στους υαλοπίνακες του 
ασφαλισμένου αυτοκινήτου εξαιρουμένων των φανών, 
καθρεπτών και υαλοπινάκων οροφής καθώς και ζημίες 
σε κρύσταλλα οχημάτων, τα οποία είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένα με την οροφή του οχήματος κατά τρόπο 
ώστε να είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους, χωρίς 
την αντικατάσταση της οροφής. Επίσης εξαιρούνται οι 
ζημίες σε υαλοπίνακες που δεν είναι κατασκευασμένοι 
από κρύσταλλο, αλλά από συνθετικό υλικό (διαφανή 
πλαστικά κ.λπ.)
Η κάλυψη Θραύσης Υαλοπινάκων συνεπεία ατυχήματος 
δεν ισχύει σε περίπτωση που δεν θα επισκευασθεί 
το όχημα ή σε περίπτωση που επισκευασθεί προτού 
επιθεωρηθεί από την εταιρία.
Καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστήριου 
οι ζημίες στους αερόσακους του ασφαλισμένου 
αυτοκινήτου οι οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν 
προέλθει από ενεργοποίηση αυτών λόγω ατυχήματος 
(σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, 
κατάπτωση). 
Η κάλυψη ζημιών στον αερόσακο συνεπεία ατυχήματος 
δεν ισχύει σε περίπτωση που δεν θα επισκευασθεί 
το όχημα ή σε περίπτωση που επισκευασθεί προτού 
επιθεωρηθεί από την εταιρία.
Εξαιρούνται ζημίες στα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά 
μέρη που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των 
αερόσακων, όπως ηλεκτρονικός εγκέφαλος κ.λπ. Η 
Εταιρία δεν ευθύνεται για ζημίες που δεν οφείλονται σε 
ενεργοποίηση των αερόσακων λόγω ατυχήματος.

Άρθρο 10. Φυσικά Φαινόμενα
1. Καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου οι 
ζημίες στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο που προκαλούνται 
μόνον από θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιονόπτωση. 
Οι ζημίες που είναι αποτέλεσμα ισχυρών ανέμων 
καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι οι πνέοντες άνεμοι 
είναι άνω των οκτώ (8) μποφόρ και τούτο προκύπτει 
αποκλειστικά από σχετική βεβαίωση της Ε.Μ.Υ. 
2. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι 
παρακάτω περιπτώσεις:
- Ζημία στα μη συνηθισμένα εξαρτήματα και στον 

εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος.
- Ζημία που θα προκληθεί από μηχανική βλάβη του 

ασφαλισμένου οχήματος, λόγω παγετού.
- Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή 

θερμοθαλάμων, ζημία των ψυκτικών ή θερμαντικών 
μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από 
οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 10α. Ζημίες από χαλαζόπτωση 
1. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα προκληθούν 
στο ασφαλισμένο όχημα από χαλάζι.
2. Πρόσθετη υποχρέωση του ασφαλισμένου σε 
περίπτωση ζημίας:
Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει 
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στην εταιρία βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία θα 
προκύπτει ότι συνέβη το παραπάνω καιρικό φαινόμενο 
την ημέρα και ώρα πρόκλησης της ζημίας και στον τόπο 
πρόκλησης αυτής.
3. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι 
παρακάτω περιπτώσεις:
- Ζημία στα μη συνηθισμένα εξαρτήματα και στον 

εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος.
- Ζημία που θα προκληθεί από μηχανική βλάβη του 

ασφαλισμένου οχήματος, λόγω παγετού.
- Στην ασφάλιση αυτοκινήτων ψυγείων ή 

θερμοθαλάμων, ζημία των ψυκτικών ή θερμαντικών 
μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, από 
οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 11. Υπασφάλιση
Αν το ασφαλιζόμενο ποσό καλύπτει μέρος της αξίας 
του αυτοκινήτου, ο ασφαλιζόμενος υφίσταται ανάλογο 
μέρος των ζημιών ή των απωλειών (άρθρο 17 Ν. 
2496/1997).

Άρθρο 12. Προστασία Ασφαλίστρου λόγω Ζημίας 
Σε περίπτωση ζημίας με υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου 
δεν αυξάνεται το Bonus – Malus.

Άρθρο 13. Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο 
Αυτοκίνητο
Καλύπτονται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου οι 
υλικές ζημίες μέχρι του ανώτατου ασφαλιστικού ποσού, 
που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο μόνον 
από σύγκρουσή του με άλλο, ανασφάλιστο όχημα που 
φέρει ελληνικές πινακίδες και μόνον κατά το ποσοστό 
υπαιτιότητας που βαρύνει τον οδηγό του ανασφαλίστου 
οχήματος.
Προϋπόθεση για Αποζημίωση αποτελεί η γνωστοποίηση 
των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος καθώς και 
των στοιχείων του οδηγού και του ιδιοκτήτη του. Η 
διαπίστωση του βαθμού της ευθύνης του οδηγού του 
ανασφαλίστου οχήματος θα πρέπει να προκύπτει από 
ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από Δημόσια 
Έγγραφα (Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος επιληφθείσης 
Αστυνομικής Αρχής, Ποινική Δικογραφία κ.λπ.)
Η παρούσα κάλυψη δεν υφίσταται όταν το υπαίτιο 
όχημα παραμένει άγνωστο. Η Εταιρία, αποζημιώνοντας 
τον ασφαλιζόμενο, υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματά 
του κατά παντός τρίτου υπόχρεου προς αποζημίωση του 
ασφαλισμένου. Ανεξάρτητα απ΄ αυτό ο ασφαλισμένος 
εκχωρεί στην Εταιρία, κάθε δικαίωμά του και δίνει 
σ’ αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, να 
ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή και 
στο όνομά του, για αποζημίωσή της από τον τρίτο.

Άρθρο 14. Επείγουσα Αερομεταφορά Οδηγού 
Καλύπτονται από την Εταιρία τα έξοδα επείγουσας 
αερομεταφοράς σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Ελλάδος 
του βαριά τραυματισμένου οδηγού που ενεπλάκη σε 
οδικό ατύχημα εντός Ελλάδος μέχρι του ποσού που 
αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου.

Άρθρο 15. Ζημίες Οικοσκευής Ιδιοκτήτου του 
Οχήματος
Καλύπτονται μέχρι το ποσό που αναφέρεται στην 
πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, οι ζημίες που θα 
προκληθούν από πυρκαγιά και μόνον (εξαιρείται ο 
κεραυνός, η έκρηξη και παρεμφερή συμβάντα), στην 
οικοσκευή του ασφαλισμένου ιδιοκτήτη του οχήματος 
που ευρίσκεται στην κατοικία του, η οποία προκύπτει 
αποκλειστικά και μόνον από το Φορολογικό Μητρώο, 
κατά την ημέρα επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η ασφάλιση καλύπτει 
μόνον τον πρώτο αναγραφόμενο ιδιοκτήτη. Σε 
περίπτωση που ο ασφαλισμένος ιδιοκτήτης είναι νομικό 
πρόσωπο η ασφάλιση αφορά την οικοσκευή του νομίμου 
εκπροσώπου του και σε περίπτωση περισσοτέρων του 
ενός, αφορά τον πρώτο κατά σειρά αναγραφόμενο στο 
σχετικό έγγραφο εκπροσώπησης, που ισχύει κατά την 
ημερομηνία επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.

Δεν καλύπτονται:
α. ζημίες από πυρκαγιά που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα 

από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή όχι,
β. ζημίες που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια κάθε 

είδους πολεμικών γεγονότων ή ενεργειών, εμφυλίου 
πολέμου, στάσης, λαϊκών ή πολιτικών ταραχών, 
οχλαγωγιών, απεργιών και γενικά ανωμάλων 
καταστάσεων, 

γ. ζημίες από εμπρησμό εκ δόλου τρίτου προσώπου,
δ. ζημίες από κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια 

πραγματοποίησης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα 
από αυτήν ή εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για 
την διάσωση αποτροπή ή περιστολή της ζημίας,

ε. ζημίες που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια κλοπής ή 
απόπειρας κλοπής, απόπειρας διάρρηξης ή διάρρηξης 
του ασφαλισμένου χώρου, απόπειρας ληστείας ή 
ληστείας στον ασφαλισμένο χώρο,

στ. αντικείμενα που βρίσκονται σε βοηθητικούς ή/και 
αποθηκευτικούς χώρους. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως 
κάθε δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει επιληφθεί 
η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός 24 ωρών από 
την επέλευση του κινδύνου.

Άρθρο 16. Teilkasko
Εφόσον στην πρώτη σελίδα αναγράφεται η κάλυψη 
αυτή, τότε υπάρχει συνδυασμός των εξής κατωτέρω 
καλύψεων:
• Πυρκαγιά 
• Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, 

στάσεων και απεργιών
• Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό Τρίτου Προσώπου
• Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
• Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου
• Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου
• Κλοπή ηχοσυστήματος
• Ζημίες κατά τη διάρρηξη
• Φυσικά Φαινόμενα
• Ζημίες από χαλαζόπτωση 
• Θραύση Κρυστάλλων Αυτοκινήτου
• Κάλυψη Αερόσακων 
• Προστασία κινητήρα από καύσιμο διαφορετικού 
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τύπου από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή
• Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως 
κάθε δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει επιληφθεί 
η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός 24 ωρών από 
την επέλευση του κινδύνου.
Για κάθε μία από τις ανωτέρω συνδυαζόμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις, ισχύουν οι εξαιρέσεις και οι 
υποχρεώσεις του ασφαλισμένου που αναφέρονται 
ανωτέρω στο οικείο άρθρο της κάθε κάλυψης.

Άρθρο 16α. Minikasko
Εφόσον στην πρώτη σελίδα αναγράφεται η κάλυψη 
αυτή, τότε υπάρχει συνδυασμός των εξής κατωτέρω 
καλύψεων:
• Πυρκαγιά 
• Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, 

στάσεων και απεργιών
• Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό Τρίτου Προσώπου
• Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
• Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου
• Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου
• Θραύση Κρυστάλλων Αυτοκινήτου
• Κάλυψη Αερόσακων
• Προστασία κινητήρα από καύσιμο διαφορετικού 

τύπου από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή
• Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως 
κάθε δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει επιληφθεί 
η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός 24 ωρών από 
την επέλευση του κινδύνου.
Για κάθε μία από τις ανωτέρω συνδυαζόμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις, ισχύουν οι εξαιρέσεις και οι 
υποχρεώσεις του ασφαλισμένου που αναφέρονται 
ανωτέρω στο οικείο άρθρο της κάθε κάλυψης.

Άρθρο 16β. Extensionkasko
Εφόσον στην πρώτη σελίδα αναγράφεται η κάλυψη 
αυτή, τότε υπάρχει συνδυασμός των εξής κατωτέρω 
καλύψεων. 
• Πυρκαγιά 
• Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, 

στάσεων και απεργιών
• Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό Τρίτου Προσώπου
• Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
• Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου
• Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου
• Κλοπή ηχοσυστήματος
• Ζημίες κατά τη διάρρηξη
• Φυσικά Φαινόμενα
• Ζημίες από χαλαζόπτωση 
• Θραύση Κρυστάλλων Αυτοκινήτου
• Κάλυψη Αερόσακων
• Προστασία κινητήρα από καύσιμο διαφορετικού 

τύπου από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή
• Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων 
• Απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση 

αιφνίδιας απώλειας εργασίας ή διακοπής 
επαγγελματικής δραστηριότητας 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως 
κάθε δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει επιληφθεί 
η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός 24 ωρών από 
την επέλευση του κινδύνου.
Για κάθε μία από τις ανωτέρω συνδυαζόμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις, ισχύουν οι εξαιρέσεις και οι 
υποχρεώσεις του ασφαλισμένου που αναφέρονται 
ανωτέρω στο οικείο άρθρο της κάθε κάλυψης.

Άρθρο 17. Vollkasko
Εφόσον στην πρώτη σελίδα αναγράφεται η κάλυψη 
αυτή, τότε υπάρχει συνδυασμός των εξής κατωτέρω 
καλύψεων. 
• Πυρκαγιά 
• Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, 

στάσεων και απεργιών
• Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό Τρίτου Προσώπου
• Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
• Ολική Κλοπή Αυτοκινήτου
• Μερική Κλοπή Αυτοκινήτου
• Κλοπή ηχοσυστήματος
• Ζημίες κατά τη διάρρηξη
• Φυσικά Φαινόμενα
• Ζημίες από χαλαζόπτωση 
• Θραύση Κρυστάλλων Αυτοκινήτου
• Κάλυψη Αερόσακων
• Προστασία κινητήρα από καύσιμο διαφορετικού 

τύπου από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή
• Απώλεια, κλοπή, ληστεία σημαντικών εγγράφων 
• Απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση 

αιφνίδιας απώλειας εργασίας ή διακοπής 
επαγγελματικής δραστηριότητας 

• Ίδιες Ζημίες (Μικτή)
• Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Ενέργειες

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επί ποινή εκπτώσεως 
κάθε δικαιώματος του ασφαλισμένου να έχει επιληφθεί 
η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία εντός 24 ωρών από 
την επέλευση του κινδύνου.
Για κάθε μία από τις ανωτέρω συνδυαζόμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις, ισχύουν οι εξαιρέσεις και οι 
υποχρεώσεις του ασφαλισμένου που αναφέρονται 
ανωτέρω στο οικείο άρθρο της κάθε κάλυψης.

Άρθρο 18. Όροι Νομικής Προστασίας Αυτοκινήτου
Νομική Προστασία για τροχαίο ατύχημα που έγινε 
στην Ελλάδα και μέχρι του ανώτατου ασφαλιστικού 
ποσού που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του 
ασφαλιστηρίου κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής 
σύμβασης και μόνο για όσες υποθέσεις σχετίζονται κατά 
τα κατωτέρω με το ασφαλιζόμενο όχημα, δικαιούται 
μόνον ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος 
με την άδειά τους οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα.

α. Η Νομική Προστασία παρέχεται:
1. για τη διεκδίκηση αστικών αξιώσεων για υλικές 
ζημίες του κύριου του ασφαλισμένου οχήματος από 
τροχαίο ατύχημα και μόνον εφόσον αυτές υπερβαίνουν 
το ποσό των 300 ευρώ και για σωματικές βλάβες του 
οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος άνευ ορίου 
ενώπιον των Ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων,
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2. για την υπεράσπιση της πολιτικής αγωγής ενώπιον 
του Ελληνικού ποινικού δικαστηρίου σε περίπτωση 
τραυματισμού ή θανάτωσης του οδηγού του 
ασφαλισμένου οχήματος, από τροχαίο ατύχημα,
3. για την αντίκρουση αξιώσεων από υλικές ζημίες και 
σωματικές βλάβες από ατυχήματα που προκάλεσε το 
ασφαλισμένο όχημα, από τροχαίο ατύχημα, σε Ελληνικά 
Δικαστήρια,
4. για την υπεράσπιση του οδηγού του ασφαλισμένου 
οχήματος σε Ελληνικά ποινικά δικαστήρια λόγω 
θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο 
ατύχημα ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή 
αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία 
κίνηση του ασφαλισμένου οχήματος, 
5. για προσφυγές στις αρμόδιες Ελληνικές διοικητικές 
αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας 
ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων 
κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και 
για την επανάκτησή τους και κίνηση διαδικασιών σε 
Ελληνικά δικαστήρια για τους ίδιους λόγους.

β. Η Νομική προστασία αποκλείεται:
1. σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που 
δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται 
από τον Νόμο για την κατηγορία του ασφαλισμένου 
οχήματος, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την 
άδεια του κύριου ή του νόμιμου κατόχου του οχήματος 
ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος, που δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας, σε περίπτωση μέθης οδηγού και αλλαγής 
χρήσης του οχήματος,
2. αν ο ασφαλισμένος ή ο οδηγός του ασφαλισμένου 
οχήματος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη,
3. σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από έτερα 
ασφαλιστήρια του ασφαλισμένου, ή σε περιπτώσεις 
διαφορών κατά της Εταιρίας μας, ή σε περιπτώσεις 
διαφορών υπεράσπισης – αντίκρουσης αξιώσεων 
τις εταιρίας μας κατά του ασφαλισμένου ή λήπτη 
της ασφάλισης και σε κάθε περίπτωση για διαφορές 
αξιώσεων κατά ή υπέρ πεζών σε τροχαίο ατύχημα,
4. για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα και 
δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά του,
5. όταν τα προς προστασία έννομα συμφέροντα 
βρίσκονται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, είτε 
έχει κηρυχθεί, είτε όχι, εξωτερικό ή εμφύλιο, εξεγέρσεις, 
εσωτερικές ταραχές ή σεισμούς ή άλλες περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας,
6. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν 
στον ασφαλιστή έξι μήνες (6), από τη λήξη του 
ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο,
7. για διεκδίκηση οποιασδήποτε αξίωσης για υλικές 
ζημίες ή σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα του 
ασφαλισμένου οχήματος σε περίπτωση που υπαίτιος για 
το επισυμβάν ατύχημα είναι ο οδηγός του ασφαλισμένου 
οχήματος και τούτο προκύπτει από γνωμάτευση του 
νομικού συμβούλου της Εταιρίας,
8. σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι αρμόδια 
τα Ελληνικά Δικαστήρια.

γ. Η έκταση της Νομικής Προστασίας
1. Η Εταιρία αναλαμβάνει:
 α) την καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου 

σύμφωνα με τα προκαθορισμένα ελάχιστα ποσά 
αμοιβής που αναγράφονται στο αντίστοιχο 4πλότυπο 
του Δικηγορικού Συλλόγου του Πρωτοδικείου 
όπου λαμβάνει χώρα η δικαστική ενέργεια και που 
ισχύουν κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος. Ο 
δικηγόρος πρέπει να είναι διορισμένος στο αρμόδιο 
δικαστήριο,

 β) την καταβολή των ελάχιστων νομίμων αμοιβών 
των δικαστικών επιμελητών για την επίδοση της 
αγωγής,

 γ) την καταβολή της δικαστικής δαπάνης του 
αντιδίκου σε περίπτωση ήττας,

 δ) την καταβολή του δικαστικού ενσήμου 
και των προσαυξήσεων αυτού υπέρ ΤΑΧΔΙΚ 
και ΤΝ για την καταψήφιση αξίωσης υλικών 
ζημιών και την σωματικών βλαβών. Ειδικώς 
για την καταψήφιση αξιώσεων χρηματικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής 
οδύνης η Εταιρία καταβάλει τα ανωτέρω 
ποσά μόνον εφόσον είναι εύλογα και τούτο 
προκύπτει από γνωμάτευση του νομικού της 
συμβούλου.

2. Η Εταιρία δεν καταβάλλει εκτός εάν εγγράφως τα 
προκρίνει:
 α) εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού που δεν είναι 

ανάλογα με την έκταση της νίκης/ήττας του 
ασφαλισμένου ή που η ανάληψή τους δεν είναι 
αναγκαία κατά το ισχύον δίκαιο,

 β) εκείνες τις δαπάνες, που, αν δεν υπήρχε ασφάλιση 
Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος 
να καταβάλλει τρίτος,

 γ) εκείνες τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν από 
υπαίτια παράλειψη του λήπτη της ασφάλισης ή/και 
του ασφαλιζομένου,

 δ) τις δαπάνες για δικαστικές ή εξώδικες 
πραγματογνωμοσύνες.

δ. Πρόσωπα που καλύπτονται:
1. Η άσκηση των δικαιωμάτων ανήκει στο λήπτη της 
ασφάλισης ή/και στον ασφαλιζόμενο. Η Εταιρία όμως 
δικαιούται να παρέχει νομική προστασία σε τρίτους 
συνασφαλισμένους εφόσον δεν εναντιώνεται σ αυτό ο 
λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος.
2. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την 
προφύλαξη έννομων συμφερόντων των διασφαλισμένων 
με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον 
του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου.
3. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του λήπτη 
της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου από τους 
ίδιους όρους, ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των 
τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

ε. Επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης
1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που 
απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης 
η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από 
χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω 
στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.
2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής διάταξης, η 
ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το 
χρονικό σημείο που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο 
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ασφαλιζόμενος άρχισε, ή υποστηρίζεται πως άρχισε, να 
παραβαίνει τη διάταξη.
3. Σ΄ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική 
περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό 
σημείο, που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο 
ασφαλιζόμενος, ο αντίδικος ή τρίτος άρχισε για πρώτη 
φορά ή υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές 
υποχρεώσεις, ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου.

στ. Υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης και 
του Ασφαλισμένου
Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, 
ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 
υποχρεούται:
1. Να ειδοποιήσει την Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) 
ημέρες από τότε που επήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο 
γεγονός.
2. Να ενημερώσει πλήρως και εγγράφως την Εταιρία 
σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της ασφαλιστικής 
περίπτωσης.
3. Να προβεί σε κάθε πράξη στην οποία σύμφωνα 
με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες 
ενός επιμελούς προσώπου θα προέβαινε εάν δεν ήταν 
ασφαλισμένος.
4. Να θέσει στη διάθεση της Εταιρίας όλα τα αποδεικτικά 
μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά εντός 
3 ημερών από τότε που του ζητήθηκε.
5. Να συντάξει με έξοδα και φροντίδα του 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο που 
θα αναλάβει, να προφυλάξει τα συμφέροντα του και 
να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα πραγματικά 
περιστατικά της υπόθεσης, να του προσφέρει τα 
αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τις διευθύνσεις 
των μαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και να του προσκομίσει τα αναγκαία 
έγγραφα και δικαιολογητικά.
6. Να μην προβεί σε αναγνώριση ευθύνης ή ανάληψη 
υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες 
προς κάθε τρίτο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 
Εταιρίας.
7. Να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας πριν 
λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως άσκηση 
αγωγών ή ενδίκων μέσων και να αποφεύγει κάθε τι που 
θα αυξήσει αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.
8. Να υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις 
αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στην 
Εταιρία.
9. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν 
μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της 
ασφαλιστικής περιπτώσεως, αν αυτό οφείλεται σε βαριά 
του αμέλεια.

ζ. Επιλογή Δικηγόρου και Ανάθεση Εντολής
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει 
το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ίδιος το δικηγόρο 
που θα αναλάβει την υπεράσπιση των συμφερόντων 
του. Μόλις τον επιλέξει οφείλει να ενημερώσει 
εγγράφως σχετικά την Εταιρία. Η Εταιρία δικαιούται να 
προτείνει συνεργαζόμενους δικηγόρους η επιλογή όμως 
θα γίνεται από τον ασφαλισμένο. Εάν παραλείψει να 
επιλέξει δικηγόρο, η Εταιρία μπορεί να ασκήσει η ίδια 

αυτό το δικαίωμα για λογαριασμό του.
2. Η Εταιρία δίδει προς το δικηγόρο μόνον εγγράφως 
τη σχετική εντολή να αναλάβει την υπόθεση στο όνομα 
του λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου. Εάν 
ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δώσει 
απευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρία δεν είναι 
υποχρεωμένη να καταβάλει την αμοιβή του και τα λοιπά 
δικαστικά έξοδα.
3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στο λήπτη της 
ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο. Η Εταιρία δεν 
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε πταίσμα 
του δικηγόρου έστω και εάν αυτή τον έχει απλώς 
προτείνει στον ασφαλισμένο ή/και λήπτη της ασφάλισης 
ή τον έχει επιλέξει όταν παραλείπει να το πράξει ο 
ασφαλισμένος.

η. Λοιπές Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Εταιρίας
1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα πριν την ανάθεση εντολής 
σε δικηγόρο να προσπαθήσει η ίδια ή μέσω δικηγόρου 
της για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
2. Η Εταιρία μπορεί να εξετάσει, αν η προφύλαξη των 
έννομων συμφερόντων του λήπτη της ασφάλισης ή/και 
του ασφαλιζόμενου κρίνεται αναγκαία. Σε περίπτωση 
που του αρνηθεί την ανάγκη προφύλαξης των έννομων 
συμφερόντων, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει 
εγγράφως και αιτιολογημένα την άρνησή της εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, 
ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος μπορεί 
να αξιώσει αιτιολογημένη γνωμάτευση του δικηγόρου 
που τον εκπροσωπεί ή που θα διορισθεί σχετικά με την 
ανάγκη προφύλαξης των έννομων συμφερόντων του. Η 
απόφαση του δικηγόρου δεσμεύει και τους δύο, εκτός 
αν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική 
βάση της υπόθεσης. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και 
ο ασφαλισμένος ή η Εταιρία νομίζουν ότι η γνωμάτευση 
του ανωτέρω δικηγόρου απομακρύνεται από τη 
σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, 
προκαλείται η τελεσίδικη απόφαση ενός διαιτητή. Αν 
τα μέρη δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του διαιτητή, 
μπορεί το καθένα από αυτά να ζητήσει το διορισμό 
διαιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δ. Αν από 
την διαιτητική απόφαση προκύψει ότι, η προφύλαξη 
των έννομων συμφερόντων του λήπτη της ασφάλισης 
ή/και του ασφαλιζόμενου ήταν αναγκαία, οι δαπάνες 
για την έκδοση της απόφασης βαρύνουν την Εταιρία, 
διαφορετικά βαρύνουν το λήπτη της ασφάλισης ή/και 
τον ασφαλιζόμενο.
Α. Κάθε πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρίας.
Β. Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται η Εταιρία να 

πληρώσει οποιοδήποτε ποσό (π.χ. τόκοι, έξοδα κ.λπ.) 
μεγαλύτερο από το σύνολο του ασφαλιζόμενου 
κεφαλαίου.

θ. Επιστροφή Δικαστικής Δαπάνης
1. Απαιτήσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του 
ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων 
δαπανών που προκατέβαλε αντ’ αυτού η Εταιρία, 
μεταβιβάζονται και επιστρέφονται στην Εταιρία λόγω 
εκχώρησης αμέσως μόλις γεννηθούν. Χρηματικά ποσά 
που καταβλήθηκαν από την Εταιρία στο όνομα του 
λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου όταν 
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επιστραφούν στον λήπτη ή και τον ασφαλισμένο ή 
τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους, αποδίδονται στην 
Εταιρία εντός 3 ημερών από την είσπραξη τους. Σε 
περίπτωση μη επιστροφής της Δικαστικής Δαπάνης η 
Εταιρία θα αξιώσει την Ποινική Δίωξη του υπευθύνου 
για υπεξαίρεση. 
2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 
είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο 
την Εταιρία κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου 
για απαιτήσεις που της έχουν μεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα, 
είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα 
αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της 
απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό. Ο λήπτης της 
ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα 
στην Εταιρία κάθε σχετικό δικαίωμά του και δίνει σ’ 
αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, να ενεργεί 
αυτή, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή στο όνομά 
του, για την είσπραξη κάθε αξίωσης αποζημίωσής από 
κάθε τρίτο.

ι. Διαιτησία
Κάθε διαφορά με την Εταιρία που πηγάζει από την 
παρούσα κάλυψη θα επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 12 των 
Γενικών Όρων Προαιρετικών Καλύψεων Αυτοκινήτου.

Άρθρο 19. Όροι Τροχαίου Ατυχήματος Οδηγού
Ορισμοί: Στην παρούσα κάλυψη, καλούνται:
α. Ασφαλισμένος: Ο οδηγός του ασφαλισμένου 
αυτοκινήτου. Η παρούσα κάλυψη δεν παρέχεται σε 
οδηγό μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών κάθε είδους 
(δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα, γουρούνες-ATV). 
Δικαιούχοι, για να λάβουν το προβλεπόμενο ασφαλιστικό 
ποσό, στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, 
είναι τα πρόσωπα που θα εκκαλούντο στην κληρονομιά 
του ασφαλισμένου σύμφωνα με τους κανόνες της 
εξ αδιαθέτου διαδοχής ανεξάρτητα από το αν γίνουν 
πράγματι ή όχι κληρονόμοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή 
λόγω διαδοχής εκ διαθήκης). 

β. Ατύχημα: Θεωρείται περιστατικό (συμβάν) που 
οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, 
τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση 
και συμμετοχή του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων και που προκαλεί 
στον ασφαλισμένο σωματική βλάβη που είναι εμφανής 
στο εξωτερικό μέρος του σώματός του, ως αποκλειστική 
αιτία και ανεξάρτητη από κάθε άλλη.

γ. Ανώτατο Ασφαλιστικό Ποσό: Το χρηματικό 
ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου, που θα καταβληθεί, κατ’ ανώτατο 
όριο σε περίπτωση συνδυασμού των παροχών και το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμία περίπτωση το 
ασφάλισμα της κάλυψης θανάτου από ατύχημα για τον 
καλυπτόμενο οδηγό.

δ. Αντικείμενο Ασφάλισης
Η παρούσα κάλυψη καλύπτει το τροχαίο ατύχημα 
που θα υποστεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος (εκτός 

μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών κάθε είδους, 
δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα, γουρούνες - ATV) 
εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά και μόνο κατά 
τη διάρκεια της οδήγησης του αυτοκινήτου και εφόσον 
τούτο (το ατύχημα) συνιστά την αποδεδειγμένα άμεση, 
αποκλειστική και ανεξάρτητη από κάθε άλλη αιτία 
Θανάτου από τροχαίο ατύχημα και Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας από τροχαίο ατύχημα. Η από τον παρόντα 
όρο προβλεπόμενη ασφάλιση καλύπτει μόνο τον 
οδηγό και καταβάλλεται από την Εταιρία ως ασφάλισμα 
Ατυχημάτων.

ε. Θάνατος από Τροχαίο Ατύχημα
Αν επέλθει θάνατος του ασφαλισμένου συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλει στους 
δικαιούχους το προβλεπόμενο για την περίπτωση 
θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την 
καταβολή του ασφαλίσματος είναι ότι ο θάνατος 
επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε 
άλλη αιτία, από τροχαίο ατύχημα που συνέβη κατά 
τη διάρκεια της κάλυψης και πάντως μέσα σε ένα (1) 
μήνα το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος. Αν 
δικαιούχος συντελέσει «εκ προθέσεως» με οποιοδήποτε 
τρόπο άμεσα ή έμμεσα, στη συντόμευση της ζωής του 
ασφαλισμένου, η ασφάλιση, ως προς αυτόν, γίνεται 
αυτοδικαίως άκυρη και ανυπόστατη υπέρ της Εταιρίας 
και δεν παράγει καμιά υποχρέωση σε βάρος της.
Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την υποβολή στην 
Εταιρία των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
2. Πιστοποιητικό θανάτου από ιδιώτη ιατρό ή 
νοσοκομείο.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ από το οποίο 
να προκύπτει ότι υποβλήθηκε δήλωση για το 
εισπραχθησόμενο ποσό και καταβλήθηκε ο βεβαιωθείς 
φόρος.
4. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του 
θανόντος οδηγού.
5. Πλήρης Ποινική δικογραφία σε επικυρωμένα 
αντίγραφα. 
Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία 
μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό 
που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης 
του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη 
απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση 
αυτή απορρέει.

στ. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Αν επέλθει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, του οδηγού 
του ασφαλισμένου οχήματος αποκλειστικά συνεπεία 
ατυχήματος και τούτο βεβαιωθεί με γνωμάτευση 
Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος μέσα σε ένα (1) 
έτος το αργότερο από την ημέρα που συνέβη αυτό η 
Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο οδηγό ή άλλως 
στον τυχόν ορισθέντα δικαιούχο του ασφαλίσματος το 
συμφωνηθέν ασφαλιστικό ποσό.
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα συνιστούν περιοριστικά οι 
εξής παθήσεις:
1. Ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών ή της 
λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των 
δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας 
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κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού.
2. Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του 
εγκεφάλου που κάνει τον ασφαλισμένο ισοβίως ανίκανο 
για κάθε εργασία. 
3. Ολική διαρκής παράλυση.

ζ. Υποχρεώσεις σε Περίπτωση Αποζημίωσης
1. Σε περίπτωση ατυχήματος από το οποίο μπορεί 
να προκύψει αξίωση για καταβολή ασφαλίσματος 
λόγω θανάτου του οδηγού ή λόγω μόνιμης ολικής 
ανικανότητας του, ο λήπτης της ασφάλισης, ο 
ασφαλισμένος και ο δικαιούχος του ασφαλίσματος 
υποχρεούται να το αναγγείλει εγγράφως στην έδρα 
της Εταιρίας, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) εργασίμων 
ημερών. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος 
ή ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη 
αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωσή του και οφείλει 
να διευκολύνει την Εταιρία σε κάθε ενέργεια για τη 
διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος, ακόμη και 
στη διενέργεια νεκροψίας. Ο οδηγός του ασφαλισμένου 
οχήματος υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρικές 
εξετάσεις σε εύλογα χρονικά διαστήματα από γιατρό 
που υποδεικνύεται από την Εταιρία. Η παράβαση από 
το Λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλιζόμενο 
των ως άνω υποχρεώσεών του συνεπάγεται την 
έκπτωση του ασφαλισμένου από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν 
στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος ή 
των συνεπειών του δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, 
να θεωρηθούν ως αναγνώριση υποχρέωσής της για 
καταβολή αποζημίωσης.
2. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται, εφόσον και 
όταν εκπληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες από το 
Νόμο και το παρόν υποχρεώσεις του ασφαλισμένου 
ή του δικαιούχου, υπό την απαραίτητη σε κάθε 
περίπτωση προϋπόθεση, ότι η ευθύνη του ατυχήματος 
βαρύνει αποκλειστικά και τελεσίδικα τον οδηγό του 
ασφαλιζομένου οχήματος. 
3. Καμία αξίωση δεν μπορεί να ασκηθεί με οποιοδήποτε 
τρόπο κατά της Εταιρίας, πριν από την πάροδο τριάντα 
(30) ημερών από την προσκόμιση σ’ αυτή όλων των 
αιτηθέντων αποδεικτικών στοιχείων και παραστατικών.
4. Η επέλευση του ατυχήματος πρέπει να βεβαιώνεται 
από ίδια αντίληψη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. 
Αποκλείεται η βεβαίωση κατά δήλωση του λήπτη της 
ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή των δικαιούχων, που 
καταχωρείται στο Βιβλίο Συμβάντων των αρμοδίων 
Αστυνομικών Αρχών, χωρίς, όπως αμέσως παραπάνω 
αναγράφεται, προηγούμενη ή άμεσα επακόλουθη 
διαπίστωση της δήλωσης από την Αρχή.

