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Καλώς ήλθατε στην ΟΡΙΖΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Η εμπιστοσύνη σας προς την εταιρεία μας και τους συνεργάτες της αποτελεί ιδιαίτερη 
τιμή για εμάς και μας δημιουργεί αίσθημα ευθύνης για να ανταποκριθούμε καθημερινά 
σε κάθε απαίτησή σας, επιδιώκοντας να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγρα-
φών με μοναδικό στόχο να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε σας βήμα.

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που έχετε στα χέρια σας, εκδόθηκε σύμφωνα με την  
Πρόταση Ασφάλισης που μας υποβάλλατε και τίθεται σε ισχύ βάσει νομοθεσίας με την 
καταβολή των ασφαλίστρων που αναγράφονται σε αυτό, περιέχοντας όλες τις ασφαλι-
στικές καλύψεις που έχετε επιλέξει και με όρους ξεκάθαρους και κατανοητούς.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά το συμβόλαιό σας, 
καθώς και αυτό το βιβλίο, ώστε να είστε απόλυτα σίγουροι ότι έχουν συμπεριληφθεί 
όλες οι καλύψεις που επιθυμείτε, να ενημερωθείτε για το πώς αυτές ισχύουν και να 
γνωρίσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο 
αυτό δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις σας, παρακαλούμε να μας το επιστρέψετε, 
σημειώνοντας τις αλλαγές που επιθυμείτε.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για την ασφάλισή σας 
και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλλουμε καθημερινά προσπάθειες για τη συνεχή 
βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, προσφέροντας σας ασφάλεια και 
σιγουριά για το Αυτοκίνητο, την Περιουσία, την Υγεία, το Σκάφος,  το Κατάστημα, τις 
Μεταφορές, την Αστική ευθύνη, τα Γενικά Ατυχήματα κλπ.
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ΕΙΣΑΓΏΓΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΑΣ

Το συμβόλαιό σας είναι μία σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβαλλόμενου 
που αναφέρεται στο Περίγραμμα Ασφάλισης.

Το συμβόλαιο αποτελείται από:

• Τον Πίνακα Ασφάλισης
• Τον Οδηγό Ασφάλισης 

Προκειμένου να κατανοήσετε το Συμβόλαιό σας, παρακαλούμε να διαβάσετε με 
προσοχή όσα ακολουθούν σε συνδυασμό με όσα αναγράφονται στον Πίνακα 
Καλύψεων.

Ο Οδηγός Ασφάλισης περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις παροχές σας, αναλύει πως 
μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για αποζημίωση και περιλαμβάνει όλους του όρους και 
τις προϋποθέσεις του Συμβολαίου σας με την ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Τι καλύπτουμε:

Τα όρια της ασφάλισης, προσδιορίζονται στον Πίνακα Καλύψεων, σε τυχόν πρόσθε-
τες πράξεις, Ειδικούς Όρους, καθώς και στους όρους του οδηγού ασφάλισης.

Ευθύνη Εταιρείας:

Η ευθύνη της εταιρείας μας απέναντί σας περιορίζεται στα ποσά που αναγράφονται 
στον Πίνακα Ασφάλισης και σε τυχόν πρόσθετες πράξεις του Συμβολαίου σας.

Παράδοση Συμβολαίου:

Με την έκδοση του συμβολαίου και την εξόφληση σε μετρητά του εφάπαξ ασφαλί-
στρου ή της πρώτης δόσης, εάν έχουν οριστεί τμηματικές καταβολές των ασφαλί-
στρων, παραλαμβάνετε το συμβόλαιό σας, το οποίο αποτελείται από:

• Τον Πίνακα Ασφάλισης
Ο Πίνακας Ασφάλισης περιλαμβάνει τα στοιχεία σας ως Συμβαλλόμενος/Ασφαλι-
ζόμενος, τα στοιχεία της περιουσίας σας (Κατοικία, Κατάστημα, Γραφείο) ή/και του 
περιεχομένου της, το Πρόγραμμα Ασφάλισης που εσείς επιλέξατε, τα ασφαλιζόμενα 
κεφάλαια, τα όρια ευθύνης, τις απαλλαγές, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος, 
το ασφάλιστρο και τον τρόπο πληρωμής του και τυχόν ειδικούς όρους.

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε την ορθότητα των πληροφοριών.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας, όσο το δυνατό πιο γρήγορα, εάν απαιτείται κάποια 
διόρθωση.