η. Συντρέχουσες Περιπτώσεις Αξιώσεων
Αν συνεπεία ατυχήματος υπάρξει τυχόν, βάσει 
του παρόντα όρου, περίπτωση συρροής αξιώσεων 
αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα και θάνατο, 
η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει μόνον την 
προβλεπόμενη μεγαλύτερη αποζημίωση για μία από 
τις περιπτώσεις αυτές. Αν δηλ. μετά την πληρωμή 
αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα, αλλά πάντως 
μέσα σ’ ένα (1) έτος από την ημέρα του ατυχήματος 
το αργότερο, επέλθει απ’ αυτό θάνατος καλυπτόμενος 

από τον παρόντα όρο, η Εταιρία καταβάλλει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού του προβλεπόμενου για 
το θάνατο (εφόσον τούτο είναι μεγαλύτερο) και του 
καταβληθέντος λόγω μονίμου ανικανότητας.

θ. Ακύρωση Κάλυψης
Η κάλυψη τερματίζεται αυτόματα μετά από ατύχημα 
το οποίο τυχόν είχε συνέπεια το θάνατο ή τη μόνιμη 
ολική ανικανότητα του οδηγού. Σε τέτοια περίπτωση, 
δεν επιστρέφεται τυχόν αναλογούν ασφάλιστρο για την 
υπόλοιπη περίοδο.

ι. Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την παρούσα κάλυψη:
1. Περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, 
ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (μόνιμη ή 
προσωρινή) του ασφαλισμένου.
2. Περιπτώσεις που ο οδηγός του αυτοκινήτου πάσχει 
από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια ή βρίσκεται 
σε κατάσταση μέθης ή ευρίσκεται υπό την επίδραση 
τοξικών ουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κ.Ο.Κ. ή 
είναι αλκοολικός ή τοξικομανής ή ανάπηρος. 
3. Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως 
σεισμός, πλημμύρα, λαίλαπα, τυφώνα, χαλάζι, θύελλα, 
κατολίσθηση εδάφους, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ.
4. Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεμο, πολιτικές 
ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της 
δημόσιας τάξης και παρόμοιες ενέργειες ή καταστάσεις.
5. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο συμμετέχει σε 
αγώνες ή δοκιμές για αγώνες και επιδείξεις (επίσημους ή 
μη).
6. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο ρυμουλκεί ή 
ρυμουλκείται καθώς και σε παρόμοιες περιπτώσεις.
7. Περιπτώσεις που ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη 
άδεια οδήγησης ή έχει διαταχθεί η προσωρινή ή διαρκής 
αφαίρεσή της.
8. Οι κάθε μορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις.
9. Ατυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα 
ολικά ή μερικά σε σωματική βλάβη που είχε υποστεί ο 
ασφαλισμένος πριν την ασφάλιση και τα επακόλουθα ή 
επιπλοκές της.
10. Περιπτώσεις που οι συνεπιβαίνοντες του 
αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από όσους προβλέπονται 
από την άδεια κυκλοφορίας ή το αυτοκίνητο μεταφέρει 
φορτίο πάνω στο όριο που προβλέπεται από την 
άδεια κυκλοφορίας ή από τις σχετικές αποφάσεις των 
αρμοδίων Αρχών.
11. Οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα εφόσον ο οδηγός 
δεν έχει προσδέσει τη Ζώνη Ασφαλείας του. Το βάρος 
απόδειξης του ότι ο οδηγός είχε προσδέσει τη ζώνη 
ασφαλείας του βαρύνει τους αξιούντες την καταβολή 
του ασφαλίσματος.
12. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο δεν κυκλοφορεί 
νόμιμα ή δεν χρησιμοποιείται για την προβλεπόμενη 
γι’ αυτό χρήση ή δεν έχει υποβληθεί στους κρατικούς 
ελέγχους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
13. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο κυκλοφορεί σε 
αχαρακτήριστες οδούς ήτοι όταν το όχημα κινείται επί 
εδάφους για το οποίο δεν υφίσταται χαρακτηρισμός 
και κατάταξή του, ως οδού, εντεταγμένης στο ανάλογο 
μητρώο οδών της χώρας. 
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ια. Διαιτησία
Κάθε διαφορά από την παρούσα κάλυψη θα επιλύεται 
αποκλειστικά με διαιτησία σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο των Γενικών Όρων 
Προαιρετικών Καλύψεων Αυτοκίνητου και σύμφωνα με 
το ελληνικό δίκαιο.

ιβ. Υποκατάσταση της Εταιρίας
Η Εταιρία καταβάλλοντας το ασφάλισμα υποκαθίσταται 
αυτοδικαίως και μέχρι του καταβληθέντος ποσού στις 
αξιώσεις των δικαιούχων του απέναντι σε κάθε υπόχρεο 
αποζημίωσης τους. Ειδικότερα σε περίπτωση θανάτου 
υποκαθίσταται στις αξιώσεις λόγω διατροφής ενώ σε 
περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας υποκαθίσταται 
τις αξιώσεις κατ αρχήν των διαφυγόντων κερδών και 
στη συνέχεια των νοσηλειών και λοιπών δαπανών 
αποκατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου οδηγού. 
Η Εταιρία δικαιούται πριν από την καταβολή του 
ασφαλίσματος να ζητήσει την εκχώρηση των ανωτέρω 
αξιώσεων μέχρι του ύψους του καταβαλλόμενου 
ασφαλίσματος. 

Άρθρο 19α. Τροχαίο Ατύχημα Μεταφερόμενου 
Κατοικιδίου Ζώου 
1. Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή / και ο θάνατος 
κατοικίδιου ζώου, που θα οφείλονται αποκλειστικά 
και άμεσα σε οδικό τροχαίο ατύχημα (σύγκρουση, 
πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση του 
ασφαλισμένου οχήματος), ανεξαρτήτως υπαιτιότητας 
του οδηγού του οχήματος, με τις εξής προϋποθέσεις 
που ισχύουν σωρευτικά:
• ότι κατά το χρόνο του ατυχήματος, το κατοικίδιο 

θα μεταφέρεται αποδεδειγμένα στην καμπίνα των 
επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος,

• ότι το κατοικίδιο είναι αποδεδειγμένα ιδιοκτησίας του 
λήπτη της ασφάλισης ή οποιουδήποτε προσώπου, 
του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται από το 
παρόν ασφαλιστήριο ή του /της συζύγου ή των 
τέκνων των παραπάνω ασφαλισμένων προσώπων, 

• ότι οι σωματικές βλάβες του κατοικίδιου θα επέλθουν 
άμεσα, ενώ ο θάνατός του μπορεί να συμβεί 
το αργότερο σε διάστημα ενός μηνός από την 
ημερομηνία του ατυχήματος.

2. Στην κάλυψη σωματικών βλαβών περιλαμβάνονται 
αμοιβές γιατρών, χειρουργικά έξοδα, ακτινολογικές 
εξετάσεις, φάρμακα, καθώς και έξοδα ευθανασίας του 
κατοικίδιου, εάν αυτή κριθεί αναγκαία, συνεπεία του 
ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται από την εταιρία 
βάσει πρωτότυπων παραστατικών εγγράφων.
3. Τα ασφαλιστικά ποσά, που αναφέρονται στον πίνακα 
καλύψεων αποτελούν το συνολικό ποσό αποζημίωσης 
για σωματικές βλάβες ή / και θάνατο προερχόμενα από 
το ίδιο Τροχαίο Ατύχημα.
4. Η Εταιρία, αποζημιώνοντας τον ασφαλιζόμενο, 
υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματά του κατά παντός 
τρίτου υπόχρεου προς αποζημίωση του ασφαλισμένου. 
Ανεξάρτητα απ’ αυτό ο ασφαλισμένος εκχωρεί στην 
Εταιρία, κάθε δικαίωμά του και δίνει σ’ αυτήν το 
δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, να ενεργήσει, 
εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή και στο όνομά 
του, για αποζημίωσή της από τον τρίτο.

5. Δεν καλύπτονται ατυχήματα σε κατοικίδια 
ιδιοκτησίας τρίτων επιβαινόντων στο ασφαλισμένο 
όχημα, πλην των παραπάνω αναφερόμενων προσώπων.

Άρθρο 20. Όροι ασφάλισης απώλειας, κλοπής, 
ληστείας σημαντικών εγγράφων 
α. Αντικείμενο ασφάλισης
Η παρούσα κάλυψη καλύπτει την απώλεια, κλοπή, 
ληστεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας, περιοριστικώς 
και μόνον της αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, 
διπλώματος οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος, του ασφαλισμένου προσώπου ή του νομίμου 
εκπροσώπου επί ασφαλισμένης εταιρίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά βρίσκονται κατά την 
ημερομηνία της απώλειας, κλοπής, ληστείας σε ισχύ 
και περιλαμβάνει τη δαπάνη των σχετικών παραβόλων 
επανέκδοσής τους, όπως αυτή αποδεικνύεται από την 
προσκόμιση φωτοτυπιών αυτών και μέχρι του ποσού που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 
Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης μπορεί να 
είναι μόνο ένα πρόσωπο ήτοι ο λήπτης της ασφάλισης 
άλλως ο ασφαλισμένος. 

β. Προϋπόθεση ισχύος
Ισχύει εφόσον περιλαμβάνεται αναφορά του 
ασφαλιζόμενου ποσού στον σχετικό πίνακα του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε συνάρτηση με τον 
ασφαλιζόμενο κίνδυνο. 
Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή του 
ασφαλίσματος γεννάται μόνο: 

Α. μετά την παρέλευση τριάντα ημερών (30) από 
την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική δήλωση 
ή μήνυση για την απώλεια, κλοπή ή ληστεία των 
εγγράφων. 
Β. εφόσον της προσκομισθεί από το δικαιούχο 
του ασφαλίσματος βεβαίωση της αστυνομικής ή 
εισαγγελικής αρχής ότι η ανωτέρω μήνυση εκκρεμεί 
ακόμα και δεν έχει ανακληθεί και ότι δεν έχει δηλωθεί 
η εν τω μεταξύ εύρεση.

γ. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισμένου σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιζόμενου κινδύνου 
Επί ποινή εκπτώσεως του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισμένου από κάθε σχετικό δικαίωμά του, αυτός 
πρέπει:

Α. να ειδοποιήσει άμεσα το Τμήμα αποζημιώσεων 
κλάδου αυτοκινήτων προκειμένου να δηλώσει το 
γεγονός καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί σχετικά 
και
Β. να συμπληρώσει εντός 48 ωρών τη σχετική 
δήλωση ζημίας και να επισυνάψει τα σχετικά έγγραφα 
προς απόδειξη της επέλευσης του κινδύνου, μαζί 
με Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντων του αρμόδιου 
Αστυνομικού Τμήματος καθώς και οτιδήποτε άλλο 
του ζητηθεί σχετικά.

δ. Εξαιρέσεις από την κάλυψη:
Πλέον των εξαιρέσεων των Γενικών Όρων του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ισχύουν οι κάτωθι 
εξαιρέσεις και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται:
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- Ό,τι δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω υπό στοιχείο 
α. Αντικείμενο Ασφάλισης π.χ. Χρήματα, Επιταγές, 
Πιστωτικές Χρεωστικές και λοιπές κάρτες, Εισιτήρια, 
Τίτλους κ.λπ.

- Έμμεσες ζημίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυγόντα κέρδη ή 
άλλη αποθετική ζημία)

Άρθρο 21. Όροι ασφάλισης προστασίας κινητήρα 
από καύσιμο διαφορετικού τύπου από το 
προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή
α. Ορισμοί: Στην παρούσα κάλυψη, καλούνται:
Όχημα: αποκλειστικά και μόνο το ασφαλιζόμενο, που 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου.
Όριο Ευθύνης: το προκαθορισμένο ανώτερο 
χρηματικό ποσό που αναγράφεται ασφαλιστικά στην 
πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Πρατήριο Καυσίμων: η νόμιμη επιχείρηση που ασκεί 
εμπορία λιανικής πώλησης καυσίμων με σκοπό τον 
ανεφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα και η οποία 
λειτουργεί με νόμιμη άδεια του αρμοδίου υπουργείου.
Συνεργείο Οχημάτων: το κατάλληλα εξοπλισμένο 
συγκρότημα για τη συντήρηση και επισκευή των 
οχημάτων που λειτουργεί με νόμιμη άδεια του αρμοδίου 
υπουργείου.
Υπάλληλος Νόμιμος: θεωρείται κάθε εργαζόμενος στην 
επιχείρηση εμπορίας καυσίμων που έχει προσληφθεί με 
νόμιμη σύμβαση και είναι καταχωρημένος στο σχετικό 
Μητρώο των εργαζομένων και ο οποίος αμείβεται με 
μισθό ή ημερομίσθιο ή προμήθεια.

β. Αντικείμενο Ασφάλισης
Η παρούσα κάλυψη καλύπτει τις ζημίες του κινητήρα 
που επέρχονται εξαιτίας χρήσης καυσίμου διαφορετικού 
τύπου από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή του 
οχήματος, αποκλειστικά και μόνο από υπαιτιότητα του 
αρμοδίου νομίμου υπαλλήλου του νομίμου πρατηρίου 
καυσίμων που λειτουργεί εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης της 
νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου αγοράς του καυσίμου.
Συγκεκριμένα η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει:
• Τα έξοδα που κρίνονται αναγκαία για την 

αποκατάσταση της βλάβης (π.χ. έξοδα 
αποστράγγισης, καθαρισμού δεξαμενής καυσίμου 
κ.λπ.), μέχρι του ποσού που αναγράφεται στην 
πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου.

• Τα έξοδα επισκευής του κινητήρα που υπέστει 
βλάβη εκ του γεγονότος αυτού, ώστε να επιτευχθεί 
η ομαλή επαναλειτουργία του οχήματος και μέχρι 
του ποσού που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου.

• Τα έξοδα ρυμούλκησης του οχήματος από τον τόπο 
ακινητοποίησής του και μέχρι το πρώτο συνεργείο 
επισκευής επιλογής του ασφαλισμένου, το οποίο 
όμως να μη βρίσκεται σε απόσταση άνω των 60 χλμ. 
από αυτό και μέχρι του ποσού που αναγράφεται στην 
πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου.

• Τα έξοδα ενοικίασης αναλόγου οχήματος και μέχρι 
το διάστημα των 3 ημερών που το ασφαλιζόμενο 
όχημα βρίσκεται στο συνεργείο επισκευής εξ αιτίας 
επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου και μέχρι 

του ποσού που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου.

γ. Προϋπόθεση Ισχύος
Ισχύει εφόσον περιλαμβάνεται αναφορά του 
ασφαλιζόμενου ποσού στο σχετικό Πίνακα του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε συνάρτηση με τον 
ασφαλιζόμενο κίνδυνο. 

δ. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισμένου σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιζόμενου κινδύνου 
Ο λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισμένος πρέπει να 
ειδοποιήσει άμεσα το Τμήμα αποζημιώσεων κλάδου 
αυτοκινήτων προκειμένου να δηλώσει το γεγονός καθώς 
και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί σχετικά. Επιπλέον, πρέπει 
να συμπληρώσει άμεσα τη σχετική δήλωση ζημίας και 
να επισυνάψει τα σχετικά έγγραφα προς απόδειξη της 
επέλευσης του κινδύνου, μαζί με Αντίγραφο Δελτίου 
Συμβάντων του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος 
καθώς και οτιδήποτε άλλο του ζητηθεί σχετικά.

ε. Εξαιρέσεις από την Κάλυψη:
Πλέον των εξαιρέσεων των Γενικών Όρων του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου ισχύουν και οι κάτωθι 
εξαιρέσεις και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται:
- Ό,τι δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω υπό στοιχείο 

β. Αντικείμενο Ασφάλισης
- Έμμεσες ζημίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυγόντα κέρδη ή 

άλλη αποθετική ζημία)
- Ζημίες και απώλειες που είναι αποτέλεσμα παράνομης 

ενέργειας (πράξης ή παράλειψης) ή προϊόν δόλου
- Το κόστος αντικατάστασης του καυσίμου
- Ζημία που θα προκληθεί σε όχημα που έχει υποστεί 

μετατροπή του κινητήρα
- Ζημία που τυχόν προκληθεί στο περιβάλλον από 

σχετική μόλυνση ή ρύπανση αυτού ως επακόλουθο 
της επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου

- Ζημίες που προκλήθηκαν από πρόσθετες ουσίες πέρα 
του πετρελαίου κίνησης και βενζίνης

- Ζημίες που θα προκληθούν από αλλοιωμένο ή 
νοθευμένο καύσιμο

- Ζημίες σε οχήματα που δεν είναι επιβατικά ιδιωτικής 
χρήσης 

Άρθρο 22. Ειδικός όρος περί απαλλαγής 
καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση αιφνίδιας 
απώλειας εργασίας ή διακοπής επαγγελματικής 
δραστηριότητας 
α. Αντικείμενο Ασφάλισης
Η παρούσα κάλυψη αφορά την περίπτωση που ο 
ασφαλιζόμενος βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να μη 
δύναται να καταβάλει τα ασφάλιστρα του ασφαλιζόμενου 
οχήματος για την αμέσως επόμενη της τρέχουσας 
ισόχρονη περίοδο, εξαιτίας: είτε της άνευ σπουδαίου 
λόγου απόλυσής του εάν πρόκειται για μισθωτό, δηλαδή 
εξαιρείται η οικειοθελής αποχώρηση, η επίσχεση 
εργασίας και η συνταξιοδότησή του είτε εάν πρόκειται 
για ελεύθερο επαγγελματία της αποδεδειγμένης 
διακοπής της επαγγελματικής του δραστηριότητας, με 
εξαίρεση τη συνταξιοδότησή του.
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Τοπικά Όρια Ισχύος: Ελληνική Επικράτεια
Ειδικότερα, η παρούσα κάλυψη περιλαμβάνει την 
απαλλαγή από την υποχρέωση της καταβολής των 
ασφαλίστρων που αφορούν μόνον τις υποχρεωτικές 
καλύψεις του τρέχοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
για την αμέσως επόμενη ισόχρονη περίοδο και με την 
προϋπόθεση ότι: 
α) εάν πρόκειται για μισθωτό, αυτός παραμένει άνεργος 

ή/και δεν υποαπασχολείται,
β) εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία αυτός δεν 

έχει προσληφθεί οπουδήποτε ως μισθωτός ή/και δεν 
έχει έναρξη άλλης δραστηριότητας ως ελεύθερος 
επαγγελματίας. 

β. Προϋπόθεση Ισχύος
Ισχύει εφόσον περιλαμβάνεται αναφορά του 
ασφαλιζόμενου ποσού στο σχετικό Πίνακα του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε συνάρτηση με τον 
ασφαλιζόμενο κίνδυνο. 
Για να ισχύει η κάλυψη:
• Στην περίπτωση της απώλειας της θέσης εργασίας 

μισθωτού, πρέπει να υφίσταται σχέση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου στον ίδιο εργοδότη 
τουλάχιστον για τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν 
την έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

• Στην περίπτωση της διακοπής της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, στην περίπτωση που ο 
ασφαλισμένος τυγχάνει ελεύθερος επαγγελματίας 
πρέπει να προκύπτει η επίσημη λειτουργία της 
επιχείρησης τουλάχιστον για τους τελευταίους 
δώδεκα μήνες πριν την έναρξη του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου

γ. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισμένου σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιζόμενου κινδύνου 
Ο λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισμένος πρέπει να 
ειδοποιήσει άμεσα το Τμήμα αποζημιώσεων κλάδου 
αυτοκινήτων προκειμένου να δηλώσει το γεγονός καθώς 
και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί σχετικά. Επιπλέον, πρέπει 
να συμπληρώσει άμεσα τη σχετική δήλωση ζημίας και 
να επισυνάψει τα σχετικά έγγραφα προς απόδειξη της 
επέλευσης του κινδύνου, μαζί με:

Α. Εάν πρόκειται για μισθωτό: καταγγελία σύμβασης 
εργασίας, βεβαίωση εγγραφής στο Ταμείο Ανεργίας 
του ΟΑΕΔ και μη διαγραφής του μέχρι την 
ημερομηνία που τα ανωτέρω ασφάλιστρα καταστούν 
απαιτητά, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κάνει έναρξη 
δραστηριότητας ως ελεύθερος επαγγελματίας και ότι 
δεν είναι μέτοχος ή εταίρος σε εταιρία οποιασδήποτε 
μορφής με ποσοστό άνω του 3%.
B. Εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία: 
βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας και μη 
επανέναρξής της ίδιας ή άλλης δραστηριότητας 
καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
προσληφθεί ως μισθωτός και ότι δεν είναι μέτοχος ή 
εταίρος σε εταιρία οποιασδήποτε μορφής με ποσοστό 
άνω του 3%.

Άρθρο 23. Όροι Κάλυψης Ιδίων ζημιών 
μισθωμένου οχήματος συνεπεία Τροχαίου 

Ατυχήματος με θανάτωση οδηγού
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες στο ασφαλισμένο 
αυτοκίνητο, μέχρι του ύψους του αναφερόμενου 
στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου ποσού, 
προκαλούμενες αποκλειστικά και μόνον από τροχαίο 
ατύχημα (περιοριστικά και μόνον από σύγκρουση, 
πρόσκρουση, εκτροπή και ανατροπή του ασφαλισμένου 
οχήματος) και μόνον εφόσον το ασφαλισμένο όχημα 
οδηγείται κατά τον χρόνο του ατυχήματος από τον 
μισθωτή που αναγράφεται στο μισθωτήριο και μόνον 
εφόσον εξαιτίας του ατυχήματος επέλθει ο θάνατός του. 

Πέραν των Γενικών Εξαιρέσεων Άρθρο 13 των Γενικών 
Όρων Προαιρετικών Καλύψεων Αυτοκινήτου, επιπλέον 
ισχύουν και οι παρακάτω εξαιρέσεις: 
1. Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες που 
προξενήθηκαν σε μη εργοστασιακά εξαρτήματα και 
εξοπλισμό του αυτοκινήτου (extras). 
2. Εξαιρούνται οι ζημίες στα ελαστικά του οχήματος, 
στις ζάντες και τα τάσια εφόσον η ζημία περιορίζεται 
μόνον σε αυτά.
3. Η παρούσα κάλυψη δεν παρέχεται σε οδηγό 
μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών κάθε είδους.
4. Σε περίπτωση ατυχήματος επερχομένου όταν το 
ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό που δεν 
έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του ή έχει 
συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του, η Εταιρία 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη της για καταβολή 
αποζημίωσης. 
5. Σε περίπτωση ατυχήματος επερχομένου όταν το 
ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό που έχει 
λάβει για πρώτη φορά άδεια ικανότητος οδηγού για 
την κατηγορία του ασφαλισμένου οχήματος εντός 
του τελευταίου προ της ημερομηνίας επελεύσεως του 
ατυχήματος δωδεκαμήνου, η Εταιρία απαλλάσσεται από 
κάθε ευθύνη της για καταβολή αποζημίωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ
Ορισμοί
Εταιρία: Η Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία: 
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία 
Γενικών Ασφαλίσεων.
Ασφαλισμένος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του 
οποίου την Αστική Ευθύνη καλύπτει το Ασφαλιστήριο.
Πράγματα: Τα υλικά αντικείμενα και / ή τα ζώα.

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
Γενικής Αστικής Ευθύνης (Άρθρα 19)

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Ασφάλισης 
Η Εταιρία έχει την υποχρέωση να αποδώσει στον 
Ασφαλισμένο τα ποσά που αυτός, ως αστικά υπεύθυνος 
από τον Νόμο, θα υποχρεωνόταν να καταβάλει ως 
αποζημίωση (κεφάλαιο, τόκους και έξοδα) για ζημιές που 
προκαλούνται ακούσια σε τρίτους, δηλαδή για θάνατο, 
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε πράγματα που 
προκαλούνται από τυχαίο γεγονός, σχετικό με τους 
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κινδύνους, που καλύπτονται από την ασφάλιση. Η 
ασφάλιση καλύπτει επίσης και την αστική ευθύνη που 
υπέχει σύμφωνα με τον νόμο ο Ασφαλισμένος για τις 
πράξεις και / ή παραλείψεις τρίτων προσώπων.

Δεν θεωρούνται Τρίτοι:
Α. Ο σύζυγος (εν διαστάσει ή όχι), οι (φυσικοί ή θετοί) 

γονείς, τα φυσικά ή θετά τέκνα και οι φυσικοί 
ή θετοί αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς αδελφοί του 
Ασφαλισμένου. Οποιοσδήποτε άλλος φυσικός ή θετός 
συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που συνοικεί με 
τον Ασφαλισμένο.

Β. Όταν ο Ασφαλισμένος δεν είναι φυσικό πρόσωπο: 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι 
διαχειριστές και τα πρόσωπα που συνδέονται με 
αυτούς, με τις σχέσεις που αναφέρονται πιο πάνω 
(α).

Γ. Τα πρόσωπα που τελούν σε σχέση εξάρτησης ή 
κάθε είδους συνεργασίας από τον Ασφαλισμένο και 
υφίστανται τη ζημία εξαιτίας της εργασίας ή της 
υπηρεσίας τους, καθώς και όλοι εκείνοι, οι οποίοι, 
ανεξάρτητα από τη σχέση που τους συνδέει με 
τον Ασφαλισμένο, υφίστανται ζημία εξαιτίας της 
συμμετοχής τους στη δραστηριότητα την οποία 
καλύπτει η ασφάλιση.

Άρθρο 2. Εξαιρέσεις
Η Ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές:
1. Σε πράγματα που ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή 
που κατέχει ο Ασφαλισμένος για οποιοδήποτε λόγο 
ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, ακόμα και σ' αυτά 
που μεταφέρονται, ρυμουλκούνται ή ανυψώνονται με 
οποιοδήποτε μέσο.
2. Που προξενούνται σε πράγματα τρίτων, ως 
αποτέλεσμα Κλοπής ή Πυρκαγιάς.
3. Εκείνες για τις οποίες ο Ασφαλισμένος έχει 
αναλάβει συμβατικά (τυπικά ή άτυπα) την ευθύνη, που 
διαφορετικά δεν θα τον βάραινε.
4. Σε μεταφορικά μέσα από την φόρτωση ή την 
εκφόρτωση και κατά τη διάρκεια των σχετικών 
χειρισμών. 
5. Που προκλήθηκαν από εμπορεύματα και προϊόντα, 
που βρίσκονται υπό κατασκευή, επεξεργασία ή προς 
πώληση μετά την παράδοσή τους σε τρίτους. 
6. Για τις οποίες η ευθύνη προέρχεται από την 
ιδιοκτησία ακινήτων και ανελκυστήρων.
7. Που προκαλούνται από την κυκλοφορία με 
μηχανοκίνητα οχήματα, σε οδούς δημόσιας χρήσης ή σε 
περιοχές που εξομοιώνονται με αυτές, από τη ναυσιπλοΐα 
με πλωτά μέσα και από τη χρήση αεροσκαφών.
8. Από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, 
μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που οδηγούν ή 
χειρίζονται πρόσωπα που δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα 
και άδειες ή δεν έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της 
ηλικίας τους. 
9. Που προκαλούνται σε τρίτους από δόλια ή 
εγκληματική ή εκ προθέσεως πράξη είτε του 
ασφαλισμένου είτε των προστεθέντων υπ΄ αυτού 
προσώπων είτε από πράξη που έγινε με την προτροπή 
τους. 
10. Που προξενούνται από πυρκαγιά ή έκρηξη, 

βραχυκύκλωμα και έκρηξη λέβητα, καπνό, νερό ή 
κατάρρευση, όταν το ατύχημα ή η ζημία οφείλεται ή 
έχει αιτία τα παραπάνω περιστατικά.
11. Κάθε φύσεως ατυχήματα που οφείλονται σε 
διαγωνισμούς, αθλητικές συναντήσεις και στοιχήματα. 
12. Που προέρχονται από ελαττωματική υδραυλική 
εγκατάσταση, δηλητηρίαση ή παρουσία ξένης ή 
επιβλαβούς ουσίας σε τροφή ή ποτό. 
13. Σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτονται κάθε είδους 
αποθετικές ή επακόλουθες ζημίες συμπεριλαμβανομένων 
ποινών, απωλειών λόγω καθυστέρησης και ανεπάρκειας 
απόδοσης, απώλειας σύμβασης και ποινικών ρητρών.
14. Που θα προκληθούν εντός των χώρων και της 
περιμέτρου των αεροδρομίων.
15. Που προξενούνται συνεπεία πολέμου, εισβολής 
ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε 
έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, 
τρομοκρατίας, εξεγέρσεως, ανταρσίας, πραξικοπήματος 
ή στρατιωτικής ή σφετερισμένης εξουσίας, απεργιών 
και ανταπεργιών, πολιτικών ταραχών και οχλοκρατικών 
ενεργειών.
16. Που οφείλονται σε ανωτέρα βία (για παράδειγμα, 
αλλά όχι περιοριστικά, σεισμός, πλημμύρα, καθίζηση, 
κατολίσθηση).
17. Που προκύπτουν από ασβέστωση ή άλλη σχετική 
νόσο (συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου) που 
απορρέει από την ύπαρξη, παραγωγή, χειρισμό, 
επεξεργασία, κατασκευή, πώληση, διανομή αποθήκευση, 
παράδοση ή χρήση αμιάντου, προϊόντων αμιάντου και 
/ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο.
18. Οικονομικής ή χρηματικής απώλειας, η οποία δεν 
συνδέεται με υλική ζημιά ή σωματική βλάβη (καθαρώς 
οικονομική ζημία). 
19. Που οφείλονται σε δυσφήμιση ή συκοφαντία.
20. Κάθε μορφής χρηματικά πρόστιμα, ποινές, 
εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης, οποιασδήποτε 
αιτιολογίας ή προέλευσης.
21. Ασθένειες διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές 
ή μεταβολισμούς των κυττάρων ή οποιαδήποτε άλλη 
άμεση ή έμμεση σωματική βλάβη σε τρίτους ή υλικές 
ζημίες σε αντικείμενα ή συστήματα ή εφαρμογές που 
προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (EMF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
(EMR) οποιουδήποτε είδους, από οπουδήποτε και αν 
εκπέμπονται.
22. Που προέρχονται από επαγγελματικές και άλλου 
είδους ασθένειες και τις συνέπειες αυτών.
23. Που καλύπτονται από άλλου είδους ασφαλιστήρια, 
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Αστικής Ευθύνης 
Αυτοκινήτων, Αστικής Ευθύνης Σκαφών κ.λπ.
24. Που προκαλούνται από υπεργολάβους ή άτομα 
μη εξαρτώμενα από τον Ασφαλισμένο, των οποίων 
όμως την εργασία επωφελείται κατά την άσκηση της 
δραστηριότητάς του.
25. Στα έργα υπό κατασκευή επί ή εντός των οποίων 
εκτελούνται εργασίες και στα πράγματα που βρίσκονται 
στον χώρο εκτέλεσης αυτών, εκτός εκείνων που δεν 
είναι εύκολη η μετακίνηση λόγω χρήσης, όγκου ή 
βάρους.
26. Σε αγωγούς, υπόγειες εγκαταστάσεις γενικά, 
υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις, καθώς και σε 
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σωληνώσεις, καλώδια, έργα και εγκαταστάσεις 
οργανισμών κοινής ωφελείας γενικά (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.)
27. Οποιασδήποτε αιτίας σε πράγματα που 
προκλήθηκαν από υποχώρηση ή κατολίσθηση του 
εδάφους, όπως και εκείνες σε κτίρια από κραδασμούς ή 
δόνηση του εδάφους.
28. Από έργα και εγκαταστάσεις γενικά, μετά την 
συμπλήρωσή τους ή εκείνες που προκύπτουν από 
παραλείψεις εκτέλεσης εργασιών για συντήρηση, 
επισκευή ή τοποθέτηση έργου.
29. Που επηρεάζουν μόνον την αισθητική εμφάνιση 
ομόρων κτισμάτων, ρωγμές κ.λπ.
30. Ζημίες που προκαλούνται κατά τη μεταφορά ή/
και φορτοεκφόρτωση ή/και ανύψωση ή/και καθέλκυση 
ή/και μετακίνηση υπερδιάστατων ή/και υπέρβαρων 
φορτίων.
31. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργειες ή 
υπόγειες οδούς ή διαβάσεις ή γέφυρες ή σε οτιδήποτε 
κάτω από αυτά και σε κάθε άλλη ιδιοκτησία, συνεπεία 
κραδασμών ή λόγω του βάρους του ασφαλισμένου 
οχήματος ή του μεταφερομένου με αυτό φορτίου.
32. Σε φορτία κατά τη διάρκεια την ανυψώσεως, 
μετακινήσεως ή καταβιβάσεως αντικειμένων 
(τροχοφόρα, εμπορεύματα κ.λπ.) εκτός αν ρητά και 
ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων 
αυτών και με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.
33. Υλικές Ζημίες ή Σωματικές Βλάβες οι οποίες 
θα επέλθουν κατά τη διάρκεια συνδυασμού δύο ή 
περισσοτέρων οχημάτων/εργαλείων προς μετακίνηση 
αντικειμένου εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί 
η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών.
34. Που αφορούν σε απώλεια ή καταστροφή χρημάτων 
και πολύτιμων αντικειμένων γενικά.
35. Που θα προκληθούν από τη χρήση του 
ασφαλισμένου οχήματος για εκτέλεση έργου, 
που υπερβαίνει την προδιαγεγραμμένη από τον 
κατασκευαστή αυτού ικανότητα αντοχής του.
36. Που θα προκληθούν εφόσον δεν τηρήθηκαν οι 
οριζόμενες από τις αρμόδιες αρχές διατάξεις.
37. Άμεσα ή έμμεσα σε καλλιέργειες, δάση και/ή 
αρχαιολογικά ευρήματα.
38. Στο ίδιο το ασφαλισμένο όχημα, στον 
ασφαλισμένο, στον οδηγό, στους επιβαίνοντες και/ή 
στο απασχολούμενο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του 
ασφαλισμένου.
39. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου 
ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών 
ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του 
Άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση 
αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος.

Άρθρο 3. Κίνδυνοι και Ζημίες στο περιβάλλον
Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση 
οι ζημιές που προέρχονται από την κατοχή ή την 
χρήση ραδιενεργών ουσιών ή συσκευών επιτάχυνσης 
των ατομικών σωματιδίων καθώς και οι σχετικές 
με τους ασφαλισμένους κινδύνους, ζημιές οι οποίες 
προκαλούνται από φαινόμενα μετασχηματισμού του 
ατομικού πυρήνα ή λόγω ακτινοβολιών από την τεχνητή 
επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων.

Εξαιρούνται ακόμη οι ζημιές οποιασδήποτε φύσης και 
από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες προκαλούνται από:
- ρύπανση της ατμόσφαιρας, εκπομπές καπνογόνων 

και αερίων,
- ρύπανση, διήθηση, μόλυνση των υδάτων, των 

εδαφών και των καλλιεργειών,
- διακοπή, μείωση ή εκτροπή πηγών και υδατίνων 

ρευμάτων,
- αλλοίωση ή μείωση υδάτινης λεκάνης, κοιτασμάτων 

μεταλλεύματος και γενικά πράγματος ή πηγής 
ενέργειας που βρίσκεται στο υπέδαφος και αποτελεί 
αντικείμενο εκμετάλλευσης,

- περιβαλλοντική μόλυνση.

Άρθρο 4. Εδαφικά Όρια
Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου 
για ζημιές που προκαλούνται μόνον μέσα στα όρια της 
Ελληνικής Επικράτειας.
 
Άρθρο 5. Ασφάλιστρα – Ισχύς της Ασφάλισης 
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή 
του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης 
της τμηματικής καταβολής, εφόσον αυτό εγγράφως 
συμφωνηθεί και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο 
ασφαλιστήριο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής 
ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, η εταιρία 
διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Η 
καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο λήπτη της 
ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω 
καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει 
τη λύση της σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στην 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6. Μεταβολές στο πρόσωπο του 
Ασφαλισμένου 
Ο Ασφαλισμένος συνάπτει την ασφάλιση για τον εαυτό 
του και για τους κληρονόμους του, που είναι αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το ασφαλιστήριο 
μέχρι να γίνει η διανομή της κληρονομιάς. Μετά τη 
διανομή της κληρονομιάς, η σύμβαση εξακολουθεί να 
ισχύει για τους κληρονόμους εκείνους, στους οποίους 
περιήλθε η επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο της 
ασφάλισης.

Σε περίπτωση συγχώνευσης της ασφαλισμένης εταιρίας, 
η ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζεται με την εταιρία 
που τυχόν εναπομένει ή με την εταιρία που προκύπτει 
από την συγχώνευση. Σε περίπτωση μετατροπής ή 
μεταβολής της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, η 
ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζεται με την Εταιρία υπό 
τον νέο διακριτικό της τίτλο ή επωνυμία. Σε περίπτωση 
που η ασφαλισμένη εταιρία διαλυθεί ή τεθεί υπό 
εκκαθάριση η ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζεται μέχρι 
το πέρας της εκκαθάρισης και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέρα από τη λήξη της διάρκειας της ασφαλιστικής 
σύμβασης. Οποιαδήποτε μεταβολή από τις πιο πάνω 
πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρία από τον 
ασφαλισμένο, τους κληρονόμους του ή αυτούς που 
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έχουν έννομο συμφέρον, μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες μετά την αποστολή της συστημένης επιστολής, 
όπως αυτή προκύπτει από την απόδειξη κατάθεσης στο 
ταχυδρομείο.
 
Άρθρο 7. Μεταβολές του Κινδύνου
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές που 
μεταβάλουν τον κίνδυνο και τις οποίες πρέπει να 
αναγγείλει ο Ασφαλισμένος εγγράφως και χωρίς 
καθυστέρηση στην Εταιρία, έχουν εφαρμογή τα 
παρακάτω:
α. Αν η αλλαγή συνεπάγεται επιδείνωση του κινδύνου η 

Εταιρία έχει το δικαίωμα, ανάλογα με την περίπτωση 
είτε να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως με συστημένη 
επιστολή είτε να αξιώσει την τροποποίηση των όρων 
της κάλυψης και του υπολογισμού των ασφαλίστρων 
με γραπτή ειδοποίηση πριν από δεκαπέντε (15) 
ημέρες.

β. Αν η αλλαγή συνεπάγεται την επιδείνωση ορισμένων 
μόνο στοιχείων του κινδύνου, για τα οποία υπάρχει 
ειδική αναφορά στο ασφαλιστήριο, η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα να υπαναχωρήσει μερικά από τη σύμβαση 
αποκλείοντας από την ασφάλιση τα συγκεκριμένα 
στοιχεία.

 
Άρθρο 8. Συμπληρωματικές Ασφαλίσεις
Ο Ασφαλισμένος οφείλει επί ποινή έκπτωσης του από 
κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του από την παρούσα 
σύμβαση να ανακοινώσει στην Εταιρία τη σύναψη 
άλλων ασφαλίσεων για τον κίνδυνο που καλύπτεται με 
την παρούσα. 
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πιο πάνω 
ανακοίνωση. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
επέρχονται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά.

Άρθρο 9. Αναγγελία Ατυχημάτων – Υποχρεώσεις 
Ασφαλισμένου
Ο Ασφαλισμένος πρέπει να αναγγείλει χωρίς 
καθυστέρηση και εγγράφως κάθε ατύχημα, μέσα σε 
οκτώ (8) ημέρες από τη μέρα που συνέβη ή ο ίδιος έλαβε 
γνώση. Αν το ατύχημα είναι θανατηφόρο ή ιδιαίτερα 
σοβαρό, πρέπει να προηγείται έγγραφη ειδοποίηση 
(φαξ, email, εξώδικος, επιστολή ή τηλεγράφημα) 
εντός 24 ωρών. Η αναγγελία πρέπει να περιλαμβάνει 
περιγραφή των γεγονότων, τις ενδεχόμενες συνέπειες, 
τα στοιχεία των ζημιωθέντων και των μαρτύρων και 
την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα αίτια του 
ατυχήματος. Στη συνέχεια ο Ασφαλισμένος έχει την 
υποχρέωση να στείλει το συντομότερο στην Εταιρία 
πληροφορίες, έγγραφα και εκθέσεις, δικαστικές και 
εξώδικες, σχετικές με το ατύχημα και να συγκεντρώσει 
τα στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα για την υπεράσπιση 
καθώς και για το φιλικό διακανονισμό.
 
Άρθρο 10. Μη εκπλήρωση Υποχρεώσεων 
σχετικών με το Ατύχημα
Ο Ασφαλισμένος ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για 
κάθε ζημία που αυτή θα υποστεί από τη μη τήρηση 
των προθεσμιών και των υπολοίπων υποχρεώσεων, τις 
οποίες προβλέπει το πιο πάνω άρθρο 9. Σε περίπτωση 

που θα αποδειχθεί συμπαιγνία του Ασφαλισμένου 
με τους ζημιωθέντες τρίτους ή ότι αυτός ευνόησε τις 
αξιώσεις που αυτοί προβάλουν, εκπίπτει από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από το ασφαλιστήριο.
 
Άρθρο 11. Χειρισμός των Διαφορών – Δικαστικά 
Έξοδα – Ύψος αποζημίωσης
Η Εταιρία δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να αναλάβει 
την ολική ή μερική εκπροσώπηση ή συνεκπροσώπηση 
του Ασφαλισμένου σε σχέση με την επίλυση της 
διαφοράς τόσο εξώδικα όσο και δικαστικά σε κάθε 
δικαστήριο ή αρχή ή επιτροπή κ.λπ.) διορίζοντας 
νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους και γενικά προβάλει 
και ασκεί όλα τα δικαιώματα, τις ενστάσεις και τις 
αγωγές που ανήκουν στον ίδιο τον Ασφαλισμένο. Ο 
ασφαλισμένος χορηγεί με το παρόν στην εταιρία τη 
σχετική ανέκκλητη πληρεξουσιότητα.
Στο ανώτατο όριο αποζημίωσης που ορίζεται στο 
ασφαλιστήριο για κάθε ζημία, συμπεριλαμβάνονται 
όχι μόνον το κεφαλαίο, οι τόκοι, οι επιδικαζόμενες σε 
βάρος του ασφαλισμένου δικαστικές δαπάνες αλλά και 
όλα τα έξοδα, αμοιβές κάθε είδους κάθε προσώπου που 
σχετίζονται με την απόκρουση των σχετικών αγωγών 
κατά του Ασφαλισμένου.
Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες που έκανε ο 
Ασφαλισμένος για νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους, 
χωρίς την έγγραφη προηγούμενη συναίνεσή της, ούτε 
ευθύνεται για πρόστιμα, χρηματικές ποινές, μετατροπή 
ποινών στερητικών της ελευθερίας σε χρήμα και έξοδα 
της ποινικής διαδικασίας.

Άρθρο 12. Καταγγελία της Σύμβασης σε 
περίπτωση Ζημίας 
Μετά την αναγγελία κάθε ατυχήματος η Εταιρία έχει 
το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση 
με συστημένη επιστολή η οποία ισχύει τριάντα (30) 
ημέρες μετά την κατάθεσή της στο ταχυδρομείο. 
Μετά την καταγγελία επιστρέφονται τα ασφάλιστρα 
που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από την 
ακύρωση μέχρι τη συμβατική λήξη. Η είσπραξη των 
ληξιπροθέσμων ασφαλίστρων μετά την αναγγελία της 
ζημίας ή οποιαδήποτε άλλη πράξη της Εταιρίας δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από το 
δικαίωμα καταγγελίας.

Άρθρο 13. Πρόωρη Λύση της Σύμβασης
Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης: 
α. Αν η καταγγελία έγινε από τον ασφαλισμένο, αυτός 

οφείλει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα του χρονικού 
διαστήματος κατά το οποίο ίσχυε η ασφάλιση. 

β. Αν η καταγγελία έγινε από την Εταιρία τα 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα 
με το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από 
την έναρξη της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία της 
λύσης (ακύρωσης) του ασφαλιστηρίου.

Άρθρο 14. Ανανέωση της Σύμβασης
Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται 
μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου 
της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου και πάντως πριν 
τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. 
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Άρθρο 15. Ανακοινώσεις του Ασφαλισμένου στην 
εταιρία
Για να είναι έγκυρες όλες οι ανακοινώσεις του 
Ασφαλισμένου προς την Εταιρία πρέπει να στέλνονται 
με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της 
Εταιρίας, είτε να παραλαμβάνονται επί αποδείξει από 
την Εταιρία.

Άρθρο 16. Φόροι και Επιβαρύνσεις
Όλοι οι φόροι, τέλη, εισφορές και οποιεσδήποτε 
άλλες επιβαρύνσεις που προβλέπονται από το 
νόμο, ή θα θεσπιστούν στο μέλλον και αφορούν τα 
ασφάλιστρα, τα πρόσθετα τέλη, δικαιώματα και έξοδα, 
τις αποζημιώσεις, το ασφαλιστήριο, τις πρόσθετες 
πράξεις και τα παραρτήματα, βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Ασφαλισμένο, ακόμα και σε περίπτωση που τα 
προκατέβαλε η Εταιρία.

Άρθρο 17. Δωσιδικία
Για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από το παρόν 
ασφαλιστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια 
της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 18. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Μόνον το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας διέπει την 
παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 19. Ρήτρα Υποχρέωσης Γνωστοποίησης 
κάθε Αξίωσης Τρίτου – Claims made Clause
Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλιστικής 
αποζημίωσης με βάση το παρόν γεννάται μόνον εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 3 προϋποθέσεις:
α. το ζημιογόνο γεγονός έλαβε χώρα εντός της 

συμβατικής διάρκειας του παρόντος,
β. εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο 

ασφαλισμένος ειδοποίησε εγγράφως και επί αποδείξει 
την εταιρία για την επέλευση του κινδύνου και τις 
πιθανές συνέπειες του ζημιογόνου γεγονότος,

γ. εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο 
ασφαλισμένος αξίωσε από την εταιρία την καταβολή 
ασφαλιστικής αποζημίωσης για τον επελθόντα 
κίνδυνο.

Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
Γενικής Αστικής Ευθύνης

Α. Ειδικός Όρος: Ατυχήματα Προερχόμενα από τη 
Λειτουργία του Οχήματος σαν Εργαλείο
Διά του παρόντος προσθέτου όρου καλύπτεται η 
Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου σε σχέση με το ή τα 
αναφερόμενα στο ασφαλιστήριο οχήματα σύμφωνα με 
τους παρακάτω ειδικούς όρους:
Η Εταιρία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον 
ασφαλιζόμενο για κάθε ποσό, για το οποίο νομίμως 
υποχρεωθεί να καταβάλλει αποζημίωση:
1. Για Σωματικές Βλάβες οιουδήποτε προσώπου 
εξαιρουμένων του ασφαλισμένου, μελών της 
οικογενείας του και πρόσωπα που έχουν υπαλληλική 
σχέση μ’ αυτόν.
2. Για ζημίες σε πράγματα τρίτων τα οποία δεν ανήκουν 

στον ασφαλισμένο, ούτε βρίσκονται υπό τη φύλαξή του 
ή υπό τον έλεγχο του.
Η ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ.
Επιπροσθέτως, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον 
ασφαλισμένο για τυχόν πρόσθετες δαπάνες σχετικές με 
την παραπάνω κάλυψη, οι οποίες αφορούν σε: 

α. Δαπάνες για δικαστικό ή εξώδικο διακανονισμό και
β. Δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν 
εγγράφου συγκαταθέσεως της Εταιρίας. Το σύνολο 
των καταβλητέων ποσών συμπεριλαμβανομένων 
των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί το υπό του 
ασφαλιστηρίου καθοριζόμενο ανώτατο όριο 
αποζημιώσεως για κάθε περίπτωση.

Ειδικές Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την παρούσα κάλυψη:
1. Ζημίες εκ των ανυψωμένων ή μεταφερομένων 
φορτίων

Β. Ειδικός Όρος: Αστική Ευθύνη εκ των 
Μεταφερομένων Φορτίων
Η διά του παρόντος παρεχομένη κάλυψη περιορίζεται 
ρητά μόνο σε ατυχήματα προξενούμενα σε τρίτους 
(ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ή ΘΑΝΑΤΟ και /ή ΥΛΙΚΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ) εκ της συνεπείας ατυχήματος και μόνον 
πτώσεως (μόνον κατά τη στιγμή της πτώσης εκ του 
μεταφέροντος – ασφαλισμένου φορτηγού και όχι 
ευρισκόμενο επί του φυσικού εδάφους ή επί της οδού) ή 
εκ του νομίμως προεξέχοντος μεταφερομένου φορτίου, 
αποδεικνυόμενης της υπάρξεως του φορτίου αυτού, 
διά νομίμων φορτωτικών εγγράφων, εφόσον αυτό 
μεταφέρεται με το περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο φορτηγό αυτοκίνητο, μόνον κατά την 
κίνησή του (όχι κατά τη στάση ή στάθμευση αυτού) 
και ειδικότερα από την στιγμή εκκινήσεως του από τον 
τόπο φορτώσεως μέχρι και της αφίξεως του στον τόπο 
εκφορτώσεως.

Γ. Ειδικός Όρος: Αστική Ευθύνη εκ των 
Ανυψωμένων Φορτίων 
Η δια του παρόντος παρεχομένη κάλυψη περιορίζεται 
ρητά μόνο σε ατυχήματα προξενούμενα σε τρίτους 
(Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο κα/ ή Υλικές Ζημίες) από 
την πτώση του ανυψωμένου φορτίου, αποδεικνυόμενης 
της υπάρξεως του φορτίου αυτού, διά νομίμων 
φορτωτικών εγγράφων, εφόσον αυτό ανυψώνεται από 
το ασφαλισμένο όχημα, το οποίο περιγράφεται στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και μόνον εφόσον τηρηθούν 
οι προδιαγραφές κατασκευαστών του οχήματος.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την παρούσα κάλυψη:
1. Ζημίες επί του ασφαλισμένου οχήματος.
2. Ζημίες επί των ανυψωμένων φορτίων.
3. Ζημίες προς τρίτους από διαρροή υγρών και/ή 
καυσίμων του ανυψωμένου φορτίου ή του ίδιου του 
ασφαλισμένου οχήματος και εξαρτήματα του ιδίου του 
ασφαλισμένου οχήματος.
4. Ζημίες ή ατυχήματα στον οδηγό του οχήματος και 
στο απασχολούμενο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 
τόσο κατά τη φόρτωση όσο και κατά την εκφόρτωση.
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Δ. Ειδικός Όρος: Ζημίες επί των Ανυψωμένων 
Αντικειμένων Φορτίων
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, υπό την προϋπόθεση 
της τηρήσεως κατά τα λοιπά των Γενικών Όρων, 
Εξαιρέσεων, Διατάξεων, Ρητρών και Ειδικών Όρων του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή των επ΄ αυτού εκδοθέντων 
Προσθέτων Πράξεων, η Εταιρία θα αποζημιώνει τον 
Ασφαλιζόμενο για ζημίες ή βλάβες τις οποίες μπορεί 
να υποστούν τα αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται στη 
φύλαξή ή για τα οποία έχει την ευθύνη ο ασφαλισμένος, 
υπό την προϋπόθεση ότι η ζημία τους οφείλεται στην 
ΑΝΥΨΩΣΗ ή την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ή ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ 
αυτών από τον ασφαλισμένο και μόνο γερανό, μέχρι 
του ποσού των Υλικών Ζημιών που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ανά ζημιογόνο γεγονός 
και κατ' ανώτατο όριο για ολόκληρη την περίοδο 
ασφαλίσεως. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση θα 
περιορίζεται στις δαπάνες αποκαταστάσεως της ζημίας 
των αντικειμένων.
Ειδικές Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από την παρούσα κάλυψη:
1. Απώλεια ή ζημία στα ανυψούμενα αντικείμενα δεν 
καλύπτεται εφόσον δεν τηρούνται οι προδιαγραφές 
κατασκευαστών του γερανού.
2. Ζημίες στα ανυψούμενα μεταχειρισμένα αντικείμενα 
ή τρακαρισμένα αυτοκίνητα.

Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση θα περιορίζεται στις 
δαπάνες αποκαταστάσεως της ζημίας των αντικειμένων.

Όροι Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα 
Εμπορευμάτων δια Ξηράς (Άρθρα 17)

Ορισμοί
Εταιρία: Η Ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. - 
Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών, η οποία στο εξής 
θα αναφέρεται ως “Η Εταιρία”.
Ασφαλισμένος - Συμβαλλόμενος: Είναι ο 
αναγραφόμενος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
μεταφορέας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με το οποίο 
συνάπτεται το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πληρώνει 
το σχετικό ασφάλιστρο, για λογαριασμό του οποίου 
ισχύει η ασφάλιση και που στο παρακάτω κείμενο 
αναφέρεται ως “Ο Ασφαλισμένος”.
Μεταφορέας: Είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που 
πραγματοποιεί την μεταφορά.
Όχημα: Είναι κάθε φορτηγό αυτοκίνητο αυτοτελές και/ή 
αρθρωτό Δημόσιας Χρήσης, σύμφωνα με την επίσημη 
άδεια κυκλοφορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, 
Διεθνών Μεταφορών TIR ή Εθνικών Μεταφορών που 
μεταφέρει τα εμπορεύματα.
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο: Είναι το ανώτατο όριο 
αποζημίωσης, το οποίο η Εταιρία οφείλει να καταβάλλει 
στον Ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημίας, όπως ορίζεται 
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Ασφάλιστρο: Είναι το ποσό που καταβάλλει ο 
Ασφαλισμένος στην Εταιρία, η προηγούμενη καταβολή 
του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη 
οποιασδήποτε ασφαλιστικής κάλυψης.

Άρθρο 1. Αντικείμενο Ασφάλισης - Καλυπτόμενοι 
Κίνδυνοι
1. Με το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτεται η Ευθύνη 
του Ασφαλισμένου για άμεσες υλικές ζημιές ή απώλειες 
κάθε είδους που προκαλούνται σε επαγγελματικά 
συσκευασμένα εμπορεύματα τρίτων που μεταφέρονται 
οδικώς καθώς και με οχηματαγωγό, με την προϋπόθεση 
ότι το τυχόν επικαθήμενο ή συρμός είναι σε ζεύξη με το 
τράκτορα ή το ρυμουλκό κατά το χρόνο του ατυχήματος 
και που οφείλονται σε:
• Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη.
• Ανατροπή του οχήματος, πτώση του σε νερό και 

βάραθρα και γενικά τυχαίες εκτροπές του από το 
δρόμο, με τρόπο που να μην του επιτρέπει να 
επανέλθει στην πορεία του με δικά του μέσα.

• Σύγκρουση του οχήματος με άλλα μέσα μεταφοράς, 
πρόσκρουση του οχήματος και όχι μόνο του φορτίου, 
σε σταθερά ή κινητά σώματα, εκτός από ρείθρο 
πεζοδρομίου, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η 
πρόσκρουση αυτή αφήνει εμφανή και εξακριβωμένα 
σημάδια στο όχημα.

• Αιφνίδια καθίζηση του εδάφους ή των οδών.
• Πτώση χιονοστιβάδας, λιώσιμο πάγων, υπερχείλιση 

ποταμών, τεράστιο κύμα (υψηλότερο από 30 
μέτρα) που προκαλείται από σεισμό, κυκλώνα ή 
ανεμοστρόβιλο.

• Κατάρρευση γεφυρών, σηράγγων ή κτιρίων.
• Ναυάγιο (τέλεια καταστροφή), πρόσκρουση πλοίου 

ή προσάραξη κατά τη διάρκεια ναυσιπλοίας που είναι 
συμπλήρωμα της οδικής μεταφοράς.

• Ανατροπή, πτώση, ρήξη του άξονα της ρόδας, της 
σύζευξης του οχήματος.

2. Χωρίς την καταβολή επιπλέον ασφαλίστρου, η 
Εταιρία θα καταβάλει στον ασφαλισμένο, εφόσον 
προσκομίσει τις νόμιμες αποδείξεις ποσό μέχρι 600€, για 
τα έξοδα στα οποία αυτός υποβλήθηκε δικαιολογημένα 
για να διασώσει, διαφυλάξει και επαναφορτώσει τα 
εμπορεύματα που μεταφέρει ύστερα από ατύχημα που 
καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο.

Άρθρο 2. Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι
Α. Ρητά αποκλείονται οι απώλειες και ζημίες που 
οφείλονται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα σε:
• Δόλο του Ασφαλισμένου ή των αντιπροσώπων του 

και σε δόλο των προστιθέντων προσώπων.
• Παραβίαση αποκλεισμού, λαθρεμπόριο, εμπόριο και 

δραστηριότητες απαγορευμένες ή παράνομες.
• Παρεμπόδιση ή διακοπή του ταξιδιού λόγω 

πταίσματος του Ασφαλισμένου, ή λόγω διακοπής της 
λειτουργίας του οχήματος, ή βλάβης οποιουδήποτε 
οργάνου του.

• Αυτανάφλεξη των ασφαλισμένων εμπορευμάτων.
• Ίδιο ελάττωμα ή εγγενείς ιδιότητες των ασφαλισμένων 

εμπορευμάτων, συνήθης απώλεια βάρους ή όγκου.
• Κακή συσκευασία ή στοιβασία, απορρόφηση υγρασίας 

εξαιτίας ανεπαρκούς συσκευασίας ή στοιβασίας.
• Καθυστέρηση στην παράδοση των εμπορευμάτων 

έστω και αν είναι επακόλουθο κινδύνου που καλύπτει 
το παρόν ασφαλιστήριο καθώς και ζημίες που 
προκαλούνται από τα εμπόδια που δημιουργούνται 
από την εμπορική εκμετάλλευση ή την συνδιαλλαγή 
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των/του δικαιούχου, συνεπεία καθυστέρησης στην 
παράδοση των εμπορευμάτων. 

• Φαινόμενα που προκαλούνται από μετασχηματισμούς 
του πυρήνα και του ατόμου ή από τεχνητή επιτάχυνση 
ατόμων.

• Ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια, 
προερχόμενη είτε από πυρηνικό καύσιμο είτε από 
πυρηνικό κατάλοιπο είτε από καύση πυρηνικού 
καυσίμου.

• Ραδιενέργεια, τοξικότητα, έκρηξη ή άλλους κινδύνους 
ή μολυσματικές ιδιότητες οιασδήποτε πυρηνικής 
εγκατάστασης αντιδραστήρα ή οιουδήποτε 
πυρηνικού εξαρτήματος.

• Σχάση, τήξη ή συγχώνευση του πυρήνα κάθε 
πολεμικού όπλου και από κάθε σχετική προς αυτό 
αντίδραση ή ραδιενεργό δύναμη ή ουσία.

• Ολική & Μερική κλοπή και ληστεία με οποιοδήποτε 
τρόπο κι αν έγιναν ακόμη και αν πρόκειται μόνο για 
απόπειρα.

• Διαβροχή, σπάσιμο, λιώσιμο, χύσιμο, πτώση 
ολοκλήρων εμπορευματοκιβωτίων ακόμη και στο 
εσωτερικό του οχήματος, έλλειμμα, απώλεια, 
μη παράδοση εκτός και αν αποτελούν συνέπειες 
καλυπτόμενου κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 
1 και οι περιστάσεις δεν επέτρεψαν την λήψη των 
κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τους.

• Ζημίες που προκαλούνται από την επίδραση της 
θερμότητας, εκτός αν αυτή είναι επακόλουθο 
τροχαίου ατυχήματος, πυρκαγιάς ή έκρηξης.

• Ζημίες που προκαλούνται όταν ο οδηγός του 
οχήματος δεν έχει την απαιτούμενη από τον νόμο 
άδεια οδηγήσεως, για το όχημα που οδηγεί ή 
βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, κατά την έννοια του 
άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. ή έχει κάνει χρήση ναρκωτικών 
ή τοξικών ουσιών.

• Ζημίες που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση των 
οδηγιών του κατασκευαστή ή του αποστολέα.

• Ζημίες που προκλήθηκαν από την περιβαλλοντολογική 
μόλυνση από ανάμειξη ή ανάπτυξη οσμής ή γεύσης 
στα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

• Ζημίες που προκαλούνται στα κατειλημμένα ή 
κατασχεμένα εμπορεύματα, από άσκηση παρανόμου, 
απαγορευμένου ή λαθραίου εμπορίου και γενικά κάθε 
κατάληψη ή κατάσχεση λόγω των ανωτέρω.

• Ζημίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια 
επαγγελματικής δραστηριότητας διαφορετικής από 
εκείνης την οποία ασκεί ο ασφαλισμένος. 

• Ζημίες που προκαλούνται κατά τη μεταφορά ή/και 
φορτοεκφόρτωση ή/και ανύψωση ή/και καθέλκυση 
ή/και μετακίνηση υπερδιάστατων ή/και υπέρβαρων 
φορτίων.

Β. Σε καμιά περίπτωση η παρούσα ασφάλιση δεν 
καλύπτει απώλεια, ζημία ή δαπάνη που προξενείται από:
• Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, ανταρσία, 

στάση ή πολιτική διαμάχη που προκύπτει από τις 
προηγούμενες αιτίες ή οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια 
από ή κατά εμπόλεμης δύναμης.

• Κατάληψη, κατάσχεση, σύλληψη, κράτηση ή 
κατακράτηση και οι συνέπειές τους, ή κάθε σχετική 
απόπειρα.

• Εγκαταλελειμμένες νάρκες, τορπίλες, βόμβες ή άλλα 
εγκαταλελειμμένα πολεμικά όπλα.

• Απεργούς, ανταπεργούς ή πρόσωπα που συμμετέχουν 
σε εργατικές ταραχές, στάσεις ή λαϊκές ταραχές.

• Απεργίες, ανταπεργίες, εργατικές ταραχές, στάσεις ή 
λαϊκές ταραχές.

• Οποιονδήποτε τρομοκράτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο 
που ενεργεί με πολιτικά κίνητρα. 

• Η παρούσα σύμβαση δεν αποτελεί αποδοχή 
σωρευτικής και σε ολόκληρο μαζί με τον ασφαλισμένο 
ευθύνης για την καταβολή οποιασδήποτε απαίτησης 
που θα γεννηθεί από μεταφορά με το ασφαλισμένο 
όχημα.

Άρθρο 3. Αποκλειόμενα Εμπορεύματα
Σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτεται η ευθύνη του 
Ασφαλισμένου που προκύπτει από τη μεταφορά των 
παρακάτω εμπορευμάτων:
• Έγγραφα, παραστατικά αξίας, νομίσματα, 

χαρτονομίσματα, μετοχές, ομόλογα, τίτλοι, 
αξιόγραφα, χαρτόσημα, γραμματόσημα, πιστωτικοί 
τίτλοι, πρωτότυπα αυτών, σχέδια και μήτρες.

• Πολύτιμα υλικά, πολύτιμοι λίθοι (ακατέργαστοι ή μη), 
πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα (αληθινά ή ψεύτικα), 
αντικείμενα συλλεκτών ή έχοντα συναισθηματική 
αξία, έργα τέχνης και αρχαιολογικής αξίας όπως 
πίνακες, γλυπτά και λοιπά παρεμφερή, αντίκες, 
χειροποίητοι τάπητες αξίας, μετάξι σε τόπια, γούνες, 
οικοσκευές.

• Πυρηνικά, πυροτεχνήματα, εύφλεκτα και εκρηκτικά 
είδη όπως αυτά καθορίζονται από τον Διεθνή Κώδικα 
από Διεθνείς Συμβάσεις, μη σιδηρούχα μέταλλα και 
σκράπ αυτών, καπνικά προϊόντα εν γένει, αλκοολούχα 
και οινοπνεύματα, προϊόντα πετρελαίου.

• Εμπορεύματα που ήδη έχουν υποστεί ζημιά πριν την 
έναρξη του ταξιδιού.

• Ζωντανά ζώα.
• Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, σκάφη.

Άρθρο 4. Σύναψη και Διάρκεια της Σύμβασης, 
Έναρξη του Ασφαλιστηρίου
Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει μόνον μετά την 
καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης 
δόσης της τμηματικής καταβολής (εφόσον αυτή έχει 
συμφωνηθεί εγγράφως). Στο Ασφαλιστήριο ορίζεται και 
η έναρξη και η λήξη της ασφάλισης. 

Άρθρο 5. Προϋποθέσεις Κάλυψης
Παρέχεται κάλυψη μόνον υπό τους εξής όρους:
• Ο Ασφαλισμένος ή ο ανταποκριτής του θα εφοδιάζει 

πάντοτε και εγκαίρως τον οδηγό του οχήματος μία 
πλήρη κατάσταση ή φορτωτική των μεταφερομένων 
εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που η παραπάνω 
κατάσταση ή φορτωτική συμπληρώνεται από 
τον ανταποκριτή του Ασφαλισμένου, τότε ο 
Ασφαλισμένος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την 
έγκαιρη συμπλήρωση και την ορθότητά της.

• H μεταφορά θα εκτελείται τηρώντας όλους τους 
όρους που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους 
σε θέματα μεταφοράς με φορτηγά αυτοκίνητα.

• Το φορτηγό να βρίσκεται σε καλή κατάσταση όσον 
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αφορά τα μηχανικά και κατασκευαστικά μέρη του.
• O οδηγός κάθε φορτηγού αυτοκινήτου, ή όπου 

προβλέπει ο νόμος δύο οδηγούς πρέπει να είναι 
κάτοχος / κάτοχοι κανονικής άδειας οδήγησης.

• H στοιβασία των εμπορευμάτων στο φορτηγό 
και στην ρυμούλκα να είναι η ενδεδειγμένη και σε 
περίπτωση που τα οχήματα δεν είναι κλειστά, τα 
εμπορεύματα να προστατεύονται με αδιάβροχα 
καλύμματα σε καλή κατάσταση και τα δέματα και/ή 
εμπορευματοκιβώτια να είναι κανονικά δεμένα στο 
φορτηγό. Ο ασφαλισμένος που αναθέτει τη μεταφορά 
των εμπορευμάτων σε τρίτους δεν μπορεί, με ποινή 
την απώλεια των δικαιωμάτων του για αποζημίωση, 
να απαλλάξει τον μεταφορέα από την υποχρέωση 
τηρήσεως των όρων της παρούσης προϋποθέσεως.

• Η συσκευασία των εμπορευμάτων να είναι η 
ενδεδειγμένη.

• Συμπλήρωση των δίσκων των ταχογράφων σύμφωνα 
με τόσα ορίζονται κατά το νόμο, δηλαδή όνομα 
οδηγού, αριθμός κυκλοφορίας, χλμ. Τοποθέτησης, 
τόπος τοποθέτησης, χλμ. εξαγωγής, τόπος εξαγωγής.

• Τήρηση των δίσκων των ταχογράφων από τον 
ασφαλισμένο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
ενός έτους από την ημερομηνία εξαγωγής τους και 
παράδοσή των εγγραφών του (ταχογράφημα) της 
ημέρας της ζημίας στην εταιρία.

• Χρήση ταχογράφων εγκεκριμένου τύπου, οι οποίοι 
θα φέρουν τις σχετικές μολυβδοσφραγίδες και 
συνοδεία τους από σχετικές βεβαιώσεις του τεχνίτη 
που τους εγκατέστησε, καθώς επίσης και συνοδεία 
από σχετικές βεβαιώσεις του τεχνίτη για κάθε αλλαγή 
τους.

• Σχολαστική και ακριβής τήρηση του βιβλίου 
φορτώσεων.

• Επίδειξη του βιβλίου φορτώσεων προς την Εταιρία και 
δικαίωμα αναφοράς σ΄ αυτό από τον εκπρόσωπο της 
Εταιρίας, μετά από συνεννόηση με τον Ασφαλισμένο.

• Η Εταιρία δεν καλύπτει τους κινδύνους που 
αποτελούν αντικείμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου 
σε περίπτωση που τα φορτηγά ή οι ρυμούλκες 
φορτώθηκαν με βάρος που ξεπερνά το ωφέλιμο 
φορτίο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας 
τους. 

Άρθρο 6. Εδαφικά Όρια
Η κάλυψη παρέχεται για τις οδικές μεταφορές με όχημα 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.

Άρθρο 7. Ασφαλισμένη Αξία
Η Ασφαλισμένη αξία είναι το ποσό για το οποίο 
ευρίσκεται εκτεθειμένος πραγματικά ο ασφαλισμένος. 
Αυτή η αξία, εξαιρουμένης της περιπτώσεως 
διαφορετικής συμφωνίας, θεωρείται ότι σχηματίζεται 
από την τιμή του τιμολογίου ή σε περίπτωση ελλείψεως 
τιμολογίου από την αγοραία αξία των ασφαλισμένων 
εμπορευμάτων στον τόπο και τον χρόνο φορτώσεως. Οι 
δασμοί και τα άλλα συναφή αποδεικνυόμενα έξοδα που 
δεν περιέχονται στο τιμολόγιο καλύπτονται μόνο μετά 
από έγγραφη συμφωνία. Εάν κατά την εκκαθάριση μιας 
ζημιάς προκύπτει ότι το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι 
μεγαλύτερο από την ασφαλισμένη αξία, το υπερβάλλον 

ποσό δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν. Σε περίπτωση που 
το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την 
ασφαλισμένη αξία η ζημία αποζημιώνεται με την 
εφαρμογή του αναλογικού κανόνα περί υπασφάλισης.

Άρθρο 8. Ασφάλιστρα και Πρόσθετα
Τα ασφάλιστρα και τα πρόσθετα καταβάλλονται είτε 
απευθείας προς την ασφαλιστική επιχείρηση είτε στον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που διαμεσολάβησε για τη 
σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, εφόσον η Εταιρία 
του έχει παράσχει το δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων 
για λογαριασμό της. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση αποζημίωσης οποιασδήποτε ζημίας κατά 
τη διάρκεια της αναστολής. Η Εταιρία έχει αξίωση για 
το σύνολο των ασφαλίστρων που αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένη ασφαλιστική περίοδο ακόμα και αν η 
καταβολή τους έχει καθορισθεί σε δόσεις με σκοπό τη 
διευκόλυνση του ασφαλισμένου.

Άρθρο 9. Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου - Συνέπειες 
Παράβασης
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να προβαίνει σε ειλικρινείς 
δηλώσεις προς την Εταιρία σε σχέση με τις κατά τις 
επόμενες παραγράφους υποχρεώσεις του:
α. Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης 

ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωρίσει στην 
Εταιρία όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν επίδραση 
στην ανάληψη του κινδύνου και τον υπολογισμό του 
ασφαλίστρου.

β. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην Εταιρία μέσα σε (3) τρεις ημέρες, 
αφότου λάβει γνώση, κάθε περιστατικό που θα 
μπορούσε να επιτείνει τον κίνδυνο.

γ. Δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα από την ασφαλιστική 
σύμβαση δικαιώματά του, χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση της Εταιρίας. Εκχώρηση που έγινε κατά 
παράβαση των πιο πάνω απαλλάσσει την Εταιρία από 
την παράβαση αυτή.

Άρθρο 10. Υποχρέωση Δήλωσης Ατυχήματος και 
Διάσωσης
α. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται μέσα σε 48 ώρες από 

τότε που θα γίνει μια ζημία να προβεί σε έγγραφη, με 
συστημένη επιστολή, ενημέρωση της Εταιρίας στην 
έδρα της, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για τις συνθήκες, τα αίτια, τον τόπο και τον χρόνο, 
τις συνέπειες και το ύψος της ζημίας. Αν όμως η 
ζημία αφορά αλλοιώσιμα εμπορεύματα η ενημέρωση 
θα γίνεται μέσα σε 24 ώρες. Επίσης υποχρεούται 
να διαβιβάσει στην Εταιρία όλα τα έγγραφα που 
αποστέλλονται, κοινοποιούνται ή παραδίνονται 
σχετικά με την ζημία που έγινε.

β. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται επίσης να λάβει όλα 
τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την συντήρηση, 
την διάσωση των εμπορευμάτων και την μείωση του 
ύψους της ζημίας. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να 
επιτρέπει στην Εταιρία να λαμβάνει κάθε μέτρο που 
θεωρεί απαραίτητο για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων. Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας προς 
την κατεύθυνση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
αναγνώριση της ευθύνης της να καλύψει την ζημία.
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γ. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να διαπιστώνει τα 
αίτια της ζημίας και το μέγεθός της, να συλλέγει 
στοιχεία και μαρτυρίες και να φροντίσει να γίνει 
πραγματογνωμοσύνη εφ΄ όσον το ζητήσει η Εταιρία. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η δηλωθείσα στην 
Εταιρία ζημία που έγινε εντός ή εκτός Ελλάδος 
εμπίπτει στις εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης που 
προβλέπουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και οι 
Γενικοί και Ειδικοί όροι τότε όσα έξοδα αναγκασθεί να 
καταβάλλει η Εταιρία για αμοιβή πραγματογνώμονα 
θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

δ. Η παράλειψη ενημέρωσης της Εταιρίας μέσα στις 
παραπάνω προθεσμίες καθώς και η παράλειψη μέρους 
ή όλων των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται 
αυτόματα έκπτωση του ασφαλισμένου από τα 
δικαιώματά του ή δίνει στην Εταιρία το δικαίωμα να 
μειώσει την αποζημίωση.

ε. Ο ασφαλισμένος που από πρόθεση κάνει ψεύτικες ή 
ανακριβείς δηλώσεις για τις αιτίες, τις συνθήκες, τη 
φύση, το ύψος και τις συνέπειες μιας ζημίας, χάνει 
κάθε δικαίωμα κάλυψης της ζημίας.

στ.Ο Ασφαλισμένος δεν θα αναγνωρίσει οποιαδήποτε 
ζημιά γραπτώς ή προφορικώς ούτε θα δίνει 
προσφορές ή υποσχέσεις ούτε θα καταβάλει πληρωμή 
ή αποζημίωση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της 
Εταιρίας. Ο Ασφαλισμένος εκπίπτει του δικαιώματός 
του και ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς 
της Εταιρίας συνεπεία υπαίτιας παραβίασης των πιο 
πάνω υποχρεώσεών του.

Άρθρο 11. Πρόσθετες Υποχρεώσεις
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιήσει 
εγγράφως και εντός 3 ημερών την Εταιρία για κάθε 
δικαστική ή εξώδικη ενέργεια που σχετίζεται με το 
παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Επίσης, υποχρεούται 
εντός 3 ημερών να παραδώσει στην Εταιρία και 
χωρίς σχετική αίτηση κάθε κοινοποιούμενο σ΄ αυτόν 
έγγραφο ή δικόγραφο. Παράλειψη του ασφαλισμένου 
να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
συνεπάγεται αυτοδίκαιη απώλεια κάθε δικαιώματος 
από το συμβόλαιο αυτό. Τα έξοδα της εξοφλητικής 
απόδειξης, κάθε διοικητικό πρόστιμο ή προσαύξηση, η 
εξαγορά των δικαστικών ποινών και η καταβολή των 
χρηματικών ποινών βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Άρθρο 12. Υποκατάσταση
Όταν η Εταιρία καταβάλει αποζημίωση βάσει του 
συμβολαίου αυτού, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα 
δικαιώματα του ασφαλισμένου απέναντι σε κάθε 
υπεύθυνο για την επέλευση της ζημίας. Ο ασφαλισμένος 
με την ποινή την έκπτωση από κάθε δικαίωμά του δε 
δικαιούται να απαλλάξει τον υπαίτιο της ζημίας από 
οποιαδήποτε υποχρέωσή του.

Άρθρο 13. Καταγγελία της Σύμβασης
Η Εταιρία και/ή ο Ασφαλισμένος έχουν το δικαίωμα να 
καταγγείλουν οποτεδήποτε την ασφαλιστική σύμβαση. 
Η καταγγελία γίνεται με συστημένη επιστολή που 
επιφέρει τη λύση της σύμβασης τριάντα (30) ημέρες 
μετά την αποστολή της, όπως αυτή αποδεικνύεται από 
την απόδειξη της κατάθεσής της στο Ταχυδρομείο. Η 

διαφορά μεταξύ του ασφαλίστρου και/ή των δόσεων 
που πληρώθηκαν και το πραγματικά οφειλόμενο από τον 
ασφαλισμένο ασφάλιστρο σύμφωνα με τους πιο πάνω 
υπολογισμούς, θα πρέπει να καταβληθεί από το υπόχρεο 
μέρος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
έκδοσης του σχετικού παραρτήματος ακύρωσης.

Άρθρο 14. Ανακοινώσεις προς την Εταιρία
Όλες οι ανακοινώσεις του ασφαλισμένου πρέπει να 
γίνονται με συστημένη επιστολή προς την έδρα της 
Εταιρίας.

Άρθρο 15. Φορολογικές Υποχρεώσεις
Όλοι οι παρόντες και μέλλοντες φόροι, τέλη, εισφορές 
και όλες οι κάθε είδους χρηματικές υποχρεώσεις που 
ορίζονται από το νόμο σχετικά με το ασφάλιστρο, 
τα πρόσθετα, τις αποζημιώσεις, το ασφαλιστήριο 
και τις παρεπόμενες συμβάσεις, είναι σε βάρος του 
ασφαλισμένου ακόμη και αν προκαταβάλλονται από την 
Εταιρία.

Άρθρο 16. Δωσιδικία
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή του 
παρόντος ασφαλιστηρίου αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 17. Ανώτατο όριο ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας σε καμία 
περίπτωση δε θα ξεπεράσει το ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένων και των τόκων και 
δικαστικών δαπανών (ρήτρα STOP LOSS). Δηλαδή αν 
το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 150.000€ 
και επιδικαστεί κεφάλαιο 130.000€, τόκοι 30.000€ και 
δικαστική δαπάνη 1.000€, η εταιρία θα καταβάλει μόνον 
150.000€

Ρήτρα Υποχρέωσης Γνωστοποίησης κάθε Αξίωσης 
Τρίτου – Claims made Clause
Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλιστικής 
αποζημίωσης με βάση το παρόν γεννάται μόνον εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 3 προϋποθέσεις:
α. το ζημιογόνο γεγονός έλαβε χώρα εντός της 

συμβατικής διάρκειας του παρόντος
β. εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο 

ασφαλισμένος ειδοποίησε εγγράφως και επί αποδείξει 
την εταιρία για την επέλευση του κινδύνου και τις 
πιθανές συνέπειες του ζημιογόνου γεγονότος.

γ. εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο 
ασφαλισμένος αξίωσε από την εταιρία την καταβολή 
ασφαλιστικής αποζημίωσης για τον επελθόντα 
κίνδυνο.

Ρήτρα Ολικής Κλοπής
Καλύπτεται η ολική κλοπή του φορτίου κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού, εφόσον αυτό κλαπεί μαζί με τον τράκτορα 
ή ρυμουλκό και το τυχόν επικαθήμενο ή συρμό. 
Προϋποθέσεις:
Η κάλυψη παρέχεται μόνον υπό τους εξής όρους:
α. To τυχόν επικαθήμενο ή συρμός πρέπει να είναι σε 

ζεύξη με το τράκτορα ή το ρυμουλκό κατά το χρόνο 
του ατυχήματος
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β. Ο τράκτορας ή το ρυμουλκό και το τυχόν 
επικαθήμενο ή συρμός κατά τη ώρα της κλοπής 
πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά και μόνον μέσα 
σε φυλασσόμενο-επιτηρούμενο χώρο και αυτό να 
αποδεικνύεται εγγράφως από το σχετικό εισιτήριο-
δελτίο εισόδου του παραπάνω χώρου. Οι στάσεις δεν 
πρέπει να διαρκούν παραπάνω από οκτώ (8) ώρες 
στο εξωτερικό και τρεις (3) ώρες στο εσωτερικό. 

γ. Όλα τα ανοίγματα θα είναι κλειστά και κλειδωμένα, οι 
πόρτες και οι υαλοπίνακες κλειστοί και κλειδωμένοι, 
οι πόρτες των εμπορευματοκιβωτίων κλειστές, 
κλειδωμένες και κατάλληλα σφραγισμένες.

δ. Ο οδηγός ή οι οδηγοί, που είναι επιφορτισμένοι με την 
οδήγηση θα βρίσκονται πάντοτε σε σημείο πλησίον 
του οχήματος ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα 
σε περίπτωση κινδύνου κλοπής.

Το βάρος απόδειξης της συνδρομής των ανωτέρω 
προϋποθέσεων έχει ο ασφαλισμένος. 

Ρήτρα Μερικής Κλοπής
Καλύπτεται η μερική κλοπή των ασφαλισμένων 
εμπορευμάτων και κατά συνέπεια ή μη παράδοσή τους 
με την προϋπόθεση ότι έγινε με διάρρηξη, παραβίαση 
ή θραύση του αμαξώματος του οχήματος και/ή τυχόν 
ρυμούλκας (πόρτες, παράθυρα, πλευρές ή σκεπή) ή 
κοπή των προστατευτικών καλυμμάτων του φορτίου.
Προϋποθέσεις:
Η κάλυψη παρέχεται μόνον υπό τους εξής όρους:
α. To τυχόν επικαθήμενο ή συρμός πρέπει να είναι σε 

ζεύξη με το τράκτορα ή το ρυμουλκό κατά το χρόνο 
του ατυχήματος.

β. Ο τράκτορας ή το ρυμουλκό και το τυχόν 
επικαθήμενο ή συρμός κατά τη ώρα της κλοπής 
πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά και μόνον μέσα 
σε φυλασσόμενο-επιτηρούμενο χώρο και αυτό να 
αποδεικνύεται εγγράφως από το σχετικό εισιτήριο-
δελτίο εισόδου του παραπάνω χώρου .Οι στάσεις 
δεν πρέπει να διαρκούν παραπάνω από (8) ώρες στο 
εξωτερικό και 3 (3) ώρες στο εσωτερικό. 

γ. Όλα τα ανοίγματα θα είναι κλειστά και κλειδωμένα, οι 
πόρτες και οι υαλοπίνακες κλειστοί και κλειδωμένοι, 
οι πόρτες των εμπορευματοκιβωτίων κλειστές, 
κλειδωμένες και κατάλληλα σφραγισμένες.

δ. Ο οδηγός ή οι οδηγοί, που είναι επιφορτισμένοι με την 
οδήγηση θα βρίσκονται πάντοτε σε σημείο πλησίον 
του οχήματος ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα 
σε περίπτωση κινδύνου κλοπής.

Το βάρος απόδειξης της συνδρομής των ανωτέρω 
προϋποθέσεων έχει ο ασφαλισμένος. 

Ρήτρα Ποιοτικής Αλλοίωσης
Η παρούσα καλύπτει την Αστική Ευθύνη του 
ασφαλισμένου μεταφορέα για ζημιές που θα υποστούν 
τα μεταφερόμενα με το δια του παρόντος ασφαλιστηρίου 
καλυπτόμενο όχημα, νωπά και κατεψυγμένα φορτία, 
φρούτα, λαχανικά και κρέατα από βλάβη του ψυκτικού 
μηχανήματος που έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή 
λειτουργίας του. 
Εξαιρέσεις:
Σε καμιά περίπτωση η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει:
α. ποιοτική αλλοίωση των μεταφερομένων 

εμπορευμάτων που προέρχεται από διακοπή λειτουργίας 
των ψυκτικών μηχανημάτων του μεταφέροντος 
οχήματος διάρκειας μικρότερης των 12 ωρών
β. ζημία οφειλόμενη σε διακοπή λειτουργίας των 
ψυκτικών μονάδων από εσφαλμένο χειρισμό ή από 
έλλειψη καυσίμων του μεταφορικού μέσου ή έλλειψη 
καυσίμων του ιδίου του ψυκτικού μηχανήματος
γ. κακή στοιβασία, κακή φόρτωση, κακή συσκευασία
Προϋποθέσεις:
Παρέχεται κάλυψη υπό τους εξής όρους:
α. τα προς μεταφορά εμπορεύματα, όπως αυτά 

περιγράφονται στην φορτωτική και στο δελτίο 
παράδοσης, θα πρέπει να είναι δεόντως κατεψυγμένα 
κατά την έναρξη της μεταφοράς.

β. το αυτοκίνητο ψυγείο που χρησιμοποιείται για την 
μεταφορά των εμπορευμάτων και καλύπτεται με το 
παρόν ασφαλιστήριο πρέπει να:

 • Διαθέτει συσκευή ψύξης και αερισμού ανάλογης 
δυνατότητας με το μέγεθος και την ποιότητα του 
θαλάμου που είναι εγκατεστημένη (θερμομόνωση 
κ.λπ.)

 • Διαθέτει σχάρα δαπέδου για την τοποθέτηση των 
χάρτινων συσκευασιών.

 • Οι ψυκτικές συσκευές να είναι εφοδιασμένες με 
θερμογραφικά όργανα τα οποία θα καταγράφουν ανά 
πάσα στιγμή την θερμοκρασία του θαλάμου.

 • Ο θερμογράφος θα ενεργοποιείται με την ζεύξη της 
ψυκτικής συσκευής το δε έντυπο του θερμογράφου 
θα ισχύει για μια μόνο διαδρομή. Ο οδηγός του 
αυτοκινήτου πρέπει να γνωρίζει την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του θερμογράφου.

 • Τα έντυπα του θερμογράφου θα φυλάσσονται και 
θα αποστέλλονται στην Εταιρία σε περίπτωση ζημίας.

 • Οι ψυκτικές συσκευές θα επιθεωρούνται και 
θα συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, επίσης με ευθύνη του ασφαλισμένου 
θα τηρείται μητρώο της ψυκτικής συσκευής 
συνοδευόμενο από τα παραστατικά επισκευής, αγοράς 
ανταλλακτικών. Το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να 
αποστέλλεται στην εταιρία σε φωτοαντίγραφο μαζί 
με τη δήλωση-αναγγελία ζημίας.

γ. σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των ψυκτικών 
μηχανημάτων πρέπει να ειδοποιείται το ταχύτερο 
δυνατό, εντός 3 ημερών από την διαπίστωση 
της διακοπής, με οποιοδήποτε τρόπο (τηλέφωνο, 
fax, τηλεγράφημα) η Εταιρία ή το πλησιέστερο 
πρακτορείο.

Παράβαση των ανωτέρω όρων επιφέρει απώλεια του 
δικαιώματος κάλυψης της ζημίας.

Ρήτρα Φορτοεκφόρτωσης
Η παρούσα κάλυψη επεκτείνεται και στις ζημιές που 
μπορεί να πάθουν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα εξ 
αιτίας των εργασιών φορτοεκφόρτωσης, εφόσον αυτές 
γίνονται με τα κατάλληλα μηχανικά μέσα και με την 
φροντίδα του Συμβαλλομένου.
Διευκρινίζεται ακόμα ότι ως «φόρτωση» θεωρούνται 
μόνο οι εργασίες της ανύψωσης των εμπορευμάτων από 
το έδαφος κοντά στο αυτοκίνητο για να τοποθετηθούν 
πάνω σ΄ αυτό και ως «εκφόρτωση» οι ακριβώς 
αντίθετες.
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ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα κάλυψη παρέχεται διαμέσου της εταιρίας 
με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», η οποία 
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 57, 
ΤΚ 151 24, με Α.Φ.Μ. 094355007 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 
Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (αντασφαλιστής) έχει συνάψει 
σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία με την επωνυμία: 
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων», κατά τα προβλεπόμενα 
στον Ν. 3651/2008 ως αυτός ισχύει. 
Εφεξής η «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» θα καλείται 
«Εταιρία». 

Γενικοί Όροι Οδικής Βοήθειας (άρθρα 11)

Άρθρο 1. Ποιες κατηγορίες οχημάτων μπορούν να 
ασφαλιστούν;
• Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. (συμπεριλαμβανομένων 

των ενοικιαζομένων)
• Επιβατικά αυτοκίνητα Δ.Χ. (Ταξί)
• Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος μέχρι τρεισήμισι 

(3,5) τόνους
• Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως ιπποδύναμης 

(συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζομένων)
• Τρίκυκλα – Τετράκυκλα (συμπεριλαμβανομένων των 

ενοικιαζομένων)
Οι κίνδυνοι που καλύπτονται περιγράφονται αναλυτικά 
στην ενότητα «Ειδικοί Όροι Οδικής Βοήθειας». Βασική 
προϋπόθεση είναι η βλάβη ή το ατύχημα να προκλήθηκε 
μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 2. Ποια πρόσωπα μπορούν να 
ασφαλιστούν;
Μπορούν να ασφαλιστούν μόνο πρόσωπα που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα. Ειδικά για την κατηγορία των 
βαρέων οχημάτων, με τις καλύψεις προσωπικής 
βοήθειας καλύπτεται ο οδηγός του οχήματος ενώ, σε 
περίπτωση ταξιδιού εκτός Ελλάδας, καλύπτεται και ο 
συνοδηγός.

Άρθρο 3. Ποιοι κίνδυνοι δεν καλύπτονται από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προξενούνται και 
οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή σε ένα 
μέρος τους, σε:
• Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο 

πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα
• Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, 

εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή απόπειρα 
διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, πυρηνική 
ενέργεια

• Συμμετοχή σε αγώνες ράλι

Ειδικά για τις καλύψεις προσωπικής βοήθειας οδηγού 
και συνοδηγού του προγράμματος βαρέων οχημάτων, 
ισχύουν επιπλέον και οι παρακάτω εξαιρέσεις για 
κινδύνους που οφείλονται σε:

• Επιδημίες, πανδημίες και μολυσματικές μεταδοτικές 
ασθένειες

• Ψυχική ή νοητική ασθένεια
• Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών
• Ασθένειες που προϋπήρχαν της ασφάλισης και στις 

επιπλοκές τους.
• Διάπραξη ποινικά τιμωρούμενης πράξης από τον 

Ασφαλισμένο, εκτός αν είναι πταίσμα.
• Εγκυμοσύνη πάνω από τον 4ο μήνα
• Ταξίδι που κάνει αντίθετα από συμβουλές γιατρού
Επιπλέον, δεν καλύπτονται άλλα συμβάντα του 
Ασφαλισμένου που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:
• Αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή τραυματισμό 

που προκαλείται σκόπιμα από τον Ασφαλισμένο
• Περιστατικά που δεν έχουν κοινοποιηθεί στην 

Εταιρία, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη μέρα του 
συμβάντος

Άρθρο 4. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα 
δικαστηρίων
Το ασφαλιστήριο αυτό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 
Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει αρμόδια είναι 
τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5. Πώς παρέχεται από την Εταιρία η 
κάλυψη της Οδικής Βοήθειας;
Η Εταιρία παρέχει την κάλυψη της Οδικής Βοήθειας 
είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων, με τους 
οποίους συνεργάζεται για το σκοπό αυτό. Η κάλυψη 
παρέχεται είτε σε είδος είτε σε χρήμα. Διευκρινίζεται ότι 
αν η μεταφορά του οχήματος γίνει με πλοίο, τα έξοδα 
εισιτηρίου καλύπτονται από τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 6. Με ποιες προϋποθέσεις αποζημιώνεται 
ο Ασφαλισμένος από την Εταιρία;
Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για τους 
κινδύνους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, με την προϋπόθεση ότι:

α) Ο Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος ή κάποιος τρίτος 
ειδοποίησαν το Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
της Εταιρίας, μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη μέρα που 
συνέβη το γεγονός, και γνωστοποίησαν, μεταξύ άλλων, 
τα παρακάτω στοιχεία:
• Τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τον αριθμό του 

ασφαλιστηρίου
• Το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου 

οχήματος
• Όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του 

περιστατικού
• Άλλες αναγκαίες πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται
β) Η Εταιρία διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που 
καλύπτεται με βάση αυτά που αναφέρονται στους 
όρους του ασφαλιστηρίου. Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο 
Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να δώσουν αμέσως 
στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό 
απαιτείται για να αποδειχτεί ότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις κάλυψής τους από το ασφαλιστήριο. 
Επιπλέον, οφείλουν να μην προβούν σε οποιαδήποτε 
ενέργεια θα μεγάλωνε την έκταση των συνεπειών του 
γεγονότος.
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Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση, πριν υποβληθούν όλα 
τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε 
περίπτωση ή, πριν ολοκληρωθούν από την πλευρά της 
όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό.
Αν ο Ασφαλισμένος παραλείψει να εκπληρώσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις, θα ισχύσουν οι συνέπειες που 
προβλέπονται από το νόμο.
Αν η Εταιρία προβεί σε ενέργειες που αποβλέπουν στην 
εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των 
συνεπειών του, αυτές δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν 
αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταβάλει 
αποζημίωση.
Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισμένο την αποζημίωση 
σε ευρώ, με όλους τους νόμιμους τρόπους πληρωμής. 
Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρωζώνης, οι παροχές 
καλύπτονται με βάση την επίσημη συναλλαγματική αξία 
που έχει το τοπικό νόμισμα προς το ευρώ τη μέρα της 
συναλλαγής.
Για περιστατικό που καλύπτεται από αυτό το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ παράλληλα καλύπτεται 
και από συμβόλαιο άλλης εταιρίας ή φορέα, ισχύουν τα 
εξής: Αφού ο Ασφαλισμένος εισπράξει κάθε αποζημίωση 
που δικαιούται από άλλη ασφαλιστική εταιρία ή φορέα 
(δημόσιο ή ιδιωτικό), τότε η Εταιρία θα του καταβάλει 
εκείνο το μέρος της αποζημίωσης που δεν έχει καλυφθεί, 
μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπει το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο.
Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να αναλάβει 
ενέργειες στο όνομα του Ασφαλισμένου, για να ανακτήσει 
ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, 
για περιστατικό που καλύφθηκε από την ασφάλιση με 
τον παραπάνω τρόπο. Το ποσό που θα ανακτηθεί ή θα 
διασφαλιστεί, θα ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία.

Άρθρο 7. Σε ποιες περιπτώσεις η Εταιρία δεν έχει 
την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη;
Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη 
στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αποζημιωθεί 

για τα έξοδα επιστροφής στον τόπο μόνιμης 
διαμονής του, δεν μπορεί να αποζημιωθεί για τα 
έξοδα διαμονής του σε ξενοδοχείο. Αντίστροφα, αν 
ζητήσει να αποζημιωθεί για τα έξοδα διαμονής του σε 
ξενοδοχείο, δε θα μπορεί να αποζημιωθεί και για τα 
έξοδα επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής του.

• Στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι 
εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι 
από χιόνια, πάγους, πλημμύρες, κατολισθήσεις 
ή λόγω ειδικών περιστάσεων και συνθηκών, π.χ. 
κομμένες/χαλασμένες γέφυρες, δρόμοι με ρήγματα 
από σεισμούς, διαδηλώσεις κ.λπ. Η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα να αναστείλει την παροχή οδικής βοήθειας 
στη συγκεκριμένη περιοχή για όσο χρόνο διαρκεί το 
πρόβλημα.

• Στην περίπτωση που μετά την επιτόπου παροχή 
βοήθειας, η βλάβη του οχήματος αποκατασταθεί, 
η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το 
όχημα σε συνεργείο ή άλλο σημείο.

• Στην περίπτωση που το όχημα χρειάζεται 
αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω των συνθηκών που 

επικρατούν, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να τις 
τοποθετήσει.

• Στην περίπτωση που η βλάβη μπορεί να 
αποκατασταθεί την ίδια μέρα στο κοντινότερο τοπικό 
συνεργείο από το σημείο που ακινητοποιήθηκε 
το όχημα, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να 
μεταφέρει το όχημα στον τόπο μόνιμης διαμονής 
του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η 
βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί λόγω έλλειψης 
των κατάλληλων ανταλλακτικών, η Εταιρία έχει 
την υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το όχημα σε 
κατάλληλο συνεργείο, κατά προτίμηση κοντά στον 
τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου.

• Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες βλάβες 
οφείλονται σε μακροχρόνια ακινησία του αυτοκινήτου

• Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, κατά τη 
διάρκεια της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, καλεί 
επανειλημμένα την Εταιρία για να αποκαταστήσει 
βλάβη που οφείλεται στην ίδια αιτία, χωρίς να έχει 
φροντίσει για την οριστική αποκατάστασή της. Τέτοιες 
βλάβες μπορούν να είναι: βλάβες κινητήρα φθαρμένες 
καλωδιώσεις, χαλασμένη μπαταρία, σύστημα ψύξης, 
σύστημα διεύθυνσης, κ.λπ. Δεν υπάρχει περιορισμός 
στις κλήσεις που αφορούν περιστατικά από ατύχημα ή 
αντικατάσταση ελαστικού.

• Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα υποστεί 
μεμονωμένη βλάβη που δεν επηρεάζει την κίνησή 
του, π.χ. στο φλας, στην κόρνα ή στα φώτα.

• Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα 
ακινητοποιηθεί σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, 
όπου δεν είναι δυνατόν να ρυμουλκηθεί.

• Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μετακινεί 
αυτοκίνητα τρίτων, προκειμένου το καλυπτόμενο 
όχημα να ελευθερωθεί από το σημείο που είναι 
παρκαρισμένο.

Άρθρο 8. Σε ποιους κανόνες συμμορφώνεται η 
Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;
Όταν η Εταιρία επεμβαίνει για να παρέχει στον 
Ασφαλισμένο οποιαδήποτε κάλυψη από αυτές που 
προβλέπονται στο ασφαλιστήριο, συμμορφώνεται 
προς τους διοικητικούς και υγειονομικούς κανόνες που 
ισχύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 9. Σε ποιες περιπτώσεις δεν ευθύνεται η 
Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;
• Η Εταιρία δεν ευθύνεται καθόλου για οποιαδήποτε 

επαγγελματική ή εμπορική ζημιά του Ασφαλισμένου 
ή κάποιου τρίτου, εξαιτίας της επέμβασής της για την 
παροχή κάλυψης.

• Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από 
ατύχημα σε σημείο από όπου χρειάζεται ειδικό 
ανυψωτικό όχημα ή ειδικός γερανός για να ανασυρθεί 
και να ρυμουλκηθεί, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να το ανασύρει και να το 
ρυμουλκήσει, με τα ειδικά οχήματα που διαθέτει. 
Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να έχει επαφή 
με το οδόστρωμα. Ωστόσο, η Εταιρία δεν έχει καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί 
σε αυτό, λόγω των ειδικών περιστάσεων και 
συνθηκών που επικρατούν.
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Αν παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν είναι δυνατόν 
να ανασυρθεί το όχημα, η Εταιρία θα βοηθήσει τον 
Ασφαλισμένο να βρει ειδικό όχημα, κατάλληλο για το 
σκοπό αυτό, που θα ανήκει σε τρίτο, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 των «Ειδικών Όρων Οδικής Βοήθειας».

Άρθρο 10. Πότε η Εταιρία υποκαθίσταται στη 
θέση του Ασφαλισμένου;
Όταν η Εταιρία αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο με βάση 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτόματα υποκαθίσταται 
στη θέση του. Για αυτό το λόγο, έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από τον τρίτο που προκάλεσε τη ζημιά στον 
Ασφαλισμένο της, το ποσό που κατέβαλε σε αυτόν, για 
την αποκατάσταση της ζημιάς του.

Άρθρο 11. Πότε ο Ασφαλισμένος οφείλει να 
επιστρέψει στην Εταιρία την αποζημίωση που 
εισέπραξε;
Ο Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει την αποζημίωση 
που εισέπραξε, αν εκ των υστέρων αποδειχτεί ότι το 
ποσό που του καταβλήθηκε δεν καλυπτόταν από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, η 
επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) 
μήνα από τη μέρα που ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιηθεί 
για αυτό από την Εταιρία. Όταν περάσει αυτό το 
χρονικό διάστημα, το ποσό που πρέπει να επιστρέψει 
ο Ασφαλισμένος στην Εταιρία επιβαρύνεται με τόκους 
υπερημερίας.

Ειδικοί Όροι Οδικής Βοήθειας (άρθρα 12)

Πρόγραμμα Οδικής βοήθειας ελαφρών οχημάτων 
(μικτό βάρος μέχρι 3,5 Τ)
Με το πρόγραμμα αυτό μπορούν να ασφαλιστούν οι 
παρακάτω κατηγορίες οχημάτων:
• Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. (συμπεριλαμβανομένων 

των ενοικιαζομένων)
• Επιβατικά αυτοκίνητα Δ.Χ. (Ταξί)
• Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος μέχρι τρεισήμισι 

(3,5) τόνους
• Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως ιπποδύναμης 

(συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζομένων)
• Τρίκυκλα – Τετράκυκλα (συμπεριλαμβανομένων των 

ενοικιαζομένων)

Γεωγραφική έκταση κάλυψης
Το πρόγραμμα καλύπτει τον Ασφαλισμένο σε όλη την 
ελληνική επικράτεια και σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής 
Ευρώπης πλην Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της 
Μ. Βρετανίας και ως τα ανατολικά όρια των χωρών 
Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και 
Βαλτικών Χωρών. Ειδικά για την Τουρκία, το πρόγραμμα 
παρέχει κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος.

Παροχές εντός Ελλάδας
Άρθρο 1. Επιτόπου εξυπηρέτηση
Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη 
ή ατύχημα, η Εταιρία θα φροντίσει να στείλει κινητό 
συνεργείο στον τόπο του περιστατικού για την 
αποκατάσταση της βλάβης. Η αποστολή του συνεργείου 

γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με 
την απόσταση και τις συνθήκες που επικρατούν.

Αν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου 
σε μικρό χρονικό διάστημα, με τα μέσα που διαθέτει 
το κινητό συνεργείο, τότε το αυτοκίνητο μεταφέρεται 
σε τοπικό συνεργείο, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 
2 που ακολουθεί. Αν για την επιτόπου αποκατάσταση 
της βλάβης χρειάζεται τοποθέτηση ανταλλακτικών που 
δε διαθέτει το κινητό συνεργείο εκείνη τη στιγμή μαζί 
του, η αξία τους επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο. Στην 
επιτόπου αποκατάσταση βλάβης, συμπεριλαμβάνεται 
και η αντικατάσταση κατεστραμμένου ελαστικού.

Σε περίπτωση που, λόγω ατυχήματος, το καλυπτόμενο 
όχημα βρεθεί εκτός οδικού δικτύου και η επαναφορά 
του σε αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ειδικό ανυψωτικό 
μηχάνημα τρίτων, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα για τη 
χρήση του μηχανήματος με ανώτατο όριο το ποσό των 
300 ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι η Εταιρία, μέσω 
του Συντονιστικού της Κέντρου, να έχει προηγουμένως 
συμφωνήσει ότι η χρήση του είναι αναγκαία.

Αν παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν είναι δυνατόν 
να ανασυρθεί το όχημα, η Εταιρία θα βοηθήσει τον 
Ασφαλισμένο να βρει ειδικό όχημα, κατάλληλο για 
το σκοπό αυτό, που θα ανήκει σε τρίτο. Τα έξοδα 
για τις υπηρεσίες αυτού του οχήματος επιβαρύνουν 
εξολοκλήρου τον Ασφαλισμένο, ενώ η Εταιρία δεν έχει 
οποιαδήποτε ευθύνη αν προκληθεί ζημιά στο όχημα, 
κατά τη διαδικασία της ανάσυρσης ή της ρυμούλκησής 
του.

Άρθρο 2. Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό 
συνεργείο
Αν η βλάβη του καλυπτόμενου οχήματος δεν μπορεί 
να αποκατασταθεί επιτόπου, λόγω έλλειψης των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών/εργαλείων, είτε επειδή 
η βλάβη είναι μεγαλύτερης έκτασης, είτε επειδή οι 
ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το 
επιτρέπουν, η Εταιρία θα φροντίσει για τη μεταφορά 
του αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο. Η δαπάνη 
αποκατάστασης της βλάβης καλύπτεται εξολοκλήρου 
από τον Ασφαλισμένο.

Μετά τη μεταφορά του καλυπτόμενου οχήματος 
στο κοντινότερο συνεργείο ή σε άλλο σημείο που θα 
έχει υποδείξει ο Ασφαλισμένος, η Εταιρία δεν έχει 
την υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το όχημα σε 
οποιοδήποτε άλλο συνεργείο ή σημείο.
Κατά τη διάρκεια μεταφοράς του καλυπτόμενου 
οχήματος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξυπηρετεί 
και άλλα καλυπτόμενα οχήματα, που βρίσκονται στη 
διαδρομή κι έχουν υποστεί βλάβη.

Άρθρο 3. Εσωτερικός επαναπατρισμός του 
αυτοκινήτου
Η Εταιρία θα φροντίσει για τη μεταφορά του οχήματος 
σε συνεργείο της προτίμησης του Ασφαλισμένου, αν 
αυτό ακινητοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος, 
σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων από τον 
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τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου. Βασική 
προϋπόθεση για τη μεταφορά είναι η βλάβη να έχει 
τέτοια έκταση που να χρειάζονται πάνω από δύο (2) 
μέρες για να αποκατασταθεί ή, να απαιτούνται ειδικές 
τεχνικές συνθήκες αποκατάστασης, που δεν υπάρχουν 
τη δεδομένη στιγμή.
Ο Ασφαλισμένος, σε περίπτωση επαναπατρισμού του 
καλυπτόμενου οχήματος, οφείλει να υποδείξει στην 
Εταιρία το σημείο που θα παραδοθεί το όχημα. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να το αφήσει 
σε οποιοδήποτε σημείο την εξυπηρετεί και δε φέρει 
καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να υποστεί.

Άρθρο 4. Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο
Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα, ενώ το 
οδηγεί Ασφαλισμένος, ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης 
ή ατυχήματος σε απόσταση μεγαλύτερη των εξήντα 
(60) χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης διαμονής του 
Ασφαλισμένου, και η βλάβη αυτή δεν είναι δυνατό να 
αποκατασταθεί την ίδια μέρα από τοπικό συνεργείο, η 
Εταιρία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο 
για τα έξοδα μιας (1) διανυκτέρευσης δικής του και 
τυχόν συνεπιβατών του σε ξενοδοχείο. Το ανώτατο όριο 
της κάλυψης αυτής είναι 75 ευρώ συνολικά.

Για την αποζημίωση, ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να 
προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας τα 
σχετικά πρωτότυπα αποδεικτικά παραστατικά.

Άρθρο 5. Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο 
μόνιμης διαμονής
Στην περίπτωση που το όχημα υποστεί οποιεσδήποτε 
από τις βλάβες που αναφέρονται παραπάνω, η Εταιρία 
θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για τα έξοδα της 
δικής του επιστροφής καθώς και των συνεπιβατών που 
μπορεί να έχει στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Η 
επιστροφή γίνεται αποκλειστικά με λεωφορείο ή τρένο.

Στην περίπτωση που η μετακίνηση με τα παραπάνω 
μέσα μεταφοράς είναι εκ των πραγμάτων δύσκολη ή 
ανέφικτη, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να καταβάλει 
αποζημίωση για ταξί. Οποιοδήποτε μέσο και αν επιλεγεί 
τελικά για τη μεταφορά, η αποζημίωση δεν μπορεί να 
ξεπερνά το ποσό των 100 ευρώ συνολικά.

Για να καταβληθεί η αποζημίωση, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι το καλυπτόμενο όχημα να 
ακινητοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 
εξήντα (60) χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης 
διαμονής του Ασφαλισμένου. Επιπλέον, και μόνο σε 
περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος από ατύχημα, 
η Εταιρία, εφόσον αυτό είναι εφικτό, θα χορηγήσει 
στον Ασφαλισμένο και σε τυχόν συνεπιβάτες του, 
ενοικιαζόμενο όχημα της επιλογής της, με αποκλειστικό 
σκοπό να επιστρέψουν άμεσα στον τόπο μόνιμης 
διαμονής τους. Η αποζημίωση του ενοικιαζόμενου 
οχήματος δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 100 ευρώ.

Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού ο Ασφαλισμένος 
προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας τα 
σχετικά πρωτότυπα αποδεικτικά παραστατικά.

Άρθρο 6. Ακινητοποίηση από απώλεια κλειδιών
Αν ο Ασφαλισμένος αφήσει κατά λάθος τα κλειδιά 
μέσα στο καλυπτόμενο όχημα ή τα χάσει, η Εταιρία 
αναλαμβάνει να τον βοηθήσει με έναν από τους 
παρακάτω τρόπους:
• Με την αποστολή εφεδρικών κλειδιών στο σημείο του 

συμβάντος και με την προϋπόθεση ότι τα εφεδρικά 
κλειδιά βρίσκονται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από 
το σημείο που συνέβη το περιστατικό

• Με την παροχή πληροφοριών στον Ασφαλισμένο για 
την εύρεση κλειδαρά. Ο Ασφαλισμένος επιβαρύνεται 
με τα έξοδα αμοιβής του κλειδαρά

• Με τη μεταφορά του οχήματος σε κοντινό συνεργείο, 
εφόσον αυτή είναι τεχνικά εφικτή με το όχημα 
κλειδωμένο. Η μεταφορά του οχήματος γίνεται 
με την αποκλειστική ευθύνη του Ασφαλισμένου 
και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη αν προκληθεί 
οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό

Άρθρο 7. Ακινητοποίηση από έλλειψη καυσίμων
Αν κατά τη διάρκεια μετακίνησης, το καλυπτόμενο 
όχημα ακινητοποιηθεί από έλλειψη καυσίμων, η 
Εταιρία θα φροντίσει για τη μεταφορά τους στο σημείο 
ακινητοποίησής του, ενώ ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει 
να καλύψει το κόστος τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο 
η μεταφορά καυσίμων δεν είναι εφικτή, η Εταιρία θα 
μεταφέρει το ακινητοποιημένο καλυπτόμενο όχημα στο 
κοντινότερο ανοιχτό πρατήριο καυσίμων.

Παροχές εκτός Ελλάδας
Άρθρο 8. Επιτόπου εξυπηρέτηση ή μεταφορά του 
καλυπτόμενου οχήματος σε τοπικό συνεργείο
Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα 
ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα εκτός Ελλάδας, 
η Εταιρία θα φροντίσει να στείλει κινητό συνεργείο 
στον τόπο του περιστατικού για την αποκατάσταση της 
βλάβης. Η αποστολή του συνεργείου γίνεται μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση 
και τις συνθήκες που επικρατούν.
Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι εφικτό, η 
Εταιρία αποζημιώνει για την επιτόπου αποκατάσταση 
και τη ρυμούλκηση του οχήματος τον Ασφαλισμένο, 
με ανώτατο όριο τα 150 ευρώ. Η δαπάνη που έγινε 
για τα ανταλλακτικά που χρειάστηκαν για την άμεση 
αποκατάσταση της βλάβης του καλυπτόμενου οχήματος, 
καθώς και όλα τα έξοδα για την αποκατάσταση 
της βλάβης του σε τοπικό συνεργείο, καλύπτεται 
εξολοκλήρου από τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 9. Επαναπατρισμός του καλυπτόμενου 
οχήματος στην Ελλάδα
Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη ή 
ατύχημα μεγάλης έκτασης και χρειάζονται παραπάνω από 
πέντε (5) μέρες για την αποκατάστασή της, η Εταιρία θα 
φροντίσει για τον επαναπατρισμό του ακινητοποιημένου 
οχήματος στην Ελλάδα. Ο επαναπατρισμός γίνεται μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν 
στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
α) Η βλάβη να έχει πιστοποιηθεί εγγράφως από το 
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τοπικό συνεργείο στο οποίο κατέφυγε ο Ασφαλισμένος 
και η πιστοποίηση αυτή να έχει παραδοθεί στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρίας με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 
(όπως π.χ. άδεια κυκλοφορίας του καλυπτόμενου 
οχήματος, απόδειξη φύλαξής του, εξουσιοδότηση για 
την παραλαβή και τον επαναπατρισμό του κ.λπ.) και 
τα κλειδιά του οχήματος, μαζί με τη σχετική έγγραφη 
αίτηση του Ασφαλισμένου,
β) Το καλυπτόμενο όχημα να έχει μεταφερθεί σε χώρο 
που φυλάσσεται και στον οποίο παραμένει μέχρι να το 
παραλάβει η Εταιρία για τον επαναπατρισμό του. Αν 
στο μεταξύ το καλυπτόμενο όχημα μετακινηθεί σε άλλο 
χώρο φύλαξης, θα πρέπει η Εταιρία να ενημερωθεί για 
αυτό και να της παραδοθεί η νέα απόδειξη φύλαξής του. 
Τα φύλακτρα του οχήματος, για χρονικό διάστημα μέχρι 
και είκοσι πέντε (25) μέρες, καλύπτονται εξολοκλήρου 
από τον Ασφαλισμένο. Για χρονικό διάστημα πέρα από 
τις είκοσι πέντε (25) μέρες, θα καλύπτονται από την 
Εταιρία,
γ) Δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο μέσα στο 
καλυπτόμενο όχημα (όπως π.χ. αποσκευές, βαλίτσες, 
ρούχα ή άλλο αντικείμενο).
δ) Το τελωνείο εισόδου, από το οποίο η Εταιρία θα 
ζητήσει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, θα επιτρέψει 
την είσοδο του. Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές 
δεν επιτρέψουν, για οποιοδήποτε λόγο, την είσοδο 
του οχήματος στην Ελλάδα, η Εταιρία δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη. Αν αποδειχτεί ότι ο Ασφαλισμένος 
γνώριζε πως οι τελωνειακές αρχές δε θα επέτρεπαν την 
είσοδο του αυτοκινήτου εξαιτίας κάποιου λόγου που του 
ήταν γνωστός και το απέκρυψε από την Εταιρία, τότε 
αυτή έχει το δικαίωμα να του ζητήσει να της καταβάλει 
τα έξοδα που πραγματοποίησε,
ε) Το καλυπτόμενο όχημα δεν κρατείται από 
αστυνομικές ή άλλες αρχές του ξένου κράτους για 
οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που κρατείται, 
η Εταιρία δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να 
ξεκινήσει τη διαδικασία επαναπατρισμού του οχήματος.

Άρθρο 10. Κάλυψη εξόδων επιστροφής του 
Ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης διαμονής
Αν η Εταιρία αναλάβει τον επαναπατρισμό του 
καλυπτόμενου οχήματος από το εξωτερικό στον 
τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου, θα τον 
αποζημιώσει παράλληλα και για έξοδα της δικής του 
επιστροφής και τυχόν τρίτων προσώπων που επέβαιναν 
στο αυτοκίνητο, στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους 
στην Ελλάδα, μέχρι το ποσό των 300 ευρώ συνολικά.

Άρθρο 11. Χορήγηση εισιτηρίου στον 
Ασφαλισμένο για την επιστροφή επισκευασμένου 
καλυπτόμενου οχήματος από το εξωτερικό
Αν το καλυπτόμενο όχημα, μετά την ακινητοποίησή του, 
χρειαστεί να παραμείνει εκτός Ελλάδας στο εξωτερικό 
για επισκευή και ο Ασφαλισμένος έχει επιστρέψει στην 
Ελλάδα λόγω μεγάλης διάρκειας της επισκευής, η 
Εταιρία θα καλύψει στον Ασφαλισμένο ένα αεροπορικό 
εισιτήριο, ώστε αυτός να μεταβεί στον τόπο επισκευής 
και να παραλάβει το καλυπτόμενο όχημα, όταν η 
επισκευή του ολοκληρωθεί.

Άρθρο 12. Ακινητοποίηση από απώλεια κλειδιών
Αν ο Ασφαλισμένος αφήσει κατά λάθος τα κλειδιά 
μέσα στο καλυπτόμενο όχημα ή τα χάσει, η Εταιρία 
αναλαμβάνει να τον βοηθήσει με έναν από τους 
παρακάτω τρόπους:
• Με την εύρεση και την αποστολή ειδικού κλειδαρά 

στον τόπο του συμβάντος. Ο Ασφαλισμένος 
επιβαρύνεται με την αμοιβή του κλειδαρά

• Με τη μεταφορά του οχήματος σε κοντινό συνεργείο, 
εφόσον αυτή είναι τεχνικά εφικτή με το όχημα 
κλειδωμένο. Η μεταφορά του οχήματος γίνεται 
με την αποκλειστική ευθύνη του Ασφαλισμένου 
και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη αν προκληθεί 
οποιαδήποτε ζημιά σε αυτό

Με το πρόγραμμα καλύπτονται τα οχήματα με μικτό 
βάρος πάνω από τρεισήμισι (3,5) τόνους. Ειδικά για τα 
βαρέα οχήματα, διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτεται το 
ρυμουλκούμενο ή το επικαθήμενο όχημα, εκτός από 
την περίπτωση που θα χρειαστεί να αντικατασταθεί το 
ελαστικό του.
Οι καλύψεις προσωπικής βοήθειας καλύπτουν μόνο τον 
οδηγό του καλυπτόμενου οχήματος για περιστατικά 
εντός Ελλάδας, ενώ για περιστατικά εκτός Ελλάδας 
καλύπτουν τόσο τον οδηγό όσο και τον συνοδηγό του.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ
Σε όλα τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι 
παρακάτω όροι, όπου αναφέρονται, έχουν την έννοια 
που ορίζεται εδώ:

Αποζημίωση: Είναι το ποσό που η Εταιρία είναι 
υποχρεωμένη να καταβάλει στον Ασφαλισμένο, 
ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφαλισμένος: Είναι το πρόσωπο που καλύπτεται από 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και για το οποίο η Εταιρία 
έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση.

Εταιρία: Είναι η εταιρία «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., τα 
γραφεία της οποίας βρίσκονται στο 14ο χλμ Εθν. 
Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, 57001 Θέρμη – 
Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310499000

Τόπος μόνιμης διαμονής: Είναι ο τόπος στον 
οποίο ο Ασφαλισμένος διατηρεί την κύρια και μόνιμη 
εγκατάστασή του, βρίσκεται απαραίτητα στην Ελλάδα, 
και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο έξι (6) μηνών.

Τόπος μόνιμης διαμονής και διεύθυνση του 
Ασφαλισμένου θεωρούνται πάντα αυτές που 
αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, εκτός και αν ο 
Ασφαλισμένος ενημερώσει την Εταιρία ότι αυτά τα 
στοιχεία έχουν αλλάξει, με γραπτή δήλωσή του προς 
τα Κεντρικά της Γραφεία. Η επίδοση ή η αποστολή 
εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που 
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία 
δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 
ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στο Συμβαλλόμενο.
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 34 26410 21979

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 26340 24852

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΡΡΙΟ 26340 31161

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7° ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 6979 150531

ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ 111, ΑΡΓΟΣ 6942 841313

ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3° ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ 6944 398651

ΑΡΤΑ ΑΘ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡΤΑΣ 6944 845562

ΑΤΤΙΚΗ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 210 9461333

ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17, ΑΙΓΙΝΑ 22970 22708

ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛ. & Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 210 6616112

ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 62, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6936 600955

ΑΤΤΙΚΗ G & Ρ ASSISTANCE (ΣΠΑΘΩΝΗΣ) ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥ 11, ΚΟΛΩΝΟΣ 6956 546848

ΑΤΤΙΚΗ ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΑ Υ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29, ΣΠΑΤΑ 210 6635381

ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 70, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 210 6743885

ΑΤΤΙΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΑΛΑ 31, ΣΑΛΑΜΙΝΑ 210 4676590

ΑΤΤΙΚΗ HYSENI SILVANΑ & ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε. ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 39, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 6970 364066

ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ)

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 131, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 6974 384116

ΑΧΑΪΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 210, ΠΑΤΡΑ 2610 451661

ΑΧΑΪΑ NIK. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23 - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ 6942 212769

ΑΧΑΪΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΕΣ ΤΕΜΕΝΗΣ, ΑΙΓΙΟ 26910 29807

ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3° ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ - ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22620 81004

ΒΟΙΩΤΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 1° ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ 22610 26240

ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΗΣΙΑΚΑΣ Γ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 86, ΓΡΕΒΕΝΑ 24620 24078

ΔΡΑΜΑ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Γ. ΣΤΟΪΚΟΣ - I. ΡΑΣΚΟΥ Ο.Ε. 6° ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 25210 81460

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΡΑ ΓΙΑΛΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 6979 261423

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛ. & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.

ΛΥΜΝΙΟΤΗΣΑ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ 22430 51603

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΓΚΑΤΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ΠΗΓΑΔΙΑ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ 22450 22088

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1° ΧΛΜ ΕΠ ΟΔΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΚΩ, ΚΩΣ 6976 979018

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΑΛΟΥ, ΛΕΡΟΣ 22470 25310

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ 22470 32213

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΟΛΟΣΣΟΣ SERVICES Ε.Ε.) ΤΕΛΧΙΝΩΝ 1, ΡΟΔΟΣ 22410 66810

ΕΒΡΟΣ HALLACI KONSTANDINO ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 6970 331918

ΕΒΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 1° ΧΛΜ ΚΑΘ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒIΠΕ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

25510 20183

ΕΒΡΟΣ ΚΙΡΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΠΥΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 25520 24834

ΕΥΒΟΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΥΚΟΝΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ 22210 74526

ΕΥΒΟΙΑ ΛΙΟΥΛΙΟΣ NIK. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4° ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ

22210 44665

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 22370 22560

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΓ. ΚΥΡΗΚΑΣ 6937 333626

ΗΛΕΙΑ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΤ.ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 26210 31329

ΗΜΑΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝ. ΤΣΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ E.E. Ν.Π.Ο ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ 23310 73066

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2° ΧΛΜ Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ 28103 15617
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ 6973 654594

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Δ/Δ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΜΟΙΡΕΣ 28920 41173

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΜΑΥΣΩΛΟΥ 152, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 2810 225803

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΣΙΑ E.E. 3° ΧΛΜ Ε.Ο. ΗΓ/ΝΙΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6944 730191

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ 6948 464458

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΤΣΑΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΣΑΜΗ 35Α 6944 817376

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΖΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 23930 41101

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 14° ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 23104 76086

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣ. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. Ο.Ε. 
(AuTOCARE)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 53, ΚΟΡΔΕΛΙΟ 6937 235335

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3° ΧΛΜ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 26510 42732

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α. ΚΑΤΣΙΜΙΙΑΣ & ΣΙΑ E.E. 8° ΧΛΜ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 26510 92111

ΚΑΒΑΛΑ ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΣΟΣ Ε.Π.Ε) ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΘΑΣΟΣ 25930 91740

ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΝΙΟΣ Π.& Κ. & ΣΙΑ E.E. ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510 240540

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ E.E. 1° ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ 24410 26616

ΚΑΣΤΟΡΙΑ Η. ΤΣΑΚΑΣ- Β. ΤΣΑΚΑΣ - Κ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
AuTOCENTER Ε.Π.Ε

4° ΧΛΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 24670 71201

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΘΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 52 6932 210010

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΚΟΛΟΝΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΛΙΚΗΣ 26710 28520

ΚΙΛΚΙΣ ΒΑΤΣΟΣ Ν. - ΒΑΤΣΟΣ Σ. Ε.Ε. ΚΑΜΠΑΝΗ 23410 41762

ΚΟΖΑΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 40 24610 36966

ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 80° ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 27410 85950

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ 22850 71030

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΤΡΟΦΟΣ, ΑΝΔΡΟΣ 22820 51801

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ, ΚΕΑ 22880 21965

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΗΦΟΡΑ, ΜΗΛΟΣ 22870 23598

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΟΥΓΛΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ 22890 24721

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 22850 26669

ΚΥΚΛΑΔΕΣ Κ. ΖΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΣ 22840 53361

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΑΣΣΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΑ ΦΗΡΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22860 36311

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΔΙ, ΣΕΡΙΦΟΣ 22810 52030

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΜΑΡΕΣ, ΣΙΦΝΟΣ 22840 31307

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. ΠΑΓΟΣ, ΣΥΡΟΣ 22810 43125

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΗΜ. ΔΑΣΥΡΑΣ - ΜΑΤΘ. ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ Ο.Ε. Λ. TPIΠΟΤΑΜΟΥ, ΤΗΝΟΣ 22830 25580

ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 55° ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - 
ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ

27310 26256

ΛΑΡΙΣΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2° ΧΛΜ ΝΕΟ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ 2410 616990

ΛΑΡΙΣΑ ΞΑΝΘΟΙΊΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 74, ΦΑΡΣΑΛΑ 24910 23347

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ 1° ΧΛΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28240 25559

ΛΕΣΒΟΣ ΣΑΛΟΝΙΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΜΥΡΙΝΑ, ΛΗΜΝΟΣ 22540229 91

ΛΕΣΒΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΔΑΦΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 22530 22876

ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΞΕΝ. ΓΡΗΓΟΡΗ 50, ΛΕΥΚΑΔΑ 26450 22901

ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΣ 3 24210 82777

ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 16, ΑΛΜΥΡΟΣ 6942 444618
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ Γ. ΞΥΔΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ο.Τ 762, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6944 385151

ΞΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΤΕΛ ΝΑΤΑΣΣΑ 25410 78643

ΓΙΕΛΛΑ ΒΟΥΓΙΑΛΙΩΤΗΣ Β & ΣΙΑ E.E. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ, Τ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 23820429 00

ΠΙΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΟΪΖΙΔΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.

1° ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6945 887343

ΠΡΕΒΕΖΑ Γ. ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ - Κ. ΚΟΛΙΤΣΗΣ Ο.Ε. 5,5 ΧΛΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΗΓ/ΝΙΤΣΑΣ 6944 884627

ΡΕΘΥΜΝΟ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 28310 53600

ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 2° ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ 28310271 50

ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 4° ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ 25310 35320

ΡΟΔΟΠΗΣ ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΟΥΣΕΙΝ & ΣΙΑ E.E. ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ - ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΟΥ 25310 95346

ΣΑΜΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΜΠΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ, ΙΚΑΡΙΑ 22750 31184

ΣΑΜΟΥ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 22730 35704

ΣΕΡΡΕΣ ΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 52 23210 65748

ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 4° ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 24310 72600

ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3° ΧΛΜ ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ 22310 42103

ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Μ.Ε.Π.Ε. (ΓΕΜΟΒΟ)

145 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΕΝΤΣΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. 2° ΧΛΜ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23850 46666

ΦΩΚΙΔΑ ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2° ΧΛΜ ΙΤΕΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6944 523120

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΚΕΝΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 8, ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 6944 567552

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΚΥΔΩΝΙΩΝ 70 - ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 23730 24766

ΧΑΝΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΟΓΩΝΗ 108 28210 96311

ΧΑΝΙΑ ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 28220 23414

ΧΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟΥ 6976 471383

ΧΙΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓ. ΜΗΝΑ 37 22710 31104

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

IFRA ASSISTANCE GMBLT BAHNHOFPLATZ 13/5 KREMS (AuSTRIA) +302109461333 - 6942238000

E.B.T.S. BANDEN ΚΟΝΤΕ KIEWITSTRAAT 194 Β 3500 HASSELT (BENELuX) +302109461333 - 6942238000

IFRA ASSISTANCE S.R.L. STR. CALuGARENI NR 2, APT 1, ARAD (ROMANIA) +302109461333 - 6942238000

EuROCROSS INTER/NAL BuLGARIA BOuLEVARD GOTSE DELCHEV BL22 SOFIA (BuLGARIA) +302109461333 - 6942238000

GLOBAL ASSISTANCE CZ DOPRAVAKu 3, 18400 PRAGuE 8 (CZECH REPuBLIC) +302109461333 - 6942238000

EuROCROSS INTER/NAL CENTR.CZECH RE NARODNI TRIDA 15/984 11000 PRAHA 1 (CZECH REPuBLIC) +302109461333 - 6942238000

SOS INTERNATIONAL NITIVEJ 6 DK 2000 FREDERIKSBERG (DENMARK) +302109461333 - 6942238000

FALCK EuROSERVICE BOuLEVARDEN 66 7100 VEJLE (DENMARK) +302109461333 - 6942238000

FIDELIA ASSISTANCE BP 550 27 QuAI CARNOT 92212 ST CLOuD CDX (FRANCE) +302109461333 - 6942238000

HuK COBuRG ASSISTANCE GMBH BERNER STRASSE 119, 60437 FRANKFuRT (GERMANY) +302109461333 - 6942238000

PRONTO ASSISTANCE ITALIA CORSO MASSIMO Dl AZEGLIO 14 TORINO (ITALY) +302109461333 - 6942238000

ARMANDO GOBBO SRL VIA DEL'INDuSTRIA 11 VENEZIA (ITALY) +302109461333 - 6942238000

EuROCROSS INTER/NAL HOLDING BV VAN PANHuYSSTRAAT 2 POST BuS 31300 (NETHERLANDS) +302109461333 - 6942238000

CORIS uL-PIASTOW SLASuITCH 65 WARSAW (POLAND) +302109461333 - 6942238000

TBS TEAM 24 SLOVENIEN DOO LJuBLJANSKA uLICA 42 SLO MARIBOR (SLOVENIA) +302109461333 - 6942238000

WAY ASISTENCIA CL POLLENSA Ν 4, LAS ROTAS (SPAIN) +302109461333 - 6942238000

SWISS DLC AG ASSISTANCE POSTFACH CH-8123 EBMATINGEN (SWITZERLAND) +302109461333 - 6942238000
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ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η παρούσα κάλυψη παρέχεται διαμέσου της εταιρίας 
με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», η οποία 
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 57, 
ΤΚ 151 24, με Α.Φ.Μ. 094355007 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (αντασφαλιστής) έχει συνάψει 
σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία με την επωνυμία: 
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων», κατά τα προβλεπόμενα 
στον Ν. 3651/2008 ως αυτός ισχύει. Εφεξής η 
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» θα καλείται «Εταιρία». 
Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας αφορά τον Ασφαλισμένο και 
το καλυπτόμενο όχημα σε περίπτωση ακινητοποίησής 
του από βλάβη ή ατύχημα. Οι λεπτομέρειες που 
αφορούν κάθε πρόγραμμα ορίζονται στους ειδικούς 
όρους των καλύψεων.

Γενικοί Όροι Οδικής Βοήθειας  
Βαρέων Οχημάτων (άρθρα 11)

Άρθρο 1. Ποιες κατηγορίες οχημάτων μπορούν να 
ασφαλιστούν;
Βαρέα οχήματα με μικτό βάρος πάνω από τρεισήμισι 
(3,5) τόνους (φορτηγά, συμπεριλαμβανομένων και των 
απορριμματοφόρων, λεωφορεία-πούλμαν).
Ειδικά για τα βαρέα οχήματα, διευκρινίζεται ότι δεν 
καλύπτεται το ρυμουλκούμενο ή το επικαθήμενο 
όχημα, εκτός από την περίπτωση που χρειαστεί να 
αντικατασταθεί το ελαστικό του. Η ρυμούλκηση βαρέων 
οχημάτων πραγματοποιείται μόνο όταν το όχημα 
είναι κενό φορτίου. Δεν μπορούν να ασφαλιστούν 
φορτηγά που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά ή καύσιμα, 
χημικά, απόβλητα καθώς και μηχανήματα έργου. Ρητά 
συμφωνείται ότι τα απορριμματοφόρα καλύπτονται.
Οι κίνδυνοι που καλύπτονται περιγράφονται αναλυτικά 
στην ενότητα «Ειδικοί Όροι Οδικής Βοήθειας Βαρέων 
Οχημάτων». Βασική προϋπόθεση κάλυψης του 
ασφαλισμένου οχήματος το περιστατικό αυτό να 
συνέβη μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου.

Άρθρο 2. Ποια πρόσωπα μπορούν να 
ασφαλιστούν;
Μπορούν να ασφαλιστούν μόνο πρόσωπα που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα. Ειδικά για την κατηγορία των 
βαρέων οχημάτων, με τις καλύψεις προσωπικής 
βοήθειας καλύπτεται ο οδηγός του οχήματος ενώ, σε 
περίπτωση ταξιδιού εκτός Ελλάδας, καλύπτεται και ο 
συνοδηγός.

Άρθρο 3. Ποιοι κίνδυνοι δεν καλύπτονται από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προξενούνται και 
οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή σε ένα 
μέρος τους, σε:

• Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο 
πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα

• Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, 
εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή απόπειρα 
διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, πυρηνική ενέργεια

• Συμμετοχή σε αγώνες ράλι
Ειδικά για τις καλύψεις προσωπικής βοήθειας οδηγού 
και συνοδηγού του προγράμματος βαρέων οχημάτων, 
ισχύουν επιπλέον και οι παρακάτω εξαιρέσεις για 
κινδύνους που οφείλονται σε:
• Επιδημίες, πανδημίες και μολυσματικές μεταδοτικές 

ασθένειες
• Ψυχική ή νοητική ασθένεια
• Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών
• Ασθένειες που προϋπήρχαν της ασφάλισης και στις 

επιπλοκές τους.
• Διάπραξη ποινικά τιμωρούμενης πράξης από τον 

Ασφαλισμένο, εκτός αν είναι πταίσμα
• Εγκυμοσύνη πάνω από τον 4ο μήνα
• Ταξίδι που κάνει αντίθετα από συμβουλές γιατρού
Επιπλέον, δεν καλύπτονται άλλα συμβάντα του 
Ασφαλισμένου που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:
• Αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή τραυματισμό 

που προκαλείται σκόπιμα από τον Ασφαλισμένο
• Περιστατικά που δεν έχουν κοινοποιηθεί στην 

Εταιρία, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη μέρα του 
συμβάντος

Άρθρο 4. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα 
δικαστηρίων
Το ασφαλιστήριο αυτό διέπεται από το ελληνικό 
δίκαιο. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει 
μεταξύ Συμβαλλόμενου και Εταιρίας, αρμόδια είναι τα 
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5. Πώς παρέχεται από την Εταιρία η 
κάλυψη της Οδικής Βοήθειας;
Η Εταιρία παρέχει την κάλυψη της Οδικής Βοήθειας 
είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων, με τους 
οποίους συνεργάζεται για το σκοπό αυτό. Η κάλυψη 
παρέχεται είτε σε είδος είτε σε χρήμα. Διευκρινίζεται ότι 
αν η μεταφορά του οχήματος γίνει με πλοίο, τα έξοδα 
εισιτηρίου καλύπτονται από τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 6. Με ποιες προϋποθέσεις αποζημιώνεται 
ο Ασφαλισμένος από την Εταιρία;
Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για τους 
κινδύνους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, με την προϋπόθεση ότι:
α) Ο Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος ή κάποιος τρίτος 
ειδοποίησαν το Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
της Εταιρίας, μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη μέρα που 
συνέβη το γεγονός, και γνωστοποίησαν, μεταξύ άλλων, 
τα παρακάτω στοιχεία:
• Τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τον αριθμό του 

ασφαλιστηρίου
• Το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου 

οχήματος
• Όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του 

περιστατικού
• Άλλες αναγκαίες πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται.



ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 41 / 64

β) Η Εταιρία διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που 
καλύπτεται με βάση αυτά που αναφέρονται στους 
όρους του ασφαλιστηρίου. Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο 
Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να δώσουν αμέσως 
στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό 
απαιτείται για να αποδειχτεί ότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις κάλυψής τους από το ασφαλιστήριο. 
Επιπλέον, οφείλουν να μην προβούν σε οποιαδήποτε 
ενέργεια θα μεγάλωνε την έκταση των συνεπειών του 
γεγονότος.
Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση, πριν υποβληθούν όλα 
τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε 
περίπτωση ή, πριν ολοκληρωθούν από την πλευρά της 
όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό.
Αν ο Ασφαλισμένος παραλείψει να εκπληρώσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις, θα ισχύσουν οι συνέπειες που 
προβλέπονται από το νόμο.
Αν η Εταιρία προβεί σε ενέργειες που αποβλέπουν στην 
εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των 
συνεπειών του, αυτές δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν 
αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταβάλει 
αποζημίωση.
Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισμένο την αποζημίωση 
σε ευρώ, με όλους τους νόμιμους τρόπους πληρωμής. 
Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρωζώνης, οι παροχές 
καλύπτονται με βάση την επίσημη συναλλαγματική αξία 
που έχει το τοπικό νόμισμα προς το ευρώ τη μέρα της 
συναλλαγής.
Για περιστατικό που καλύπτεται από αυτό το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ παράλληλα καλύπτεται 
και από συμβόλαιο άλλης εταιρίας ή φορέα, ισχύουν τα 
εξής: Αφού ο Ασφαλισμένος εισπράξει κάθε αποζημίωση 
που δικαιούται από άλλη ασφαλιστική εταιρία ή φορέα 
(δημόσιο ή ιδιωτικό), τότε η Εταιρία θα του καταβάλει 
εκείνο το μέρος της αποζημίωσης που δεν έχει καλυφθεί, 
μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπει το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο.
Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να αναλάβει 
ενέργειες στο όνομα του Ασφαλισμένου, για να ανακτήσει 
ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, 
για περιστατικό που καλύφθηκε από την ασφάλιση με 
τον παραπάνω τρόπο. Το ποσό που θα ανακτηθεί ή θα 
διασφαλιστεί, θα ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία.

Άρθρο 7. Σε ποιες περιπτώσεις η Εταιρία δεν έχει 
την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη;
Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη 
στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αποζημιωθεί 

για τα έξοδα επιστροφής στον τόπο μόνιμης 
διαμονής του, δεν μπορεί να αποζημιωθεί για τα 
έξοδα διαμονής του σε ξενοδοχείο. Αντίστροφα, αν 
ζητήσει να αποζημιωθεί για τα έξοδα διαμονής του σε 
ξενοδοχείο, δε θα μπορεί να αποζημιωθεί και για τα 
έξοδα επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής του

• Στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι 
εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι 
από χιόνια, πάγους, πλημμύρες, κατολισθήσεις 
ή λόγω ειδικών περιστάσεων και συνθηκών, π.χ. 
κομμένες/χαλασμένες γέφυρες, δρόμοι με ρήγματα 

από σεισμούς, διαδηλώσεις κ.λπ. Η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα να αναστείλει την παροχή οδικής βοήθειας 
στη συγκεκριμένη περιοχή για όσο χρόνο διαρκεί το 
πρόβλημα

• Στην περίπτωση που μετά την επιτόπου παροχή 
βοήθειας, η βλάβη του οχήματος αποκατασταθεί, 
η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το 
όχημα σε συνεργείο ή άλλο σημείο

• Στην περίπτωση που το όχημα χρειάζεται 
αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω των συνθηκών που 
επικρατούν, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να τις 
τοποθετήσει

• Στην περίπτωση που η βλάβη μπορεί να 
αποκατασταθεί την ίδια μέρα στο κοντινότερο τοπικό 
συνεργείο από το σημείο που ακινητοποιήθηκε 
το όχημα, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να 
μεταφέρει το όχημα στον τόπο μόνιμης διαμονής 
του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η 
βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί λόγω έλλειψης 
των κατάλληλων ανταλλακτικών, η Εταιρία έχει 
την υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το όχημα σε 
κατάλληλο συνεργείο, κατά προτίμηση κοντά στον 
τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου

• Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες βλάβες 
οφείλονται σε μακροχρόνια ακινησία του αυτοκινήτου

• Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, κατά τη 
διάρκεια της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, καλεί 
επανειλημμένα την Εταιρία για να αποκαταστήσει 
βλάβη που οφείλεται στην ίδια αιτία, χωρίς να έχει 
φροντίσει για την οριστική αποκατάστασή της. 
Τέτοιες βλάβες μπορούν να είναι: βλάβες κινητήρα 
φθαρμένες καλωδιώσεις, χαλασμένη μπαταρία, 
σύστημα ψύξης, σύστημα διεύθυνσης, κ.λπ. Δεν 
υπάρχει περιορισμός στις κλήσεις που αφορούν 
περιστατικά από ατύχημα ή αντικατάσταση 
ελαστικού.

• Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα υποστεί 
μεμονωμένη βλάβη που δεν επηρεάζει την κίνησή 
του, π.χ. στο φλας, στην κόρνα ή στα φώτα

• Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα 
ακινητοποιηθεί σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, 
όπου δεν είναι δυνατόν να ρυμουλκηθεί

• Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μετακινεί 
αυτοκίνητα τρίτων, προκειμένου το καλυπτόμενο 
όχημα να ελευθερωθεί από το σημείο που είναι 
παρκαρισμένο

Άρθρο 8. Σε ποιους κανόνες συμμορφώνεται η 
Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;
Όταν η Εταιρία επεμβαίνει για να παρέχει στον 
Ασφαλισμένο οποιαδήποτε κάλυψη από αυτές που 
προβλέπονται στο ασφαλιστήριο, συμμορφώνεται 
προς τους διοικητικούς και υγειονομικούς κανόνες που 
ισχύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 9. Σε ποιες περιπτώσεις δεν ευθύνεται η 
Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;
• Η Εταιρία δεν ευθύνεται καθόλου για οποιαδήποτε 

επαγγελματική ή εμπορική ζημιά του Ασφαλισμένου 
ή κάποιου τρίτου, εξαιτίας της επέμβασής της για την 
παροχή κάλυψης.
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• Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από 
ατύχημα σε σημείο από όπου χρειάζεται ειδικό 
ανυψωτικό όχημα ή ειδικός γερανός για να ανασυρθεί 
και να ρυμουλκηθεί, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να το ανασύρει και να το 
ρυμουλκήσει, με τα ειδικά οχήματα που διαθέτει. 
Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να έχει επαφή 
με το οδόστρωμα. Ωστόσο, η Εταιρία δεν έχει καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί 
σε αυτό, λόγω των ειδικών περιστάσεων και 
συνθηκών που επικρατούν.

Αν παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν είναι δυνατόν 
να ανασυρθεί το όχημα, η Εταιρία θα βοηθήσει τον 
Ασφαλισμένο να βρει ειδικό όχημα, κατάλληλο για το 
σκοπό αυτό, που θα ανήκει σε τρίτο, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 των «Ειδικών Όρων Οδικής Βοήθειας Βαρέων 
Οχημάτων».

Άρθρο 10. Πότε η Εταιρία υποκαθίσταται στη 
θέση του Ασφαλισμένου;
Όταν η Εταιρία αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο με βάση 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτόματα υποκαθίσταται 
στη θέση του. Για αυτό το λόγο, έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από τον τρίτο που προκάλεσε τη ζημιά στον 
Ασφαλισμένο της, το ποσό που κατέβαλε σε αυτόν, για 
την αποκατάσταση της ζημιάς του.

Άρθρο 11. Πότε ο Ασφαλισμένος οφείλει να 
επιστρέψει στην Εταιρία την αποζημίωση που 
εισέπραξε;
Ο Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει την αποζημίωση 
που εισέπραξε, αν εκ των υστέρων αποδειχτεί ότι το 
ποσό που του καταβλήθηκε δεν καλυπτόταν από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, η 
επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) 
μήνα από τη μέρα που ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιηθεί 
για αυτό από την Εταιρία. Όταν περάσει αυτό το 
χρονικό διάστημα, το ποσό που πρέπει να επιστρέψει 
ο Ασφαλισμένος στην Εταιρία επιβαρύνεται με τόκους 
υπερημερίας.

Ειδικοί Όροι Οδικής Βοήθειας  
Βαρέων Οχημάτων

Γεωγραφική έκταση κάλυψης
Το πρόγραμμα καλύπτει τον Ασφαλισμένο και το 
καλυπτόμενο όχημα σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα 
και στα νησιά Εύβοια και Κρήτη, καθώς επίσης και στις 
παρακάτω χώρες του εξωτερικού: Αυστρία, Βέλγιο, 
Βοσνία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, 
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Μ. 
Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, 
Σουηδία, Ευρωπαϊκή Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία, 
FYROM. Ειδικά για την Τουρκία, το πρόγραμμα παρέχει 
κάλυψη μόνο στο ευρωπαϊκό της έδαφος.

Οδική βοήθεια φορτηγών (άρθρα 6)

Άρθρο 1. Επιτόπου Εξυπηρέτηση
Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη 
ή ατύχημα, η Εταιρία θα φροντίσει να στείλει κινητό 
συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης, μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση και 
τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν. Αν 
η βλάβη δεν αποκαθίσταται με τα μέσα που διαθέτει το 
κινητό συνεργείο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, τότε 
το όχημα μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο, όπως ορίζετε 
παρακάτω. Σε περίπτωση επιτόπου αποκατάστασης της 
βλάβης που χρειαστεί να τοποθετηθούν ανταλλακτικά, η 
αξία τους επιβαρύνει τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 2. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο
Αν για οποιοδήποτε λόγο η βλάβη του καλυπτόμενου 
οχήματος δεν αποκαθίσταται επιτόπου, η Εταιρία θα 
φροντίσει να μεταφέρει το όχημα στο κοντινότερο 
κατάλληλο συνεργείο για να επισκευαστεί.

Άρθρο 3. Κάλυψη εξόδων για μεταφόρτωση 
φορτίου
Σε περίπτωση πλήρους ακινητοποίησης του 
καλυπτόμενου οχήματος λόγω βλάβης ή ατυχήματος 
και αν η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από 
36 ώρες, καλύπτονται τα έξοδα για τη μεταφόρτωση 
του φορτίου σε άλλο κατάλληλο φορτηγό όχημα, με 
ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ συνολικά.

Άρθρο 4. Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο
Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να 
αποκατασταθεί άμεσα και προβλέπεται να διαρκέσει 
πάνω από δύο (2) μέρες, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον 
Ασφαλισμένο, αφού προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία 
της τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά, για έξοδα 
διαμονής του σε ξενοδοχείο. Το ανώτατο όριο είναι:
• Μέχρι 150 ευρώ, σε περίπτωση διαμονής του 

Ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα
• Μέχρι 250 ευρώ, σε περίπτωση διαμονής του 

Ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο του εξωτερικού
Η κάλυψη αυτή παρέχεται και στην περίπτωση που 
αποδεδειγμένα έγινε απόπειρα δολιοφθοράς στο 
όχημα, με αποτέλεσμα είτε την ακινητοποίησή του 
είτε τη δυσχέρεια της κυκλοφορίας του. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η παροχή είναι το 
συμβάν να συνέβη σε απόσταση μεγαλύτερη των 
100 χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης διαμονής του 
Ασφαλισμένου.

Άρθρο 5. Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο 
μόνιμης διαμονής
Σε περίπτωση που η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε 
εκτός Ελλάδας και η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει 
πάνω από δύο (2) μέρες, η Εταιρία θα καταβάλει στον 
Ασφαλισμένο τα έξοδα που θα κάνει για να επιστρέψει 
στον τόπο μόνιμης διαμονής του. Το ανώτατο όριο αυτής 
της κάλυψης είναι τα 600 ευρώ συνολικά και η καταβολή 
τους γίνεται αφού ο Ασφαλισμένος προσκομίσει στα 
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας τα σχετικά πρωτότυπα 
αποδεικτικά παραστατικά.
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Άρθρο 6. Αποζημίωση για απώλεια αποσκευής
Καλύπτεται η απώλεια μίας (1) μόνο αποσκευής του 
Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της, 
εφόσον οφείλεται σε καταστροφή από ατύχημα, 
πυρκαγιά, πλημμύρα ή κλοπή, μέχρι το ποσό των 
300 ευρώ. Για να αποζημιωθεί ο Ασφαλισμένος για 
καταστροφή της αποσκευής, θα πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι είναι συνέπεια του ατυχήματος. Για να αποζημιωθεί 
για κλοπή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία 
αντίγραφο που θα είναι επίσημα θεωρημένο από την 
αστυνομική αρχή που απευθύνθηκε για την απώλεια.

Προσωπική βοήθεια οδηγού και συνοδηγού 
φορτηγών (άρθρα 6)

Άρθρο 1. Επαναπατρισμός Ασφαλισμένου
Σε περίπτωση που εξαιτίας ατυχήματος ή ξαφνικής 
ασθένειας του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ταξιδιού 
του με το καλυπτόμενο όχημα, εκτός έδρας, χρειαστεί 
να επιστρέψει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, η 
Εταιρία θα αναλάβει τον επαναπατρισμό του, εφόσον η 
μετακίνηση του απαιτεί υγειονομικές συνθήκες.
Σε αυτήν την περίπτωση, η μεταφορά πραγματοποιείται 
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της Εταιρίας ή 
τρίτων. Τόσο οι συνθήκες όσο και το κατάλληλο μέσο 
για τη μεταφορά, αποφασίζονται από κοινού από το 
συντονιστή γιατρό της Εταιρίας και τον γιατρό που 
ανέλαβε το περιστατικό, στον τόπο του συμβάντος.
Αν για τη μετακίνηση του Ασφαλισμένου δεν απαιτούνται 
συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς, η Εταιρία δεν έχει 
άλλη υποχρέωση αποζημίωσης του μέσου μετακίνησης 
έναντι του Ασφαλισμένου. Αν όμως, για οποιοδήποτε 
σοβαρό λόγο, δεν είναι εφικτό η Εταιρία να οργανώσει 
και να πραγματοποιήσει τον επαναπατρισμό του 
Ασφαλισμένου, η υποχρέωσή της περιορίζεται στην 
καταβολή των εξόδων που αυτός θα πραγματοποιήσει, 
έπειτα από υπόδειξη της Εταιρίας. Το ανώτατο όριο της 
αποζημίωσης αυτής είναι:
• 600 ευρώ, για μεταφορά εντός Ελλάδας
• 3.000 ευρώ, για μεταφορά από το εξωτερικό στην 

Ελλάδα

Άρθρο 2. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης 
Ασφαλισμένου στο εξωτερικό
Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα που έκανε ο Ασφαλισμένος 
για νοσοκομειακή περίθαλψη εκτός Ελλάδας κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού του. Ωστόσο, η κάλυψη αυτή δεν 
ισχύει όταν η περίθαλψη γίνεται σε εξωτερικά ιατρεία 
νοσοκομείου. Τα ποσά που καταβάλλει η Εταιρία για την 
κάλυψη αυτή έχουν τα παρακάτω ανώτατα όρια:
• 100 ευρώ, για ημερήσια νοσήλια (δωμάτιο και 

τροφή), μέχρι δέκα (10) μέρες
• 1.000 ευρώ, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα 

στο νοσοκομείο (και όχι στα εξωτερικά ιατρεία)
• 1.000 ευρώ, για αμοιβή χειρουργού
Η κάλυψη δεν αφορά έξοδα νοσηλείας που έγιναν σε 
εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου. Αν ο Ασφαλισμένος 
εισπράξει για την ίδια νοσηλεία αποζημίωση από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, 
ταμείο υγείας κ.λπ.) τότε η Εταιρία καταβάλλει σε αυτόν 

τη διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην 
αποζημίωση που εισέπραξε και στα πραγματικά ποσά 
που δαπάνησε. Σε καμιά περίπτωση όμως η διαφορά που 
θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω 
ανώτατα όρια.
Η Εταιρία, με την προϋπόθεση ότι έγινε νοσηλεία σε 
νοσοκομείο, καλύπτει και την αμοιβή της αποκλειστικής 
νοσοκόμας, εφόσον υπάρχει το σχετικό νόμιμο 
δικαιολογητικό παραστατικό.

2.2 Πότε η Εταιρία χορηγεί εγγύηση εξόδων 
νοσηλείας;
Η Εταιρία μπορεί να χορηγήσει εγγύηση για τη νοσηλεία 
του Ασφαλισμένου και να καταβάλει τα αντίστοιχα 
έξοδα στο νοσοκομείο, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Ο Ασφαλισμένος να δηλώσει στο νοσοκομείο ότι 

καλύπτεται από την Εταιρία, αμέσως μετά την 
εισαγωγή του.

2. Ο Ασφαλισμένος να ειδοποιήσει την Εταιρία, ώστε 
αυτή να μπορέσει να προβεί έγκαιρα στις σχετικές 
ενέργειες.

3. Ο Ασφαλισμένος να επιβεβαιώσει στην Εταιρία ότι 
το νοσοκομείο αποδέχεται τη διαδικασία χορήγησης 
εγγύησης από αυτή.

4. Να είναι ξεκάθαρο ότι το περιστατικό καλύπτεται από 
τους όρους.

Σε κάθε περίπτωση, για την εγγύηση αυτή, ισχύουν 
τα ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω. Τυχόν 
υπόλοιπο ποσό των εξόδων εξοφλείται στο νοσοκομείο 
από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο. Αν ο Ασφαλισμένος 
καταβάλει ο ίδιος στο νοσοκομείο τα σχετικά έξοδα, 
θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία τα σχετικά 
πρωτότυπα παραστατικά των εξόδων που έκανε, για να 
αποζημιωθεί με βάση τα παραπάνω όρια.

2.3 Τι δικαιώματα έχει η Εταιρία κατά τη διάρκεια 
της νοσηλείας του Ασφαλισμένου;
Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια νοσηλείας του 
Ασφαλισμένου, έχει το δικαίωμα να τον εξετάσει με 
δικά της έξοδα και με γιατρό που η ίδια ορίζει. Αν ο 
Ασφαλισμένος αρνηθεί να εξεταστεί από γιατρό της 
Εταιρίας, χάνει το δικαίωμά του να αποζημιωθεί με βάση 
όσα αναφέρονται παραπάνω.

Άρθρο 3. Χορήγηση εισιτηρίου μετάβασης και 
επαναμετάβασης στενού συγγενή του παθόντα 
Ασφαλισμένου στον τόπο της νοσηλείας
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλεύεται εκτός 
του τόπου μόνιμης διαμονής του και δε συνοδεύεται 
από κάποιον ενήλικα συγγενή, τότε η Εταιρία χορηγεί 
ένα εισιτήριο με επιστροφή σε στενό συγγενή πρώτου 
βαθμού για να τον επισκεφτεί. Η κάλυψη ενεργοποιείται 
με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Η κατάσταση υγείας του Ασφαλισμένου να μην του 

επιτρέπει να μεταφερθεί από το νοσοκομείο που 
βρίσκεται στον τόπο μόνιμης διαμονής του

• Να επιβάλλεται να νοσηλευτεί για παραπάνω από 
οκτώ (8) μέρες στο νοσοκομείο αυτό

Αν εμφανιστούν παραπάνω από ένα συγγενικά 
πρόσωπα, η Εταιρία θα επιλέξει ποιο πρόσωπο θα τον 
επισκεφτεί. Το εισιτήριο είναι για μετάβαση στον τόπο 
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νοσηλείας και επιστροφή στον τόπο μόνιμης διαμονής, 
με αεροπλάνο γραμμής ή άλλο πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 4. Πότε καλύπτονται έξοδα ξενοδοχείου 
στενού συγγενή του Ασφαλισμένου;
Αν η Εταιρία χορηγήσει εισιτήριο σε στενό συγγενή 
του Ασφαλισμένου, για να τον επισκεφτεί στον τόπο 
νοσηλείας του, θα καλύψει και τα έξοδα διαμονής του 
προσώπου αυτού σε ξενοδοχείο. Καλύπτεται η διαμονή 
μέχρι και πέντε (5) μέρες, με τα παρακάτω ανώτατα όρια:
• 100 ευρώ, για κάθε μέρα διαμονής στο εξωτερικό
• 50 ευρώ, για κάθε μέρα διαμονής εντός Ελλάδας
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την Εταιρία στον 
Ασφαλισμένο, αφού αυτός προσκομίσει τις σχετικές 
πρωτότυπες αποδείξεις.

Άρθρο 5. Κάλυψη μεταφοράς σορού 
Ασφαλισμένου
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, η 
Εταιρία αναλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για 
τη μεταφορά της σορού του μέχρι τον τόπο ταφής, στη 
χώρα της μόνιμης διαμονής του. Η Εταιρία καταβάλλει 
όλα τα έξοδα, μαζί και αυτά της ταρίχευσης, σύμφωνα 
με τα παρακάτω ανώτατα όρια:
• 2.500 ευρώ, για μεταφορά από το εξωτερικό μέχρι 

τον τόπο ταφής στην Ελλάδα
• 900 ευρώ, για μεταφορά εντός Ελλάδας
Αν προκύψει μεγαλύτερο κόστος, η διαφορά 
επιβαρύνει αποκλειστικά τους στενούς συγγενείς 
του Ασφαλισμένου. Επίσης, τα έξοδα ενταφιασμού 
και τελετής δεν καλύπτονται από την Εταιρία, αλλά 
καταβάλλονται απευθείας από τους συγγενείς, χωρίς 
καμιά δική της ανάμιξη.

5.1 Πότε η Εταιρία δεν καλύπτει τα έξοδα 
μεταφοράς της σορού;
Η Εταιρία δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της σορού, 
στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Αν η απώλεια ζωής συμβεί το χρονικό διάστημα που 

ο Ασφαλισμένος μετακινείται για θεραπεία, εξαιτίας 
χρόνιας πάθησης.

• Αν η απώλεια ζωής συμβεί μετά τη λήξη του 
ασφαλιστηρίου, ακόμα και αν το γεγονός που την 
προκάλεσε συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του.

5.2 Τι ισχύει αν ο Ασφαλισμένος συνοδευόταν 
από εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του;
Αν ο Ασφαλισμένος συνοδευόταν από εξαρτημένα 
μέλη της οικογένειάς του ή, στην περίπτωση που το 
περιστατικό αφορούσε παιδί, συνοδευόταν από τους 
γονείς του, η Εταιρία αναλαμβάνει να καλύψει, μαζί με 
τη μεταφορά της σορού, και τα έξοδα της επιστροφής 
των υπόλοιπων μελών στον τόπο της μόνιμης διαμονής 
τους. Η μεταφορά μπορεί να γίνει με αεροπλάνο γραμμής 
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο μεταφοράς.

Άρθρο 6. Χορήγηση εισιτηρίου για αντικατάσταση 
οδηγού
Αν ο οδηγός του καλυπτόμενου οχήματος ταξιδεύει 
χωρίς συνοδηγό και εξαιτίας ξαφνικού περιστατικού 
υγείας που απαιτεί νοσηλεία, αδυνατεί να διεκπεραιώσει 

την εργασία του, η Εταιρία θα χορηγήσει ένα (1) 
εισιτήριο με αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο μέσο, σε 
άλλο οδηγό που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης του οχήματος 
(Συμβαλλόμενος), προκειμένου να μεταβεί στον τόπο 
που συνέβη το περιστατικό και να αντικαταστήσει τον 
οδηγό που νοσηλεύεται. Βασικές προϋποθέσεις για να 
ενεργοποιηθεί η κάλυψη είναι η νοσηλεία που απαιτείται 
για τον πρώτο οδηγό να είναι πάνω από μία (1) μέρα, 
ενώ το περιστατικό θα πρέπει να συνέβη σε σημείο που 
βρισκόταν 100 χιλιόμετρα από την έδρα του οχήματος.

Οδική βοήθεια λεωφορείων - πούλμαν (άρθρα 6)

Άρθρο 1. Επιτόπου εξυπηρέτηση
Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη 
ή ατύχημα, η Εταιρία θα φροντίσει να στείλει κινητό 
συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης, μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση 
και τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν. 
Αν η βλάβη δεν αποκαθίσταται με τα μέσα που 
διαθέτει το κινητό συνεργείο μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα, τότε το όχημα μεταφέρεται σε τοπικό 
συνεργείο, όπως ορίζεται παρακάτω. Σε περίπτωση 
επιτόπου αποκατάστασης της βλάβης που χρειαστεί να 
τοποθετηθούν ανταλλακτικά, η αξία τους επιβαρύνει 
τον Ασφαλισμένο.

Άρθρο 2. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η βλάβη του καλυπτόμενου 
οχήματος δεν μπορεί να αποκατασταθεί επιτόπου, 
η Εταιρία θα φροντίσει να μεταφέρει το όχημα στο 
κοντινότερο κατάλληλο συνεργείο για να επισκευαστεί. 
Κατάλληλο μπορεί να θεωρηθεί ένα συνεργείο όταν 
διαθέτει τεχνογνωσία συμβατή με τη συγκεκριμένη 
βλάβη αλλά και γενικά με το όχημα. Σε κάθε περίπτωση, 
η Εταιρία μέσω του συντονιστικού της κέντρου, θα 
συμμετέχει στην επιλογή του συνεργείου σε συνεργασία 
τόσο με τον Ασφαλισμένο, όσο και με το συνεργάτη της 
που πήγε στο σημείο ακινητοποίησης.

Άρθρο 3. Κάλυψη εξόδων για επιτόπου 
μετεπιβίβαση επιβατών
Σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί 
άμεσα και επιτόπου, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα για 
την άμεση μετεπιβίβαση των επιβατών σε άλλο όχημα, 
για τη συνέχιση της μετακίνησής τους, και σε απόσταση 
από το σημείο ακινητοποίησης έως 150 χλμ. στην 
Ελλάδα και έως 250 χλμ. στο εξωτερικό.
Το ανώτατο όριο των εξόδων που καλύπτονται είναι 
€400 για την Ελλάδα και €1.000 για περιστατικό εκτός 
Ελλάδας.

Άρθρο 4. Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο
Σε περίπτωση που η βλάβη είναι αδύνατο να 
αποκατασταθεί άμεσα και προβλέπεται να διαρκέσει 
πάνω από δύο (2) μέρες, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον 
Ασφαλισμένο, αφού προσκομίσει στα Κεντρικά Γραφεία 
της τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά, για έξοδα 
διαμονής σε ξενοδοχείο. Το ανώτατο όριο είναι:
• Μέχρι 150 ευρώ, σε περίπτωση διαμονής του 
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Ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα
• Μέχρι 250 ευρώ, σε περίπτωση διαμονής του 

Ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο του εξωτερικού
Η κάλυψη αυτή παρέχεται και στην περίπτωση που 
αποδεδειγμένα έγινε απόπειρα δολιοφθοράς στο όχημα, 
με αποτέλεσμα είτε την ακινητοποίησή του είτε τη 
δυσχέρεια της κυκλοφορίας του.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η παροχή 
είναι το συμβάν να συνέβη σε απόσταση μεγαλύτερη 
των 100 χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης διαμονής 
του Ασφαλισμένου.

Άρθρο 5. Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο 
μόνιμης διαμονής
Σε περίπτωση που η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε 
εκτός Ελλάδας και η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει 
πάνω από δύο (2) μέρες, η Εταιρία θα καταβάλει στον 
Ασφαλισμένο τα έξοδα που θα κάνει για να επιστρέψει 
στον τόπο μόνιμης διαμονής του. Το ανώτατο όριο αυτής 
της κάλυψης είναι τα 600 ευρώ συνολικά και η καταβολή 
τους γίνεται αφού ο Ασφαλισμένος προσκομίσει στα 
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας τα σχετικά πρωτότυπα 
αποδεικτικά παραστατικά.

Άρθρο 6. Αποζημίωση για απώλεια αποσκευής
Καλύπτεται η απώλεια μίας (1) μόνο αποσκευής του 
Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της, 
εφόσον οφείλεται σε καταστροφή από ατύχημα, 
πυρκαγιά, πλημμύρα ή κλοπή, μέχρι το ποσό των 
300 ευρώ. Για να αποζημιωθεί ο Ασφαλισμένος για 
καταστροφή της αποσκευής, θα πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι είναι συνέπεια του ατυχήματος. Για να αποζημιωθεί 
για κλοπή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία 
αντίγραφο που θα είναι επίσημα θεωρημένο από την 
αστυνομική αρχή που απευθύνθηκε για την απώλεια.

Προσωπική βοήθεια οδηγού και συνοδηγού 
λεωφορείων – πούλμαν (άρθρα 6)

Άρθρο 1. Επαναπατρισμός Ασφαλισμένου
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ατυχήματος ή ξαφνικής 
ασθένειας του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ταξιδιού 
του με το καλυπτόμενο όχημα, εκτός έδρας, χρειαστεί 
να επιστρέψει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, η 
Εταιρία θα αναλάβει τον επαναπατρισμό του, εφόσον η 
μετακίνησή του απαιτεί υγειονομικές συνθήκες.
Σε αυτήν την περίπτωση, η μεταφορά πραγματοποιείται 
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της Εταιρίας ή 
τρίτων. Τόσο οι συνθήκες όσο και το κατάλληλο μέσο 
για τη μεταφορά, αποφασίζονται από κοινού από το 
συντονιστή γιατρό της Εταιρίας και τον γιατρό που 
ανέλαβε το περιστατικό, στον τόπο του συμβάντος.
Αν για τη μετακίνηση του Ασφαλισμένου δεν απαιτούνται 
συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς, η Εταιρία δεν έχει 
άλλη υποχρέωση αποζημίωσης του μέσου μετακίνησης 
έναντι του Ασφαλισμένου. Αν όμως, για οποιοδήποτε 
σοβαρό λόγο, δεν είναι εφικτό η Εταιρία να οργανώσει 
και να πραγματοποιήσει τον επαναπατρισμό του 
Ασφαλισμένου, η υποχρέωσή της περιορίζεται στην 
καταβολή των εξόδων που αυτός θα πραγματοποιήσει, 

έπειτα από υπόδειξη της Εταιρίας. Το ανώτατο όριο της 
αποζημίωσης αυτής είναι:
• 600 ευρώ, για μεταφορά εντός Ελλάδας
• 3.000 ευρώ, για μεταφορά από το εξωτερικό στην 

Ελλάδα

Άρθρο 2. Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης 
Ασφαλισμένου στο εξωτερικό
Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα που έκανε ο Ασφαλισμένος 
για νοσοκομειακή περίθαλψη εκτός Ελλάδας κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού του. Ωστόσο, η κάλυψη αυτή δεν 
ισχύει όταν η περίθαλψη γίνεται σε εξωτερικά ιατρεία 
νοσοκομείου. Τα ποσά που καταβάλλει η Εταιρία για την 
κάλυψη αυτή έχουν τα παρακάτω ανώτατα όρια:
• 100 ευρώ, για ημερήσια νοσήλια (δωμάτιο και 

τροφή), μέχρι δέκα (10) μέρες
• 1.000 ευρώ, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα 

στο νοσοκομείο (και όχι στα εξωτερικά ιατρεία)
• 1.000 ευρώ, για αμοιβή χειρουργού
Η κάλυψη δεν αφορά έξοδα νοσηλείας που έγιναν σε 
εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου. Αν ο Ασφαλισμένος 
εισπράξει για την ίδια νοσηλεία αποζημίωση από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, 
ταμείο υγείας κ.λπ.), τότε η Εταιρία καταβάλλει σε 
αυτόν τη διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα 
στην αποζημίωση που εισέπραξε και στα πραγματικά 
ποσά που δαπάνησε. Σε καμιά περίπτωση όμως η 
διαφορά που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα παραπάνω ανώτατα όρια.
Η Εταιρία, με την προϋπόθεση ότι έγινε νοσηλεία σε 
νοσοκομείο, καλύπτει και την αμοιβή της αποκλειστικής 
νοσοκόμας, εφόσον υπάρχει το σχετικό νόμιμο 
δικαιολογητικό παραστατικό.

2.2 Πότε η Εταιρία χορηγεί εγγύηση εξόδων 
νοσηλείας;
Η Εταιρία μπορεί να χορηγήσει εγγύηση για τη νοσηλεία 
του Ασφαλισμένου και να καταβάλει τα αντίστοιχα 
έξοδα στο νοσοκομείο, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Ο Ασφαλισμένος να δηλώσει στο νοσοκομείο ότι 

καλύπτεται από την Εταιρία, αμέσως μετά την 
εισαγωγή του.

2. Ο Ασφαλισμένος να ειδοποιήσει την Εταιρία, ώστε 
αυτή να μπορέσει να προβεί έγκαιρα στις σχετικές 
ενέργειες.

3. Ο Ασφαλισμένος να επιβεβαιώσει στην Εταιρία ότι 
το νοσοκομείο αποδέχεται τη διαδικασία χορήγησης 
εγγύησης από αυτή.

4. Να είναι ξεκάθαρο ότι το περιστατικό καλύπτεται από 
τους όρους.

Σε κάθε περίπτωση, για την εγγύηση αυτή, ισχύουν 
τα ανώτατα όρια που αναφέρονται παραπάνω. Τυχόν 
υπόλοιπο ποσό των εξόδων εξοφλείται στο νοσοκομείο 
από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο. Αν ο Ασφαλισμένος 
καταβάλει ο ίδιος στο νοσοκομείο τα σχετικά έξοδα, 
θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία τα σχετικά 
πρωτότυπα παραστατικά των εξόδων που έκανε, για να 
αποζημιωθεί με βάση τα παραπάνω όρια.

2.3. Τι δικαιώματα έχει η Εταιρία κατά τη διάρκεια 
της νοσηλείας του Ασφαλισμένου;
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Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια νοσηλείας του 
Ασφαλισμένου, έχει το δικαίωμα να τον εξετάσει με 
δικά της έξοδα και με γιατρό που η ίδια ορίζει. Αν ο 
Ασφαλισμένος αρνηθεί να εξεταστεί από γιατρό της 
Εταιρίας, χάνει το δικαίωμά του να αποζημιωθεί με βάση 
όσα αναφέρονται παραπάνω.

Άρθρο 3. Χορήγηση εισιτηρίου μετάβασης και 
επαναμετάβασης στενού συγγενή του παθόντα 
Ασφαλισμένου στον τόπο της νοσηλείας
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλεύεται εκτός 
του τόπου μόνιμης διαμονής του και δε συνοδεύεται 
από κάποιον ενήλικα συγγενή, τότε η Εταιρία χορηγεί 
ένα εισιτήριο με επιστροφή σε στενό συγγενή πρώτου 
βαθμού για να τον επισκεφτεί. Η κάλυψη ενεργοποιείται 
με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Η κατάσταση υγείας του Ασφαλισμένου να μην του 

επιτρέπει να μεταφερθεί από το νοσοκομείο που 
βρίσκεται στον τόπο μόνιμης διαμονής του

• Να επιβάλλεται να νοσηλευτεί για παραπάνω από 
οκτώ (8) μέρες στο νοσοκομείο αυτό

Αν εμφανιστούν παραπάνω από ένα συγγενικά 
πρόσωπα, η Εταιρία θα επιλέξει ποιο πρόσωπο θα τον 
επισκεφτεί. Το εισιτήριο είναι για μετάβαση στον τόπο 
νοσηλείας και επιστροφή στον τόπο μόνιμης διαμονής, 
με αεροπλάνο γραμμής ή άλλο πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 4. Πότε καλύπτονται έξοδα ξενοδοχείου 
στενού συγγενή του Ασφαλισμένου; 
Αν η Εταιρία χορηγήσει εισιτήριο σε στενό συγγενή 
του Ασφαλισμένου, για να τον επισκεφτεί στον τόπο 
νοσηλείας του, θα καλύψει και τα έξοδα διαμονής του 
προσώπου αυτού σε ξενοδοχείο. Καλύπτεται η διαμονή 
μέχρι και πέντε (5) μέρες, με τα παρακάτω ανώτατα 
όρια:
• 100 ευρώ, για κάθε μέρα διαμονής στο εξωτερικό
• 50 ευρώ, για κάθε μέρα διαμονής εντός Ελλάδας
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την Εταιρία στον 
Ασφαλισμένο, αφού αυτός προσκομίσει τις σχετικές 
πρωτότυπες αποδείξεις.

Άρθρο 5. Κάλυψη μεταφοράς σορού 
Ασφαλισμένου
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, η 
Εταιρία αναλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για 
τη μεταφορά της σορού του μέχρι τον τόπο ταφής, στη 
χώρα της μόνιμης διαμονής του. Η Εταιρία καταβάλλει 
όλα τα έξοδα, μαζί και αυτά της ταρίχευσης, σύμφωνα 
με τα παρακάτω ανώτατα όρια:
• 2.500 ευρώ, για μεταφορά από το εξωτερικό μέχρι 

τον τόπο ταφής στην Ελλάδα
• 900 ευρώ, για μεταφορά εντός Ελλάδας
Αν προκύψει μεγαλύτερο κόστος, η διαφορά 
επιβαρύνει αποκλειστικά τους στενούς συγγενείς 
του Ασφαλισμένου. Επίσης, τα έξοδα ενταφιασμού 
και τελετής δεν καλύπτονται από την Εταιρία, αλλά 
καταβάλλονται απευθείας από τους συγγενείς, χωρίς 
καμιά δική της ανάμιξη.

5.1. Πότε η Εταιρία δεν καλύπτει τα έξοδα 
μεταφοράς της σορού; 

Η Εταιρία δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της σορού, 
στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Αν η απώλεια ζωής συμβεί το χρονικό διάστημα που 

ο Ασφαλισμένος μετακινείται για θεραπεία, εξαιτίας 
χρόνιας πάθησης

• Αν η απώλεια ζωής συμβεί μετά τη λήξη του 
ασφαλιστηρίου ακόμα και αν το γεγονός που την 
προκάλεσε συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του

5.2. Τι ισχύει αν ο Ασφαλισμένος συνοδευόταν 
από εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του;
Αν ο Ασφαλισμένος συνοδευόταν από εξαρτημένα 
μέλη της οικογένειάς του ή, στην περίπτωση που το 
περιστατικό αφορούσε παιδί, συνοδευόταν από τους 
γονείς του, η Εταιρία αναλαμβάνει να καλύψει, μαζί με 
τη μεταφορά της σορού, και τα έξοδα της επιστροφής 
των υπόλοιπων μελών στον τόπο της μόνιμης διαμονής 
τους. Η μεταφορά μπορεί να γίνει με αεροπλάνο γραμμής 
ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο μεταφοράς.

Άρθρο 6. Χορήγηση εισιτηρίου για αντικατάσταση 
οδηγού
Αν ο οδηγός του καλυπτόμενου οχήματος ταξιδεύει 
χωρίς συνοδηγό και εξαιτίας ξαφνικού περιστατικού 
υγείας που απαιτεί νοσηλεία, αδυνατεί να διεκπεραιώσει 
την εργασία του, η Εταιρία θα χορηγήσει ένα (1) 
εισιτήριο με αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο μέσο, σε 
άλλο οδηγό που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης του οχήματος 
(Συμβαλλόμενος), προκειμένου να μεταβεί στον τόπο 
που συνέβη το περιστατικό και να αντικαταστήσει τον 
οδηγό που νοσηλεύεται. Βασικές προϋποθέσεις για να 
ενεργοποιηθεί η κάλυψη είναι η νοσηλεία που απαιτείται 
για τον πρώτο οδηγό να είναι πάνω από μία (1) μέρα, 
ενώ το περιστατικό θα πρέπει να συνέβη σε σημείο που 
βρισκόταν 100 χιλιόμετρα από την έδρα του οχήματος.

Διευκρινιστικοί όροι
1. Για τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Οδικής Βοήθειας 
στην Ελλάδα και τις Συνεργαζόμενες Εταιρίες Οδικής 
Βοήθειας εκτός Ελλάδας, ενημερωθείτε από τις λίστες 
που ακολουθούν ή από το www.interamerican.gr ή 
τηλεφωνικά από το Συντονιστικό Κέντρο της INTERLIFE 
Α.Α.Ε.Γ.Α.
2. Στα πλαίσια της υπεύθυνης αντιμετώπισης κάθε 
περιστατικού, όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με το 
Συντονιστικό Κέντρο της Εταιρίας καταγράφονται.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ
Σε όλα τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι 
παρακάτω όροι, όπου αναφέρονται, έχουν την έννοια 
που ορίζεται εδώ:
Αίτηση ασφάλισης: Είναι το έγγραφο στο οποίο 
δηλώνονται από το Συμβαλλόμενο προς την Εταιρία, τα 
προσωπικά στοιχεία του Ασφαλισμένου. Στο έγγραφο 
αυτό δηλώνονται από το Συμβαλλόμενο και όλα τα 
στοιχεία ή γεγονότα που είναι γνωστά σε αυτόν, 
αφορούν την κατάσταση του Ασφαλισμένου και είναι 
απαραίτητα για την ορθή εκτίμηση του ασφαλιστικού 
κινδύνου από Εταιρία. 
Αποζημίωση: Είναι το ποσό που η Εταιρία είναι 
υποχρεωμένη να καταβάλει στον Ασφαλισμένο, 
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ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Ασφαλισμένος: Είναι το πρόσωπο που καλύπτεται από 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και για το οποίο η Εταιρία 
έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση.
Ατύχημα: Είναι κάθε σωματική βλάβη του 
Ασφαλισμένου, που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, 
ξαφνική και ανεξάρτητη από την πρόθεσή του. Για να 
χαρακτηριστεί ένα περιστατικό ως ατύχημα, θα πρέπει 
να συνέβη κατά τη διάρκεια ταξιδιού που καλύπτεται 
από αυτό το ασφαλιστήριο. Προγενέστερη πάθηση 
που εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά το ατύχημα, δε 
θεωρείται ατύχημα. 
Γιατρός (που ανέλαβε το περιστατικό/τη 
θεραπεία): Είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει όλες 
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο να 
ασκεί ειδικότητα αναγνωρισμένη από επιστημονικούς 
Ιατρικούς Συλλόγους.
Διάρκεια ασφάλισης ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 
Είναι η διάρκεια που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο που παίρνει ο Ασφαλισμένος, κατά τη 
σύναψη της σύμβασης.
Εταιρία: Είναι η Εταιρία « INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α». 
Νοσοκομείο: Είναι κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (δημόσιο 
ή ιδιωτικό) με νόμιμη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη 
και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, που διαθέτει 
πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και 
βοηθητικό προσωπικό. Νοσοκομεία δε θεωρούνται 
εξωτερικά ιατρεία, ιδιωτικά ιατρεία, σανατόρια, 
φυσιοθεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή 
παρόμοια ιδρύματα, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα 
ή χώρος στον οποίο δεν ασκείται επιστημονικά αποδεκτή 
ιατρική, όπως και ιδρύματα για την αποθεραπεία 
αλκοολικών και τοξικομανών. Κατ' εξαίρεση και μόνο 
για την Ελλάδα, νοσοκομεία θεωρούνται και τα Κέντρα 
Υγείας. 
Ξαφνική ασθένεια: Είναι κάθε απρόβλεπτη και 
απότομη μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του 
οργανισμού, που δεν οφείλεται σε ατύχημα.
Περιστατικό: Είναι το ατύχημα ή η ξαφνική ασθένεια 

που συμβαίνει στον Ασφαλισμένο, κατά τη διάρκεια της 
μετακίνησης ή της απουσίας του από τον τόπο μόνιμης 
διαμονής του και απαιτεί την άμεση νοσηλεία του σε 
νοσοκομείο.
Πρόσφορο μέσο μετακίνησης: Είναι αεροπλάνο 
γραμμής σε οικονομική θέση, τρένο ή πλοίο σε Α' 
θέση, λεωφορείο γραμμής ή ταξί. Επιλέγεται κάθε 
φορά από την Εταιρία, με βάση την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη.
Συμβαλλόμενος: Είναι το πρόσωπο που συνάπτει το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Εταιρία.
Συνοδός: Είναι το πρόσωπο που μπορεί να συνοδεύει 
τον Ασφαλισμένο, κατά το χρονικό διάστημα που 
επήλθε ο κίνδυνος.
Συντονιστής γιατρός: Είναι γιατρός που ορίζεται 
από την Εταιρία και έχει άμεση επικοινωνία με το 
Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στην Ελλάδα. 
Στενοί συγγενείς: Είναι οι γονείς, τα παιδιά, τα 
αδέρφια και ο/η σύζυγος του/της Ασφαλισμένου/ης. 
Ταξίδι: Είναι η μετακίνηση του Ασφαλισμένου από τον 
τόπο της μόνιμης διαμονής του και η επιστροφή του σε 
αυτόν, με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς. 
Το χρονικό διάστημα της μετακίνησης δε θα πρέπει να 
ξεπερνά τις σαράντα πέντε (45) συνεχόμενες μέρες.
Τόπος μόνιμης διαμονής: Είναι ο τόπος στον 
οποίο ο Ασφαλισμένος διατηρεί την κύρια και μόνιμη 
εγκατάστασή του, βρίσκεται απαραίτητα στην Ελλάδα, 
και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο έξι (6) μηνών.
Τόπος μόνιμης διαμονής και διεύθυνση του 
Ασφαλισμένου θεωρούνται πάντα αυτές που 
αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, εκτός και αν ο 
Ασφαλισμένος ενημερώσει την Εταιρία ότι αυτά τα 
στοιχεία έχουν αλλάξει, με γραπτή δήλωσή του προς 
τα Κεντρικά της Γραφεία. Η επίδοση ή η αποστολή 
εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που 
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία 
δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 
ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στο Συμβαλλόμενο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Η παρούσα κάλυψη παρέχεται διαμέσου της εταιρίας 
με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», η οποία 
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 57, 
ΤΚ 151 24, με Α.Φ.Μ. 094355007 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (αντασφαλιστής) έχει συνάψει 
σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία με την επωνυμία: 

«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων».
Εφεξής η «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» θα καλείται 
«Εταιρία». 

Η κάλυψη Φροντίδας Ατυχήματος αφορά τον 
Ασφαλισμένο και το καλυπτόμενο όχημα σε περίπτωση 
ακινητοποίησής του από ατύχημα. Οι λεπτομέρειες που 
αφορούν την κάλυψη ορίζονται στους ειδικούς όρους.
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Γενικοί Όροι Φροντίδας Ατυχήματος (άρθρα 11)

Άρθρο 1. Ποιες κατηγορίες οχημάτων μπορούν 
να ασφαλιστούν για ρυμούλκηση κατόπιν 
ατυχήματος;
• Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. (συμπεριλαμβανόμενων 

των ενοικιαζομένων)
• Επιβατικά αυτοκίνητα Δ.Χ. (Ταξί)
• Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος μέχρι τρεισήμισι 

(3,5) τόνους
• Μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως ιπποδύναμης 

(συμπεριλαμβανόμενων των ενοικιαζομένων)
• Τρίκυκλα – Τετράκλυκλα (συμπεριλαμβανόμενων 

των ενοικιαζομένων)
Οι κίνδυνοι που καλύπτονται περιγράφονται αναλυτικά 
στην ενότητα «Ειδικοί Όροι Φροντίδας Ατυχήματος». 
Βασική προϋπόθεση είναι το ατύχημα να προκλήθηκε 
μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 2. Ποια πρόσωπα μπορούν να 
ασφαλιστούν;
Μπορούν να ασφαλιστούν μόνο πρόσωπα που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα. Ειδικά για την κατηγορία των 
βαρέων οχημάτων, με τις καλύψεις προσωπικής 
βοήθειας καλύπτεται ο οδηγός του οχήματος ενώ.

Άρθρο 3. Ποιοι κίνδυνοι δεν καλύπτονται από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προξενούνται και 
οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή σε ένα 
μέρος τους, σε:
• Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο 

πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα
• Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, 

εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή απόπειρα 
διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, πυρηνική 
ενέργεια

• Συμμετοχή σε αγώνες ράλι
Ειδικά για τις καλύψεις προσωπικής βοήθειας οδηγού 
και συνοδηγού του προγράμματος βαρέων οχημάτων, 
ισχύουν επιπλέον και οι παρακάτω εξαιρέσεις για 
κινδύνους που οφείλονται σε:
• Επιδημίες, πανδημίες και μολυσματικές μεταδοτικές 

ασθένειες
• Ψυχική ή νοητική ασθένεια
• Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών
• Ασθένειες που προϋπήρχαν της ασφάλισης και στις 

επιπλοκές τους.
• Διάπραξη ποινικά τιμωρούμενης πράξης από τον 

Ασφαλισμένο, εκτός αν είναι πταίσμα.
• Εγκυμοσύνη πάνω από τον 4ο μήνα
• Ταξίδι που κάνει αντίθετα από συμβουλές γιατρού.
Επιπλέον, δεν καλύπτονται άλλα συμβάντα του 
Ασφαλισμένου που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:
• Αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή τραυματισμό 

που προκαλείται σκόπιμα από τον Ασφαλισμένο
• Περιστατικά που δεν έχουν κοινοποιηθεί στην 

Εταιρία, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη μέρα του 
συμβάντος

Άρθρο 4. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα 
δικαστηρίων
Το ασφαλιστήριο αυτό διέπεται από το ελληνικό 
δίκαιο. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει 
μεταξύ Συμβαλλόμενου και Εταιρίας, αρμόδια είναι τα 
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5. Πώς παρέχεται από την Εταιρία η 
κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος; 
Η Εταιρία παρέχει την κάλυψη της Φροντίδας 
Ατυχήματος είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων, 
με τους οποίους συνεργάζεται για το σκοπό αυτό. 
Η κάλυψη παρέχεται είτε σε είδος είτε σε χρήμα. 
Διευκρινίζεται ότι αν η μεταφορά του οχήματος γίνει 
με πλοίο, τα έξοδα εισιτηρίου καλύπτονται από τον 
Ασφαλισμένο.

Άρθρο 6. Με ποιες προϋποθέσεις αποζημιώνεται 
ο Ασφαλισμένος από την Εταιρία;
Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για τους 
κινδύνους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, με την προϋπόθεση ότι:

α) Ο Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος ή κάποιος τρίτος 
ειδοποίησαν το Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
της Εταιρίας, μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη μέρα που 
συνέβη το γεγονός, και γνωστοποίησαν, μεταξύ άλλων, 
τα παρακάτω στοιχεία:
• Τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τον αριθμό του 

ασφαλιστηρίου
• Το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου 

οχήματος
• Όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του 

περιστατικού
• Άλλες αναγκαίες πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται

β) Η Εταιρία διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που 
καλύπτεται με βάση αυτά που αναφέρονται στους 
όρους του ασφαλιστηρίου. Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο 
Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να δώσουν αμέσως 
στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό 
απαιτείται για να αποδειχτεί ότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις κάλυψής τους από το ασφαλιστήριο. 
Επιπλέον, οφείλουν να μην προβούν σε οποιαδήποτε 
ενέργεια θα μεγάλωνε την έκταση των συνεπειών του 
γεγονότος.

Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση, πριν υποβληθούν όλα 
τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε 
περίπτωση ή, πριν ολοκληρωθούν από την πλευρά της 
όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό.
Αν ο Ασφαλισμένος παραλείψει να εκπληρώσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις, θα ισχύσουν οι συνέπειες που 
προβλέπονται από το νόμο.

Αν η Εταιρία προβεί σε ενέργειες που αποβλέπουν στην 
εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των 
συνεπειών του, αυτές δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν 
αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταβάλει 
αποζημίωση.
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Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισμένο την αποζημίωση 
σε ευρώ, με όλους τους νόμιμους τρόπους πληρωμής. 
Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρωζώνης, οι παροχές 
καλύπτονται με βάση την επίσημη συναλλαγματική αξία 
που έχει το τοπικό νόμισμα προς το ευρώ τη μέρα της 
συναλλαγής.

Για περιστατικό που καλύπτεται από αυτό το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ παράλληλα καλύπτεται 
και από συμβόλαιο άλλης εταιρίας ή φορέα, ισχύουν τα 
εξής: Αφού ο Ασφαλισμένος εισπράξει κάθε αποζημίωση 
που δικαιούται από άλλη ασφαλιστική εταιρία ή φορέα 
(δημόσιο ή ιδιωτικό), τότε η Εταιρία θα του καταβάλει 
εκείνο το μέρος της αποζημίωσης που δεν έχει καλυφθεί, 
μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπει το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο.
Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να αναλάβει 
ενέργειες στο όνομα του Ασφαλισμένου, για να ανακτήσει 
ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, 
για περιστατικό που καλύφθηκε από την ασφάλιση με 
τον παραπάνω τρόπο. Το ποσό που θα ανακτηθεί ή θα 
διασφαλιστεί, θα ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία.

Άρθρο 7. Σε ποιες περιπτώσεις η Εταιρία δεν έχει 
την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη;
Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 
• Στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι 

εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι 
από χιόνια, πάγους, πλημμύρες, κατολισθήσεις 
ή λόγω ειδικών περιστάσεων και συνθηκών, π.χ. 
κομμένες/χαλασμένες γέφυρες, δρόμοι με ρήγματα 
από σεισμούς, διαδηλώσεις κ.λπ. Η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα να αναστείλει την παροχή οδικής βοήθειας 
στη συγκεκριμένη περιοχή για όσο χρόνο διαρκεί το 
πρόβλημα.

• Στην περίπτωση που μετά την επιτόπου παροχή 
βοήθειας, η βλάβη του οχήματος κατόπιν ατυχήματος 
αποκατασταθεί, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να 
μεταφέρει το όχημα σε συνεργείο ή άλλο σημείο.

• Στην περίπτωση που το όχημα χρειάζεται 
αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω των συνθηκών που 
επικρατούν, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να τις 
τοποθετήσει.

• Στην περίπτωση που η βλάβη οχήματος κατόπιν 
ατυχήματος μπορεί να αποκατασταθεί την ίδια μέρα 
στο κοντινότερο τοπικό συνεργείο από το σημείο 
που ακινητοποιήθηκε το όχημα, η Εταιρία δεν έχει 
την υποχρέωση να μεταφέρει το όχημα στον τόπο 
μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση, 
ωστόσο, που η βλάβη οχήματος κατόπιν ατυχήματος 
δεν μπορεί να αποκατασταθεί λόγω έλλειψης των 
κατάλληλων ανταλλακτικών, η Εταιρία έχει την 
υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το όχημα σε 
κατάλληλο συνεργείο, κατά προτίμηση κοντά στον 
τόπο μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου.

• Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες βλάβες οχήματος 
κατόπιν ατυχήματος οφείλονται σε μακροχρόνια 
ακινησία του αυτοκινήτου.

• Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, κατά τη 
διάρκεια της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, καλεί 

επανειλημμένα την Εταιρία για να αποκαταστήσει 
βλάβη οχήματος κατόπιν ατυχήματος που οφείλεται 
στην ίδια αιτία, χωρίς να έχει φροντίσει για την 
οριστική αποκατάστασή της. Τέτοιες βλάβες μπορούν 
να είναι: βλάβες κινητήρα φθαρμένες καλωδιώσεις, 
χαλασμένη μπαταρία, σύστημα ψύξης, σύστημα 
διεύθυνσης, κ.λπ. Δεν υπάρχει περιορισμός στις 
κλήσεις που αφορούν περιστατικά από ατύχημα ή 
αντικατάσταση ελαστικού.

• Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα υποστεί 
μεμονωμένη βλάβη οχήματος κατόπιν ατυχήματος 
που δεν επηρεάζει την κίνησή του, π.χ. στο φλας, 
στην κόρνα ή στα φώτα.

• Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα 
ακινητοποιηθεί οχήματος κατόπιν ατυχήματος 
σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, όπου δεν είναι 
δυνατόν να ρυμουλκηθεί.

• Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να μετακινεί 
αυτοκίνητα τρίτων, προκειμένου το καλυπτόμενο 
όχημα να ελευθερωθεί από το σημείο που είναι 
παρκαρισμένο.

Άρθρο 8. Σε ποιους κανόνες συμμορφώνεται η 
Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;
Όταν η Εταιρία επεμβαίνει για να παρέχει στον 
Ασφαλισμένο οποιαδήποτε κάλυψη από αυτές που 
προβλέπονται στο ασφαλιστήριο, συμμορφώνεται 
προς τους διοικητικούς και υγειονομικούς κανόνες που 
ισχύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 9. Σε ποιες περιπτώσεις δεν ευθύνεται η 
Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;
• Η Εταιρία δεν ευθύνεται καθόλου για οποιαδήποτε 

επαγγελματική ή εμπορική ζημιά του Ασφαλισμένου 
ή κάποιου τρίτου, εξαιτίας της επέμβασής της για την 
παροχή κάλυψης.

• Αν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από 
ατύχημα σε σημείο από όπου χρειάζεται ειδικό 
ανυψωτικό όχημα ή ειδικός γερανός για να ανασυρθεί 
και να ρυμουλκηθεί, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να το ανασύρει και να το 
ρυμουλκήσει, με τα ειδικά οχήματα που διαθέτει. 
Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να έχει επαφή 
με το οδόστρωμα. Ωστόσο, η Εταιρία δεν έχει καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί 
σε αυτό, λόγω των ειδικών περιστάσεων και 
συνθηκών που επικρατούν.

Αν παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν είναι δυνατόν 
να ανασυρθεί το όχημα, η Εταιρία θα βοηθήσει τον 
Ασφαλισμένο να βρει ειδικό όχημα, κατάλληλο για το 
σκοπό αυτό, που θα ανήκει σε τρίτο.

Άρθρο 10. Πότε η Εταιρία υποκαθίσταται στη 
θέση του Ασφαλισμένου;
Όταν η Εταιρία αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο με βάση 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτόματα υποκαθίσταται 
στη θέση του. Για αυτό το λόγο, έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από τον τρίτο που προκάλεσε τη ζημιά στον 
Ασφαλισμένο της, το ποσό που κατέβαλε σε αυτόν, για 
την αποκατάσταση της ζημιάς του.
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Άρθρο 11. Πότε ο Ασφαλισμένος οφείλει να 
επιστρέψει στην Εταιρία την αποζημίωση που 
εισέπραξε;
Ο Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει την αποζημίωση 
που εισέπραξε, αν εκ των υστέρων αποδειχτεί ότι το 
ποσό που του καταβλήθηκε δεν καλυπτόταν από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, η 
επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) 
μήνα από τη μέρα που ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιηθεί 
για αυτό από την Εταιρία. Όταν περάσει αυτό το 
χρονικό διάστημα, το ποσό που πρέπει να επιστρέψει 
ο Ασφαλισμένος στην Εταιρία επιβαρύνεται με τόκους 
υπερημερίας.

Ειδικοί Όροι Φροντίδας Ατυχήματος

1.1 24ωρο Τηλεφωνικό Κέντρο Αναγγελίας 
Συμβάντος
Ο Ασφαλιστής διαθέτει κέντρο αναγγελίας φροντίδας 
ατυχήματος, το οποίο, δυνάμει της σύμβασης Ασφάλισης 
και εντός των ορίων αυτής, τίθεται στη διάθεση των 
ασφαλισμένων αυτοκινήτων του Ασφαλιστή. Μέσω του 
εν λόγω κέντρου αναγγελίας θα εκτελούνται καθόλο το 
24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο οι εξής εργασίες:
• Λήψη κλήσεων ασφαλισμένων
• Έλεγχος ασφάλισης
• Συλλογή και καταγραφή βασικών στοιχείων, σύμφωνα 

με τις οδηγίες και υποδείξεις του ασφαλισμένου

1.2 Μεταφορά οχήματος
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος του ασφαλισμένου 
οχήματος, ο Ασφαλιστής θα φροντίσει με τα μέσα που 
διαθέτει, είτε για την επί τόπου επισκευή του, είτε για τη 
μεταφορά του στο πλησιέστερο συνεργείο.

1.3 Συμπλήρωση - Λήψη Δήλωσης Ατυχήματος - 
Αρχείο
Ο αποσταλμένος του Ασφαλιστή θα συμπληρώσει 
επιτόπου τη Δήλωση Ατυχήματος η οποία στη συνέχεια 
θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο οδηγό στον 
τόπο του ατυχήματος. Ο Ασφαλιστής υποχρεούται να 
αποστέλλει στον Ασφαλιστή όλες τις πληροφορίες, 
έγγραφα και σχετικό υλικό που αφορά κάθε συμβάν για 
το οποίο επιλήφθηκε, με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί.

1.4 Συμβουλές και Βοήθεια στη Συμπλήρωση του 
Εντύπου Φιλικού Διακανονισμού
Ο απεσταλμένος του Ασφαλιστή θα βοηθήσει τον 
ασφαλισμένο στη σύνταξη του Εντύπου Φιλικού 
Διακανονισμού στον τόπο του ατυχήματος.

1.5 Περιγραφή Συνθηκών Ατυχήματος/Λήψη 
Φωτογραφιών
Ο εκπρόσωπος του Ασφαλιστή επιπλέον:
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.
γ) Θα περιγράψει τον τόπο ατυχήματος (δρόμους, 
κατεύθυνση οχημάτων, φανάρια, σήμανση κ.λπ.) 
και υπό τη μορφή σχεδιαγράμματος με σκοπό τον 
σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας του συμβάντος.

1.6 Πρακτικές Συμβουλές προς τον Ασφαλισμένο
Τόσο ο συντονιστής όσο και ο εκπρόσωπος του 
Ασφαλιστή θα παρέχουν στον ασφαλιζόμενο βασικές 
οδηγίες σχετικά με τη 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. κ.λπ.

1.7 Μεταβίβαση Επειγόντων Μηνυμάτων
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, 
ο Αντασφαλιστής είτε μέσω του τηλεφωνικού του 
κέντρου, είτε μέσω του εκπροσώπου του, του 
προσφέρει τη δυνατότητα μεταβίβασης των επειγόντων 
μηνυμάτων.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ
Σε όλα τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι 
παρακάτω όροι, όπου αναφέρονται, έχουν την έννοια 
που ορίζεται εδώ:

Αποζημίωση: Είναι το ποσό που η Εταιρία είναι 
υποχρεωμένη να καταβάλει στον Ασφαλισμένο, 
ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφαλισμένος: Είναι το πρόσωπο που καλύπτεται από 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και για το οποίο η Εταιρία 
έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση.

Εταιρία: Είναι η εταιρία «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., τα 
γραφεία της οποίας βρίσκονται στο 14Ο χλμ Εθν. 
Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, 57001 Θέρμη – 
Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310499000

Τόπος μόνιμης διαμονής: Είναι ο τόπος στον 
οποίο ο Ασφαλισμένος διατηρεί την κύρια και μόνιμη 
εγκατάστασή του, βρίσκεται απαραίτητα στην Ελλάδα, 
και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο έξι (6) μηνών.

Τόπος μόνιμης διαμονής και διεύθυνση του 
Ασφαλισμένου θεωρούνται πάντα αυτές που 
αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, εκτός και αν ο 
Ασφαλισμένος ενημερώσει την Εταιρία ότι αυτά τα 
στοιχεία έχουν αλλάξει, με γραπτή δήλωσή του προς 
τα Κεντρικά της Γραφεία. Η επίδοση ή η αποστολή 
εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που 
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία 
δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 
ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στο Συμβαλλόμενο.
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 34 26410 21979

ΑΙΤΩΛΟΑΚ ΑΡΝΑΝΙΑ ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 26340 24852

ΑΙΤΩΛΟΑΚ ΑΡΝΑΝΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΡΡΙΟ 26340 31161

ΑΙΤΩΛΟΑΚ ΑΡΝΑΝΙΑ ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7° ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 6979 150531

ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ 111, ΑΡΓΟΣ 6942 841313

ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 3° ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ 6944 398651

ΑΡΤΑ ΑΘ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡΤΑΣ 6944 845562

ΑΤΤΙΚΗ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 350 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 210 9461333

ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17 - ΑΙΓΙΝΑ 22970 22708

ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛ. & Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 210 6616112

ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 62, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6936 600955

ΑΤΤΙΚΗ G & Ρ ASSISTANCE (ΣΠΑΘΩΝΗΣ) ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥ 11, ΚΟΛΩΝΟΣ 6956 546848

ΑΤΤΙΚΗ ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΑ Υ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29, ΣΠΑΤΑ 210 6635381

ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 70, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 210 6743885

ΑΤΤΙΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΑΛΑ 31, ΣΑΛΑΜΙΝΑ 210 4676590

ΑΤΤΙΚΗ HYSENI SILVANΑ & ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε. ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 39, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 6970 364066

ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ)

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 131, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 6974 384116

ΑΧΑΪΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 210, ΠΑΤΡΑ 2610 451661

ΑΧΑΪΑ NIK. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23 - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ 6942 212769

ΑΧΑΪΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΕΣ ΤΕΜΕΝΗΣ, ΑΙΓΙΟ 26910 29807

ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3° ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ - ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22620 81004

ΒΟΙΩΤΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ E.E. 1° ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ 22610 26240

ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΗΣΙΑΚΑΣ Γ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 86 - ΓΡΕΒΕΝΑ 24620 24078

ΔΡΑΜΑ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Γ. ΣΤΟΪΚΟΣ - I. ΡΑΣΚΟΥ Ο.Ε. 6° ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΓΙΙΟΥ 25210 81460

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΡΑ ΓΙΑΛΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 6979 261423

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛ. & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.

ΛΥΜΝΙΟΤΗΣΑ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ 22430 51603

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΓΚΑΤΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ΠΗΓΑΔΙΑ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ 22450 22088

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1° ΧΛΜ ΕΠ ΟΔΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΚΩ, ΚΩΣ 6976 979018

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΑΛΟΥ, ΛΕΡΟΣ 22470 25310

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ 22470 32213

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΟΛΟΣΣΟΣ SERVICES Ε.Ε.) ΤΕΛΧΙΝΩΝ 1, ΡΟΔΟΣ 22410 66810

ΕΒΡΟΣ HALLACI KONSTANDINO ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 6970 331918

ΕΒΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 1° ΧΛΜ ΚΑΘ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒIΠΕ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

25510 20183

ΕΒΡΟΣ ΚΙΡΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΠΥΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 25520 24834

ΕΥΒΟΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΥΚΟΝΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ 22210 74526

ΕΥΒΟΙΑ ΛΙΟΥΛΙΟΣ NIK. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4° ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ

22210 44665

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 22370 22560

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΓ. ΚΥΡΗΚΑΣ 6937 333626

ΗΛΕΙΑ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΤ.ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 26210 31329

ΗΜΑΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝ. ΤΣΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ E.E. Ν.Π.Ο ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ 23310 73066

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2° ΧΛΜ Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ 28103 15617
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ 6973 654594

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Δ/Δ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΜΟΙΡΕΣ 28920 41173

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΜΑΥΣΩΛΟΥ 152, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 2810 225803

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ & ΣΙΑ E.E. 3° ΧΛΜ Ε.Ο. ΗΓ/ΝΙΤΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6944 730191

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 6948 464458

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΤΣΑΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΣΑΜΗ 35Α 6944 817376

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΖΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 23930 41101

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 14° ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 23104 76086

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣ. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. Ο.Ε. 
(AuTOCARE)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 53 - ΚΟΡΔΕΛΙΟ 6937 235335

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3° ΧΛΜ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 26510 42732

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α. ΚΑΤΣΙΜΙΙΑΣ & ΣΙΑ EE 8° ΧΛΜ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 26510 92111

ΚΑΒΑΛΑ ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΣΟΣ Ε.Π.Ε) ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΘΑΣΟΣ 25930 91740

ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΝΙΟΣ Π.& Κ. & ΣΙΑ E.E. ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510 240540

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ E.E. 1° ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ 24410 26616

ΚΑΣΤΟΡΙΑ Η. ΤΣΑΚΑΣ- Β. ΤΣΑΚΑΣ - Κ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
AuTOCENTER Ε.Π.Ε

4° ΧΛΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 24670 71201

ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΘΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 52 6932 210010

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΚΟΛΟΝΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΛΙΚΗΣ 26710 28520

ΚΙΛΚΙΣ ΒΑΤΣΟΣ Ν. - ΒΑΤΣΟΣ Σ. Ε.Ε. ΚΑΜΠΑΝΗ 23410 41762

ΚΟΖΑΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 40 24610 36966

ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 80° ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 27410 85950

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ 22850 71030

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΤΡΟΦΟΣ, ΑΝΔΡΟΣ 22820 51801

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ, ΚΕΑ 22880 21965

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΗΦΟΡΑ, ΜΗΛΟΣ 22870 23598

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΟΥΓΛΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ 22890 24721

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 22850 26669

ΚΥΚΛΑΔΕΣ Κ. ΖΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΣ 22840 53361

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΑΣΣΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΑ ΦΗΡΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22860 36311

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΔΙ, ΣΕΡΙΦΟΣ 22810 52030

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΜΑΡΕΣ, ΣΙΦΝΟΣ 22840 31307

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. ΠΑΓΟΣ, ΣΥΡΟΣ 22810 43125

ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΗΜ. ΔΑΣΥΡΑΣ - ΜΑΤΘ. ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ Ο.Ε. Λ. TPIΠΟΤΑΜΟΥ, ΤΗΝΟΣ 22830 25580

ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 55° ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - 
ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ

27310 26256

ΛΑΡΙΣΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2° ΧΛΜ ΝΕΟ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ 2410 616990

ΛΑΡΙΣΑ ΞΑΝΘΟΙΊΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 74, ΦΑΡΣΑΛΑ 24910 23347

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ 1° ΧΛΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28240 25559

ΛΕΣΒΟΣ ΣΑΛΟΝΙΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΜΥΡΙΝΑ, ΛΗΜΝΟΣ 22540229 91

ΛΕΣΒΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΔΑΦΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 22530 22876

ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΞΕΝ. ΓΡΗΓΟΡΗ 50, ΛΕΥΚΑΔΑ 26450 22901

ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΣ 3 24210 82777

ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 16 - ΑΛΜΥΡΟΣ 6942 444618
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ Γ. ΞΥΔΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ο.Τ 762, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6944 385151

ΞΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΤΕΛ ΝΑΤΑΣΣΑ 25410 78643

ΓΙΕΛΛΑ ΒΟΥΓΙΑΛΙΩΤΗΣ Β & ΣΙΑ E.E. ΚΑΡΥΩΙΙΣΣΑ - Τ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 23820429 00

ΠΙΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΛΟΪΖΙΔΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.

1° ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6945 887343

ΠΡΕΒΕΖΑ Γ. ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ - Κ. ΚΟΛΙΤΣΗΣ Ο.Ε. 5,5 ΧΛΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΗΓ/ΝΙΤΣΑΣ 6944 884627

ΡΕΘΥΜΝΟ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 28310 53600

ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 2° ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ 28310271 50

ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 4° ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ 25310 35320

ΡΟΔΟΠΗΣ ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΟΥΣΕΙΝ & ΣΙΑ E.E. ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ - ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΟΥ 25310 95346

ΣΑΜΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΜΠΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ, ΙΚΑΡΙΑ 22750 31184

ΣΑΜΟΥ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 22730 35704

ΣΕΡΡΕΣ ΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 52 23210 65748

ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 4° ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 24310 72600

ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3° ΧΛΜ ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ 22310 42103

ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Μ.Ε.Π.Ε. (ΓΕΜΟΒΟ)

145 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΕΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2° ΧΛΜ Ε.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23850 46666

ΦΩΚΙΔΑ ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2° ΧΛΜ ΙΤΕΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6944 523120

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΚΕΝΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 8, ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 6944 567552

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ E.E. ΚΥΔΩΝΙΩΝ 70, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 23730 24766

ΧΑΝΙΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΟΓΩΝΗ 108 28210 96311

ΧΑΝΙΑ ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 28220 23414

ΧΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟΥ 6976 471383

ΧΙΟΣ ΛΟΪΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓ. ΜΗΝΑ 37 22710 31104

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

IFRA ASSISTANCE GMBLT BAHNHOFPLATZ 13/5 KREMS (AuSTRIA) +302109461333 - 6942238000

E.B.T.S. BANDEN ΚΟΝΤΕ KIEWITSTRAAT 194 Β 3500 HASSELT (BENELuX) +302109461333 - 6942238000

IFRA ASSISTANCE S.R.L. STR. CALuGARENI NR 2, APT 1, ARAD (ROMANIA) +302109461333 - 6942238000

EuROCROSS INTER/NAL BuLGARIA BOuLEVARD GOTSE DELCHEV BL22 SOFIA (BuLGARIA) +302109461333 - 6942238000

GLOBAL ASSISTANCE CZ DOPRAVAKu 3, 18400 PRAGuE 8 (CZECH REPuBLIC) +302109461333 - 6942238000

EuROCROSS INTER/NAL CENTR.CZECH RE NARODNI TRIDA 15/984 11000 PRAHA 1 (CZECH REPuBLIC) +302109461333 - 6942238000

SOS INTERNATIONAL NITIVEJ 6 DK 2000 FREDERIKSBERG (DENMARK) +302109461333 - 6942238000

FALCK EuROSERVICE BOuLEVARDEN 66 7100 VEJLE (DENMARK) +302109461333 - 6942238000

FIDELIA ASSISTANCE BP 550 27 QuAI CARNOT 92212 ST CLOuD CDX (FRANCE) +302109461333 - 6942238000

HuK COBuRG ASSISTANCE GMBH BERNER STRASSE 119, 60437 FRANKFuRT (GERMANY) +302109461333 - 6942238000

PRONTO ASSISTANCE ITALIA CORSO MASSIMO Dl AZEGLIO 14 TORINO (ITALY) +302109461333 - 6942238000

ARMANDO GOBBO SRL VIA DEL'INDuSTRIA 11 VENEZIA (ITALY) +302109461333 - 6942238000

EuROCROSS INTER/NAL HOLDING BV VAN PANHuYSSTRAAT 2 POST BuS 31300 (NETHERLANDS) +302109461333 - 6942238000

CORIS uL-PIASTOW SLASuITCH 65 WARSAW (POLAND) +302109461333 - 6942238000

TBS TEAM 24 SLOVENIEN DOO LJuBLJANSKA uLICA 42 SLO MARIBOR (SLOVENIA) +302109461333 - 6942238000

WAY ASISTENCIA CL POLLENSA Ν 4, LAS ROTAS (SPAIN) +302109461333 - 6942238000

SWISS DLC AG ASSISTANCE POSTFACH CH-8123 EBMATINGEN (SWITZERLAND) +302109461333 - 6942238000
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ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (άρθρα 6)

Η παρούσα κάλυψη παρέχεται διαμέσου της εταιρίας 
με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», η οποία 
εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 57, 
ΤΚ 151 24, με Α.Φ.Μ. 094355007 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (αντασφαλιστής) έχει συνάψει 
σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία με την επωνυμία: 
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων».
Εφεξής η «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» θα καλείται 
«Εταιρία». 

Άρθρο 1. Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει τον Ασφαλισμένο 
για περιστατικό από ατύχημα, που συνέβη κατά τη 
διάρκεια μετακίνησής του με το ασφαλισμένο όχημα.

Άρθρο 2. Τι δεν καλύπτει το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο;
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει τους 
παρακάτω κινδύνους και περιστατικά:
 1. Περιστατικά που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, 

ολικά ή μερικά, σε εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο 
ή ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, 
πραξικόπημα, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές 
ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου 
ή απόπειρα διάπραξής της, καθώς και κινδύνους που 
οφείλονται σε πυρηνική ενέργεια.

 2. Περιστατικά που οφείλονται σε χρήση ναρκωτικών 
ή διεγερτικών ουσιών.

 3. Περιστατικά που οφείλονται στη διάπραξη ποινικά 
κολάσιμης πράξης από τον Ασφαλισμένο, εκτός αν 
είναι πταίσμα.

Άρθρο 3. Ποια πρόσωπα καλύπτονται και μέχρι 
πότε;
Από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτεται ο 
οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος όταν συνέβη το 
περιστατικό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατέχει 
νόμιμη άδεια οδήγησης σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 4. Ποια είναι η γεωγραφική έκταση της 
κάλυψης;
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τον Ασφαλισμένο στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη όπου ισχύει η ασφάλιση του 
οχήματος.

Ορίζεται ρητά ότι αποκλείεται κάθε επέμβαση της 
Εταιρίας σε χώρα που υπάρχει εξωτερικός πόλεμος 
(κηρυγμένος ή ακήρυκτος), εμφύλιος πόλεμος, 
επανάσταση, πραξικόπημα και πολιτικές ταραχές.

Άρθρο 5. Ειδικοί όροι καλύψεων

Υγειονομική μεταφορά

5.1 Πότε γίνεται η υγειονομική μεταφορά του 
Ασφαλισμένου;
Αν ο Ασφαλισμένος, κατά τη διάρκεια μετακίνησής του, 
αδυνατεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του εξαιτίας 
ατυχήματος που είχε με το ασφαλισμένο όχημα, η 
Εταιρία θα φέρει σε επαφή το συντονιστή γιατρό της 
με το γιατρό του νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας ή 
του ιατρείου που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες στον 
Ασφαλισμένο.

Αν από τη συνεννόηση των δύο γιατρών διαπιστωθεί ότι 
η κατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου χρειάζεται 
να αντιμετωπιστεί σε άλλο νοσοκομείο, καταλληλότερο 
για την περίπτωση, η Εταιρία θα οργανώσει και θα 
πραγματοποιήσει τη μεταφορά του στο κοντινότερο 
κατάλληλο νοσοκομείο. Βασική προϋπόθεση είναι ο 
γιατρός που έχει αναλάβει το περιστατικό να κρίνει 
ότι η μεταφορά, εκτός από επιβεβλημένη, είναι και 
επιτρεπόμενη και δε θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του 
ασθενούς.

5.2 Με ποια μέσα γίνεται η μεταφορά του 
Ασφαλισμένου;
Ανάλογα με την περίπτωση, η μεταφορά του 
Ασφαλισμένου μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε 
κατάλληλα εξοπλισμένο και επανδρωμένο πρόσφορο 
μέσο της Εταιρίας ή τρίτων, ασθενοφόρο, ελικόπτερο 
ή υγειονομικό αεροπλάνο. Τόσο οι συνθήκες όσο και το 
κατάλληλο μέσο για τη μεταφορά του Ασφαλισμένου, 
θα αποφασιστούν από κοινού με αποκλειστικά ιατρικά 
κριτήρια, από το συντονιστή γιατρό της Εταιρίας και 
το γιατρό που ανέλαβε αρχικά το περιστατικό για την 
παροχή Α Βοηθειών.

Άρθρο 6. Παροχή ιατρικών συμβουλών 
Η Εταιρία παρέχει στον Ασφαλισμένο, μέσω του 
Συντονιστικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, σε 24ωρη 
βάση:
• Ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε απρόβλεπτο 

περιστατικό υγείας, είτε αυτό οδηγήσει σε 
υγειονομική μεταφορά είτε όχι

• Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υγιεινής που πρέπει να πληρούνται από 
τους ταξιδιώτες, σύμφωνα με τους υγειονομικούς 
κανονισμούς της Ελλάδας ή της χώρας στην οποία 
πρόκειται να ταξιδέψει (εμβόλια, προληπτικά μέτρα 
κ.λπ.)

• Πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, 
γιατρούς κ.λπ.
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Έντυπο Πληροφοριών άρθρου 150 Ν. 4364/2016
Σύμφωνα με το Ν. 4364/2016 και το Νόμο 2496/1997, το παρόν έντυπο πρέπει να σας παραδοθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
– πρότασής σας για ασφάλιση. Με βάση την αίτηση – πρότασή σας αυτή, η Εταιρία μας θα εκδώσει το ασφαλιστήριο που θα σας 
παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει η περίπτωση στο ασφαλιστήριο να υπάρχουν τροποποιήσεις της αίτησης για τις οποίες 
θα ενημερωθείτε από το ίδιο το ασφαλιστήριο. Επίσης, υπάρχει και περίπτωση να μην εκδοθεί καθόλου το ασφαλιστήριο που ζητήσατε, 
εφόσον δεν ικανοποιούνται οι κανόνες που η Εταιρία μας έχει υιοθετήσει σχετικά με την ανάληψη των κινδύνων. Σύμφωνα με σχετική 
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Ασφαλιστική Νομοθεσία με το Ν. 4364/2016, κάθε ασφαλιστική 
Εταιρία υποχρεώνεται να κοινοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενο, πριν τη σύναψη της ασφάλισης, έγγραφο με τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. Επωνυμία, Σκοπός & Νομική Μορφή της εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων». Σκοπός της Εταιρίας είναι η διενέργεια ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κατά 
ζημιών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
2. Κράτος - Μέλος Καταγωγής & Διεύθυνση της Έδρας: Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. είναι πολυμετοχική ελληνική Εταιρία η οποία 
εδρεύει, 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου Τ.Κ. 57 001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60218, Τηλ: +30 2310 499000, Fax: +30 
2310 499099, e-mail: info@interlife.gr, website: www.interlife.gr
3. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Α. Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης για υποχρεωτική ασφάλιση βάσει του ελληνικού νόμου 
για υποχρεωτική ασφάλιση, τη σύμβαση αυτή διέπει το Ελληνικό Δίκαιο (άρθρο 145 παρ. 2 του Ν. 4364/2016). Β. Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης κατά ζημιών, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν το εφαρμοστέο στην 
ασφαλιστική σύμβαση δίκαιο (άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016). Η Εταιρία προτείνει ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. 
4. Τρόπος & Χρόνος Διευθέτησης των Εγγράφων Παραπόνων: Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο, 
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
5. Τρόπος & Χρόνος Διαχείρισης αιτιάσεων
α. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Αν το ασφαλιστήριο εκδοθεί, το προβλεπόμενο από το Νόμο «Δικαίωμα Υπαναχώρησης του 
Συμβαλλομένου» από αυτό, ασκείται με έγγραφη δήλωσή του, που γνωστοποιείται στην Εταιρία μέσα σε 14 ημέρες από την παράδοση 
του ασφαλιστηρίου. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια 
δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη. Τα καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία 
παρακρατεί το «Δικαίωμα Συμβολαίου» για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της καθώς και τα τυχόν έξοδα στα οποία υποβλήθηκε 
προκειμένου να εκδώσει το ασφαλιστήριο. β. Διαχείριση αιτιάσεων: Η Εταιρία διαθέτει σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στη σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως «αιτίαση» εννοείται η δήλωση δυσαρέσκειας 
που απευθύνεται στην ασφαλιστική εταιρία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες 
ασφάλισης που του παρέχονται. Αιτιάσεις ωστόσο δε θεωρούνται οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, 
καθώς και απλά αιτήματα που σχετίζονται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό. Η 
Εταιρία έχει ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο που συντονίζει την ορθή και έγκαιρη διαδικασία διαχείρισης των αιτιάσεων που υποβάλλονται. 
Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.interlife.gr
6. Έναρξη & Διάρκεια Ισχύος των Καλύψεων: Η ισχύς των καλύψεων, αρχίζει από την έκδοση του ασφαλιστηρίου υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχει πληρωθεί συνολικά (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016) το 
μικτό ασφάλιστρο. Η διάρκεια των καλύψεων ορίζεται στο ασφαλιστήριο.
7. Ασφάλιστρα: Το ακριβές ποσό των ασφαλίστρων ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Το μικτό ασφάλιστρο είναι συνολικά προκαταβλητέο 
(εκτός αν άλλως συμφωνηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016) και τελεί σε συνάρτηση με τη διάρκεια της 
ασφάλισης και το οριζόμενο επασφάλιστρο.
8. Τρόπος Καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου: Η καταγγελία του ασφαλιστηρίου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται σχετικό 
δικαίωμα από το νόμο ή από το ασφαλιστήριο, γίνεται με έγγραφη δήλωση που γνωστοποιείται σ’ αυτόν τον οποίο απευθύνεται 
(από τον συμβαλλόμενο στην Εταιρία ή από την Εταιρία στον συμβαλλόμενο). Για την περίπτωση καταγγελίας από την εταιρία λόγω 
καθυστέρησης της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, τα αποτελέσματα επέρχονται μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων 
για ασφαλίσεις με διάρκεια μέχρι και ενός (1) έτους, και μετά την πάροδο ενός (1) μηνός για ασφαλίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του 
ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της γραπτής δήλωσης στο συμβαλλόμενο. 

Δικαιώματα Εναντίωσης & Υπαναχώρησης του Ασφαλισμένου
Πρώτο Δικαίωμα Εναντίωσης: 1. Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την πρόταση για ασφάλιση, ο λήπτης 
της ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην έδρα της Εταιρίας το σχετικό έντυπο υπόδειγμα 
δήλωσης εναντίωσης 1 που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, μέσα σ’ ένα (1) μήνα από την ημερομηνία 
παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου.
Δεύτερο Δικαίωμα Εναντίωσης: 2. Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αν δεν αποδεικνύεται διαφορετικά τεκμαίρεται 
από την πληρωμή των ασφαλίστρων. Γίνεται αναφορά ότι παραδόθηκαν στο Λήπτη της Ασφάλισης: α. τα προβλεπόμενα από το Νόμο 
πληροφοριακά στοιχεία με έντυπο, κατά την υποβολή της Πρότασης Ασφάλισης και β. οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι κατά την παράδοση 
του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε έντυπο με τις πληροφορίες 
του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016 ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που 
διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το σχετικό έντυπο υπόδειγμα 
δήλωσης εναντίωσης 2 που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από 
την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
Δικαίωμα Υπαναχώρησης: 3. Αν το Ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, 
για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις (1) και (2), να υπαναχωρήσει από την παρούσα 
σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του Ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται 
με την εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης έγγραφη δήλωση, που αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στα 
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.
Συνέπειες Άσκησης του Δικαιώματος Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης: Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει 
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύμβαση ακυρώνεται από την έναρξή της, 
αμέσως και αυτόματα από την ημερομηνία παράδοσης στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή εντύπου 
εναντίωσης που θεωρείται σαν μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να 
ασκηθεί αν μέχρι την περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα 
ασφαλιστικό κίνδυνο.
Γενικές Εξαιρέσεις της Κάλυψης: Από τις καλύψεις που παρέχονται στον παρόν Ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο Τμήμα «Γενικές Εξαιρέσεις» των Γενικών Όρων του Ασφαλιστήριου. 
Ειδικές Εξαιρέσεις της Κάλυψης: Στις πρόσθετες καλύψεις, που παρέχονται με το παρόν Ασφαλιστήριο, ισχύουν οι εξαιρέσεις ή/και 
οι προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στις πρόσθετες αυτές καλύψεις.
Παρεκκλίσεις: Όπως αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Ειδικές Πρόσθετες Συμφωνίες: Όπως αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
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Προς την Ασφαλιστική Εταιρία
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Δ Η Λ Ω Σ Η    Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ
(άρθρου 2 παράγρ. 5 του Ν.2496/1997)

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμό .........................................
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την πρόταση για 
ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη από την αρχή και ουδεμία ισχύ έχει το 
παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία ..... / ..... / .......... Ο/Η Δηλών/ούσα

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Προς την Ασφαλιστική Εταιρία
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Δ Η Λ Ω Σ Η    Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ
(άρθρου 2 παράγρ. 6 του Ν.2496/1997)

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης, δυνάμει του με 
αριθμό .............................................................. ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι:

•  Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150 
 του Ν.4364/2016.
• Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα, μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και  
 ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη από την αρχή και ουδεμία ισχύ έχει το 
παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία ..... / ..... / .......... Ο/Η Δηλών/ούσα
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Αριθμ. Πράξης 87/5.4.2016 (1)
Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από 
σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής 
ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της 
Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) τον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016) «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής 
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία 
των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων 
και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 3 αυτού,
γ) το Π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 110) «Κωδικοποίηση των δια 
τάξεων του Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της 
εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως ισχύει 
με τον Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5.5.2014),
δ) τον Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και 
άλλες διατάξεις»,
ε) τον Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α΄ 100) «Τροποποίηση του 
Π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε 
ο Ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ 
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331/Α΄) 
και άλλες διατάξεις», και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 6 
παρ. 2 αυτού,
στ) την απόφαση ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος 
3/5/26.1.2011 (ΦΕΚ Β΄ 706) «Διαδικασία διακανονισμού και 
καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση 
ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης 
από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές 
υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων», και
ζ) ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Να καθορίσει τη διαδικασία διακανονισμού και καταβολής 
στους δικαιούχους κάθε αποζημίωσης που απορρέει από 
ασφαλιστική σύμβαση υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής 
ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου και οφείλεται 
σύμφωνα με τους όρους αυτής και τις διατάξεις του Π.δ. 
237/1986 όπως ισχύει, καθώς και τις κυρώσεις για την 
παράβαση διατάξεων της παρούσας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις καθώς και στους αλληλασφαλιστικούς 
συνεταιρισμούς του άρθρου 3 παρ. 1, 3 και 11 του Ν. 
4364/2016 εφόσον ασκούν τον Κλάδο 10 των ασφαλίσεων 
κατά ζημιών του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. (ι) του ιδίου 
νόμου, πλην όσων αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. (α) του 
Ν. 4364/2016, για το σύνολο των ασφαλίσεων που αυτοί 
συνάπτουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα λοιπά κράτη−
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού 

Χώρου μέσω υποκαταστημάτων ή με καθεστώς ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Για τις ασφαλίσεις που οι ως άνω 
Επιχειρήσεις συνάπτουν σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ), 
η παρούσα εφαρμόζεται εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές δεν 
υπόκεινται σε αντίστοιχες υποχρεώσεις στις χώρες αυτές.
2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα άλλο κράτος−μέλος της 
ΕΕ/ΕΟΧ για τις ασφαλίσεις που συνάπτουν στην Ελλάδα, 
είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω 
υποκαταστήματος, στον Κλάδο 10 των ασφαλίσεων κατά 
ζημιών του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. (ι) του Ν. 4364/2016.

Άρθρο 2. Ορισμοί
1. Ως «αίτηση αποζημίωσης», νοείται η αίτηση του άρθρου 
6 παρ. 6 του Π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, που μπορεί να 
έχει τη μορφή και το περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθώς 
και οι κάθε είδους δηλώσεις και έγγραφα που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παρ. 9 του Π.δ. 237/1986.
2. Ως «απάντηση», νοείται η αιτιολογημένη άρνηση 
υποβολής προσφοράς της Επιχείρησης προς το Ζημιωθέν 
Πρόσωπο, ως προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο 
β΄ του Π.δ. 237/1986.
3. Ως «Ασφαλισμένος», νοείται το πρόσωπο του άρθρου 1 
στοιχ. β΄ του Π.δ. 237/1986, όπως ισχύει.
4. Ως «εκτίμηση επί υλικών ζημιών», νοείται η 
προσκομιζόμενη στην Επιχείρηση από το Ζημιωθέν Πρόσωπο 
έκθεση για την εκτίμηση της υλικής ζημίας που υπέστη αυτό, 
συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος.
5. Ως «εκτίμηση συνθηκών ατυχήματος», νοείται η 
προσκομιζόμενη στην Επιχείρηση από το Ζημιωθέν Πρόσωπο 
έκθεση για τη διερεύνηση του βαθμού υπαιτιότητας των 
οδηγών και των πραγματικών συνθηκών υπό τις οποίες 
έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα.
6. Ως «Επιχειρήσεις», νοούνται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 1 της 
παρούσας.
7. Ως «Ζημιωθέν Πρόσωπο», νοείται το πρόσωπο του 
άρθρου 1 στοιχ. γ΄ του Π.δ. 237/1986, όπως ισχύει.
8. Ως «ιατρική εκτίμηση», νοείται η προσκομιζόμενη στην 
Επιχείρηση από το Ζημιωθέν Πρόσωπο έκθεση ιατρών 
συναφούς ειδικότητας με την επελθούσα σωματική βλάβη 
του Ζημιωθέντος Προσώπου, για την εκτίμηση της σωματικής 
βλάβης που αυτό υπέστη, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου 
συμβάντος.
9. Ως «ιατρική πραγματογνωμοσύνη», νοείται η έκθεση 
των οριζομένων από την Επιχείρηση ιατρών συναφούς 
ειδικότητας με την επελθούσα σωματική βλάβη του 
Ζημιωθέντος Προσώπου, για την εκτίμηση της σωματικής 
βλάβης που αυτό υπέστη, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου 
συμβάντος.
10. Ως «πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών», 
νοείται η έκθεση των οριζομένων από την Επιχείρηση 
πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση της υλικής ζημίας που 
υπέστη το Ζημιωθέν Πρόσωπο, συνεπεία συγκεκριμένου 
τροχαίου συμβάντος.
11. Ως «πραγματογνωμοσύνη συνθηκών ατυχήματος», 
νοείται η έκθεση των οριζομένων από την Επιχείρηση 
πραγματογνωμόνων για τη διερεύνηση του βαθμού 
υπαιτιότητας των οδηγών και των πραγματικών συνθηκών 
υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα.
12. Ως «προσφορά», νοείται η πρόταση που υποβάλλει η 
Επιχείρηση προς το Ζημιωθέν Πρόσωπο, ως προβλέπεται 
από το άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο α΄ του Π.δ. 237/1986 και 
που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 6 
της παρούσας.

Άρθρο 3. Κανόνες που διέπουν τη διαδικασία 
διακανονισμού
1. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε επιμέλεια για τον άμεσο 
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διακανονισμό των ζημιών από τροχαία ατυχήματα ώστε, 
εντός της τρίμηνης προθεσμίας που τάσσεται από το άρθρο 
6 παρ. 6 του Π.δ. 237/1986, σε περίπτωση που η ευθύνη 
δεν αμφισβητείται και η ζημία έχει αποτιμηθεί, να υποβάλει 
εγγράφως αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης, ενώ, σε 
περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη 
διαπιστωθεί σαφώς ή η ζημία δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως, 
να υποβάλει εγγράφως αιτιολογημένη απάντηση επί των 
σημείων που περιέχονται στην αίτηση του δικαιούχου 
αποζημίωσης.
2. Η απάντηση της Επιχείρησης είναι αιτιολογημένη κατά 
τρόπον ώστε να προκύπτει ο συγκεκριμένος λόγος για τον 
οποίο η Επιχείρηση αρνείται να αποζημιώσει το Ζημιωθέν 
Πρόσωπο.
3. Η Επιχείρηση αξιολογεί τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές 
πηγάζουν ιδίως από το άρθρο 10 παρ. 1 του Π.δ. 237/1986, 
με βάση το σύνολο των στοιχείων που έχει στη διάθεση της, 
κατά περίπτωση.
4. Κατά την αποτίμηση της ζημίας, η Επιχείρηση, πέραν της 
δήλωσης του Ασφαλισμένου της, συνεκτιμά τα τιμολόγια 
και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τα αντίγραφα 
των εκτιμήσεων επί υλικών ζημιών οχήματος, ιατρικών 
εκτιμήσεων και εκτιμήσεων συνθηκών ατυχήματος, ή 
την πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών, την ιατρική 
πραγματογνωμοσύνη ή την πραγματογνωμοσύνη συνθηκών 
ατυχήματος που τυχόν υπάρχουν για τη συγκεκριμένη 
ασφαλιστική περίπτωση.

Άρθρο 4. Αίτηση αποζημίωσης
1. Η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο (διαβιβάζεται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, 
ή κατατίθεται στην ίδια την Επιχείρηση και στα οριζόμενα 
από την Επιχείρηση, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου, γραφεία ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
τα οποία χορηγούν σχετική απόδειξη παράδοσης και 
παραλαβής).
2. Ελάχιστο περιεχόμενο της απόδειξης παράδοσης 
και παραλαβής εγγράφων αποτελεί ο αύξων αριθμός 
της εκδοθείσας απόδειξης, η απεικόνιση του σήματος 
και της επωνυμίας της Επιχείρησης, η αναγραφή του 
ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του 
Ασφαλισμένου ή του Ζημιωθέντος Προσώπου, η υπογραφή 
του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε 
και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής 
του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η 
υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου.
3. Με απόδειξη παράδοσης και παραλαβής εγγράφου 
εξομοιώνονται: 

α) έντυπο των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την 
υπογραφή υπαλλήλου της Επιχείρησης για την 
παραλαβή συστημένης επιστολής, 
β) αποδεικτικό διαβίβασης τηλεομοιοτυπίας στον 
αριθμό που έχει δημοσιοποιήσει η Επιχείρηση κατά την 
παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
γ) αποδεικτικό διαβίβασης στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο που έχει δημοσιοποιήσει η Επιχείρηση 
κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
δ) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό που έχει 
δημοσιοποιήσει η Επιχείρηση κατά την παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου, και 
ε) έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή, όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας.

4. Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί διαρκώς αναρτημένα 
στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) τα στοιχεία 
επικοινωνίας, στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον η 
ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, 
ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail), όλων των γραφείων 

και των εξουσιοδοτημένων φυσικών και νομικών προσώπων 
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5. Χρόνος διενέργειας πραγματογνωμοσύνης 
επί υλικών ζημιών οχήματος
Στις περιπτώσεις που η Επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται η 
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί υλικών ζημιών, τη 
διενεργεί, υπό την προϋπόθεση εντοπισμού του οχήματος 
στον τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από το Ζημιωθέν 
Πρόσωπο, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών εάν το 
ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και, το αργότερο εντός είκοσι 
πέντε ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στο εξωτερικό, με 
την επιφύλαξη περιπτώσεων κατά τις οποίες αλλοδαπό 
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης υποχρεούται στη διεξαγωγή 
της διαδικασίας διακανονισμού ή έχει επιληφθεί αυτού. Οι 
ως άνω προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία κατά την 
οποία υποβάλλεται στην Επιχείρηση οποιαδήποτε από τα 
έγγραφα του άρθρου 4 παρ. 1 της παρούσας.

Άρθρο 6. Προσφορά και διακανονισμός τροχαίου 
ατυχήματος
1. Στην προσφορά αποζημίωσης της Επιχείρησης του άρθρου 
6 παρ. 6 περ. α΄ του Π.δ. 237/1986 περιλαμβάνονται, ως 
ελάχιστο περιεχόμενο, το ακριβές προσφερόμενο προς το 
Ζημιωθέν Πρόσωπο ποσό αποζημίωσης καθώς και ο τόπος, ο 
χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης 
ή αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας.
2. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά 
αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα 
ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια 
αποκατάσταση της ζημίας, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες από τη συμφωνία, εκτός 
αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.
3. Κατά την εξόφληση, το Ζημιωθέν Πρόσωπο υποχρεούται 
να παραδίδει στην Επιχείρηση τα πρωτότυπα τιμολόγια και 
τις πρωτότυπες αποδείξεις υπηρεσιών κάθε σχετικής ζημίας 
ή δαπάνης, εφόσον αυτό απαιτείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία για τη νόμιμη καταβολή της αποζημίωσης.

Άρθρο 7. Πληροφόρηση Ασφαλισμένου
1. Η Επιχείρηση επισυνάπτει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από τροχαίο 
ατύχημα, το οποίο παραδίδει στον Ασφαλισμένο, πέραν 
των αναφερόμενων στην ασφαλιστική νομοθεσία εντύπων, 
τα εξής έγγραφα: έντυπο δήλωσης τροχαίου ατυχήματος 
και έντυπο αίτησης αποζημίωσης. Για την παράδοση 
αυτή, λαμβάνει σχετική απόδειξη παραλαβής από τον 
Ασφαλισμένο.
2. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνεται συνοπτική μνεία του 
περιεχομένου της παρούσας.

Άρθρο 8. Λήψη αντιγράφων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1997, ο 
Ασφαλισμένος και το Ζημιωθέν Πρόσωπο δικαιούνται να 
παραλαμβάνουν αντίγραφα όλων των εγγράφων που τηρεί 
η Επιχείρηση σχετικά με την επελθούσα ζημία, για την 
έκβαση της οποίας έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και 
απόδειξη παράδοσης και παραλαβής τους. Προς διασφάλιση 
της εγκυρότητας τους, τα αντίγραφα των εγγράφων φέρουν 
τη σφραγίδα της Επιχείρησης.

Άρθρο 9. Διοικητικές κυρώσεις
Για οποιαδήποτε παράβαση όσων ορίζονται στην παρούσα, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 256 παρ. 3 του Ν. 
4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13).

Άρθρο 10. Έναρξη ισχύος − Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας και του Παραρτήματός της αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΦΡΟΝΤ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑ ΙΠΠΟΙ

ΟΔΗΓΟΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΩΡΑ ΠΟΛΗ / ΟΔΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΝΑΙ    ΟΧΙ  ΝΑΙ    ΟΧΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΔΗΓΟΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ή ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ (σημειώστε με Χ):

ΟΧΙ ΥΠΑΙΤΙΟ   ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΥΠΑΙΤΙΟ   ΥΠΑΙΤΙΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ή ΖΩΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΙΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
Ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσ/νίκης – Πολυγύρου, ΤΘ 60218, ΤΚ 57001 Θέρμη, Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099, E-mail: claims@interlife.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
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......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Έχετε συμπληρώσει Έντυπο Φιλικού Διακανονισμού; ΝΑΙ      ΟΧΙ  

Αναλάβατε την ευθύνη σας με Υπεύθυνη Δήλωση; ΝΑΙ      ΟΧΙ  

Γνωρίζετε τον εμπλεκόμενο τρίτο; ΝΑΙ      ΟΧΙ  

Είναι συγγενής σας; ΝΑΙ      ΟΧΙ  

Πώς μεταφέρθηκε το όχημα του τρίτου;

Πώς ήρθατε σε επαφή με τον τρίτο μετά το ατύχημα;

Ασφαλισμένο όχημα Β’ όχημα Γ’ όχημα

Έχω γνώση των συνεπειών των σχετικών Νόμων, όπως και της ασφαλιστικής σύμβασης και πρακτικής, δηλώνω δε υπεύθυνα ότι οι 
παραπάνω δηλώσεις μου είναι ακριβείς και αληθείς και αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω τα μέσα απόδειξης του περιεχομένου 
τους. Δηλώνω επίσης ότι θα αποδεχτώ την απόφαση της εταιρείας για την ευθύνη και τον τρόπο διακανονισμού του δηλούμενου ατυχήματος.

Ο/Η Λαβών/Ούσα τΗ δΗΛώσΗ
(ΟνΟματεπώνυμΟ & υπΟγραφή)

Ο/Η δΗΛών/Ούσα
(ΟνΟματεπώνυμΟ & υπΟγραφή)

τΟπΟσ/ΗμερΟμΗνία
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ΣΗΜΕΙΩΝΩ ΜΕ Χ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

Όχημα αιτούντος Ζημιογόνο όχημα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΧΤΥΠΗΣΕ ΥΠΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ (σημειώνω με Χ στην αριστερή πλευρά):

Ξεκίνησε από στάση / άνοιξε την πόρτα

Εγκατέλειπε χώρο στάθμευσης / ιδιωτικό χώρο / έβγαινε από χωματόδρομο

Εισερχόταν σε χώρο στάθμευσης / ιδιωτικό χώρο / χωματόδρομο

Άλλαξε λωρίδα

Προσπέρασε

Έστριψε απότομα

Έκανε όπισθεν

Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Έκανε αναστροφή

Παραβίασε κόκκινο φωτεινό σηματοδότη

Παραβίασε σήμα ΣΤΟΠ

Άλλο:

Αίτηση Αποζημίωσης ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ......………………………………….................................................……………….

Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις ......../......../............ και ώρα .............................................

στην περιοχή ........................................... και στην οδό ………………………………………………………………........

ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ / ΤΥΠΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσ/νίκης – Πολυγύρου, ΤΘ 60218, ΤΚ 57001 Θέρμη, Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099, E-mail: claims@interlife.gr
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ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:
1. Ήρθε τροχαία   ΝΑΙ ………. ΟΧΙ ……….  (ποια) ……………………………………………....…….……..................................………………….

2. Χρησιμοποίησα Οδική Βοήθεια (ποια) .......................................……………………….................................. για την εξυπηρέτησή μου

3. Παρόντες ήταν οι μάρτυρες (όνοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό):

 Α. ..........................................................................................................................................................................................

 Β. ..........................................................................................................................................................................................

4. Τραυματίστηκαν οι (όνοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό):

 Α. ..........................................................................................................................................................................................

 Β. ..........................................................................................................................................................................................

5. Αυτή τη στιγμή το όχημά μου βρίσκεται διαθέσιμο για πραγματογνωμοσύνη στην ακόλουθη διεύθυνση (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, κλπ):

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

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

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

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

ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σχεδιάγραμμα):

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

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

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

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

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

Τόπος ……………………………………   Ημ/νία ..…./..…./..…...….

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (σημειώνω με Χ στην αριστερή πλευρά):

Άδεια Κυκλοφορίας

Άδεια Ικανότητος Οδηγού

Δελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος

Έντυπο Φιλικής Δήλωσης

Αντίγραφο Φροντίδας Ατυχήματος

Ο Αιτών
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Οδηγίες σε Περίπτωση Ζημίας

• Καλέστε την Φροντίδα Ατυχήματος INTERLIFΕ με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210 9462097. Ένας 
ειδικός συνεργάτης θα βρεθεί δίπλα σας για να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του και να σας βοηθήσει 
σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως:
- Να καλέσει την Τροχαία
- Να καταγράψει τα στοιχεία των εμπλεκομένων οδηγών, τυχόν μαρτύρων, τις συνθήκες του 

ατυχήματος και τη σήμανση των οδών
- Να φωτογραφήσει τις ζημίες των εμπλεκομένων οχημάτων και να κάνει την ακριβή περιγραφή 

τους
- Να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη δήλωση ατυχήματος ή το έντυπο του φιλικού 

διακανονισμού
- Να αναλάβει να στείλει όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία όπως τη δήλωση ατυχήματος, το έντυπο 

του Φιλικού Διακανονισμού, τις φωτογραφίες κ.λπ. στην ασφαλιστική σας Εταιρία

• Αποφύγετε την οποιαδήποτε αποδοχή ευθύνης προς τρίτους, έγγραφη ή προφορική, πριν 
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αποζημιώσεων της INTERLIFE, το οποίο και θα σας συμβουλεύσει, με 
βάση τις συνθήκες επέλευσης του ατυχήματος και την σε κάθε περίπτωση εφαρμογή του Κ.Ο.Κ.

• Ζητήστε από την εταιρεία μας να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα - συμβεβλημένα συνεργεία.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site της εταιρίας μας www.interlife.gr

Δήλωση Παραλαβής

Προς την Ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Δηλώνω ότι παρέλαβα:

1. Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμό _____________________________________

2. Τους γενικούς και ειδικούς όρους

3. Το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016

4. Τα υποδείγματα δηλώσεων εναντίωσης 1 και 2 που αναφέρονται σύμφωνα με τον Ν. 2496/1997

          Ημερομηνία ..... / ..... / ..........                                              Ο/Η Δηλών/ούσα



η ασφάλεια ...αλλιώς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έδρα
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου
57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099
E-mail: info@interlife.gr

ΑΘΗΝΑ
Καλλιρρόης 65, 11 743 Αθήνα
Τηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773

ΡΟΔΟΣ
Γ. Παπανικολάου 20, 85 100 Ρόδος
Τηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γερωνυμάκη 27, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410

ΣΕΡΡΕΣ
Μεραρχίας & Χρ. Σμύρνης 2, 62 123 Σέρρες
Τηλ.: 23210 52760, Fax: 23210 52753

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Καπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη Γωνία
55 131 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 428160, Fax: 2310 428174

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
Σερ. Τσιακμάνη 10, 57 200 Λαγκαδάς
Τηλ.: 23940 24433, Fax: 23940 24473

Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 57 001 Εμπορικό Κέντρο
Τηλ.: 2310 465601, Fax: 2310 465602

Ενημερωθείτε για τα
προϊόντα & τις υπηρεσίες μας

μέσω του QR Code

www.interlife.gr