• Τον Οδηγό Ασφάλισης
Ο οδηγός περιλαμβάνει τις παροχές και τους όρους του Συμβολαίου σας.
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Εμείς, η ασφαλιστική εταιρεία “ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.” 
αναλαμβάνουμε να σας αποζημιώσουμε για ζημιές που θα συμβούν κατά την διάρκεια 
ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με:

α. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία.

β. Το Ασφαλιστήριο, στο οποίο αναγράφονται οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, τα 
ασφαλιστικά ποσά, τα όρια ευθύνης και οι απαλλαγές που έχετε επιλέξει και η Εταιρεία 
συμφώνησε να καλύπτει.

γ. Το «ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» που επισυνάπτε-
ται στο ασφαλιστήριο και το οποίο περιλαμβάνει:

I.  Βασικές έννοιες και ορισμούς «ασφαλιστικής ορολογίας», με σκοπό να εξοικειωθείτε 
με το ασφαλιστήριό σας και τους όρους και προϋποθέσεις ισχύος και λειτουργίας των 
καλύψεών του.

II.  Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους των ασφαλιστικών καλύψεων.
III. Υποδείγματα των δηλώσεων ενδεχόμενης εναντίωσής σας στην ασφαλιστική σύμβαση, 

σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 5 και 6 Ν.2496/97.
IV. Έντυπο Δήλωσης Ζημιάς.
V.  Έντυπο Υποβολής Αιτιάσεων/Παραπόνων.
και:
VI. Εφόσον, όπως ορίζεται στην ασφαλιστική σύμβαση αλλά και στο  Άρθρο 146 του 

Ν.4364/2016 προηγουμένως έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα του συμβολαίου σας.
Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την ασφαλιστική σας σύμβαση και σε περί-
πτωση που δεν είναι σύμφωνη με αυτά που μας ζητήσατε ή αυτά που επιθυμείτε, να μας 
την επιστρέψετε αμέσως για να την τροποποιήσουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. 
Οποτεδήποτε θεωρήσετε πως πρέπει να έχετε ειδική ενημέρωση για οτιδήποτε σχετί-
ζεται με την ασφαλιστική σας σύμβαση ή να λάβετε οδηγίες για το πώς θα ασκήσετε 
κάποια δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτήν, μπορείτε να απευθύνεστε στον 
συνεργάτη που διαμεσολάβησε για τη σύναψη αυτής της ασφάλισης ή στις κεντρικές 
μας υπηρεσίες.

Αν έχετε οποιαδήποτε υπόδειξη ή κάποιο παράπονο, παρακαλούμε να μας το υποβάλετε 
εγγράφως. Για να υποβάλετε τα παράπονά σας, μπορείτε:

• Να μας ταχυδρομήσετε ή να μας στείλετε με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
οποιοδήποτε έγγραφο κατά την κρίση σας είναι επαρκές για την δήλωση του παραπό-
νου σας ή συμπληρωμένη την προτυπωμένη δήλωση παραπόνων που θα βρείτε στην 
τελευταία σελίδα αυτού του βιβλίου ή στην ιστοσελίδα μας www.orizonins.gr.

• Να προσέλθετε αυτοπροσώπως στα κεντρικά μας γραφεία ή και να καταθέσετε 
εγγράφως τα παράπονά σας.

Σε περίπτωση που χρειάζεσθε οποιαδήποτε βοήθεια, είτε ως προς το πώς πρέπει να συ-
μπληρώσετε δήλωση παραπόνων είτε ως προς το πώς πρέπει να την υποβάλετε, μπορείτε 
να τηλεφωνείτε ή να προσέρχεσθε αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες μας. Εμείς, μέσα σε δύο 
ημέρες, θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή των παραπόνων σας και θα προσπαθήσουμε 
να σας δώσουμε οριστική απάντηση όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αν ο χρόνος που θα 
χρειαστούμε για τη διερεύνηση των συνθηκών και δεδομένων και η απάντηση στα παρά-
πονά σας υπερβεί τις 5 εργάσιμες ημέρες, θα σας ενημερώνουμε τακτικά, προσπαθώντας 
να δώσουμε και καταληκτική ημερομηνία οριστικής απάντησης. 

Πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψη πως δεν έχετε υποχρέωση συμμόρφωσης σε αυτή την 
διαδικασία, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, αλλά ούτε και η ενεργοποίηση αυτής της δια-
δικασίας διακόπτει την παραγραφή των έννομων συμφερόντων σας. Τα δικαιώματά σας 
προσδιορίζονται από τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης και τη νομοθεσία που ισχύει 
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ανά πάσα στιγμή και έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε να επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση 
της ενδεχόμενης διαφοράς σας με την Εταιρεία μας, ενώπιον του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή ή/και να ενημερώσετε τις υπερκείμενες αρχές που ελέγχουν την δραστη-
ριότητά μας, αλλά και να αναζητήσετε την δικαστική συνδρομή για την διαφύλαξη των 
συμφερόντων σας.

Για την διευκόλυνσή σας, έχουμε συντάξει και συμπεριλάβει στο βιβλίο των Γενικών 
& Ειδικών Όρων κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας όλων όσων, κατά την καλύτερη 
κρίση μας, μπορούν να συνδράμουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των παραπό-
νων ή υποδείξεών σας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

• Να καλέσετε σε βοήθεια τις αρμόδιες Αρχές, όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε 
περίπτωση πυρκαγιάς ή την Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής.

• Να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια να περιορίσετε τη ζημιά και να μην 
αλλάξετε την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, στο μέτρο που 
οι περιστάσεις το επιτρέπουν, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας και να 
διαφυλάξετε τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά, ώστε να είναι διαθέσιμα για επιθεώ-
ρηση από τον αντιπρόσωπο ή/και τον πραγματογνώμονα της Εταιρείας.

• Σε περίπτωση που τρίτοι ευθύνονται για τη ζημιά, παρακαλούμε να διαφυλάξετε 
τα δικαιώματά σας έναντι αυτών. Αν τρίτοι εγείρουν απαιτήσεις εναντίον σας, παρα-
καλούμε να αποφύγετε να αναλάβετε οποιαδήποτε ευθύνη και να μας ενημερώσετε 
το συντομότερο δυνατόν.

• Να συνεργαστείτε με τα πρόσωπα που εμείς θα εξουσιοδοτήσουμε για την 
διερεύνηση της αιτίας και του ύψους της ζημιάς σας ή/και της ζημιάς τρίτων.

• Να συμβουλευθείτε το βιβλίο Γενικών & Ειδικών Όρων «ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» που σας παραδώσαμε, ιδιαίτερα δε τα άρθρα 
περί των γενικών υποχρεώσεων σε περίπτωση ζημιάς και περί του διακανονισμού 
ζημιάς.

• Να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε, ταχυδρομικά, με φαξ ή με e-
mail, το προτυπωμένο Έντυπο Δήλωσης Ζημιάς, που θα βρείτε στο «ΒΙΒΛΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ή στην ιστοσελίδα μας www.
orizonins.gr, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που, κατά την κρίση σας, χρειάζεται 
για την αναγγελία της ζημιάς και την κατοχύρωση των συμφερόντων σας. Αμέσως 
μόλις παραλάβουμε τη δήλωση ζημιάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γνωστο-
ποιώντας σας τον αριθμό φακέλου ζημιάς και το όνομα του διακανονιστή που θα 
ορισθεί για την επικοινωνία με σας και την διευθέτηση της απαίτησής σας. Ταυτό-
χρονα, θα ενημερώσουμε σχετικά τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, τον οποίο, 
όπως και εσάς, θα τηρούμε ενήμερο για τις βασικές εξελίξεις της απαίτησής σας.

Όπως προαναφέραμε, τα δικαιώματά σας προσδιορίζονται από τη νομοθεσία που 
ισχύει ανά πάσα στιγμή και τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης, και έχετε δικαίωμα, 
οποτεδήποτε, να επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση της ενδεχόμενης διαφοράς σας 
με την Εταιρεία μας, ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή να ενημερώσετε τις 
υπερκείμενες αρχές που ελέγχουν τη δραστηριότητά μας, αλλά ακόμα και να αναζητή-
σετε την δικαστική συνδρομή για την διαφύλαξη των συμφερόντων σας.



7

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε 
με τα αρμόδια τμήματα: 

• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αθήνα: Λ. Αμαλίας 26α, 10557, Αθήνα
Tηλ.: 2103227932 fax: 2103225540 e-mail: d.papanastasiou@orizonins.gr

• ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αθήνα: Λ. Αμαλίας 26α, 10557, Αθήνα
Tηλ.: 2103227932 fax: 2103225540 e-mail: n.maloudi@orizonins.gr

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Το ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του:

Ο Πίνακας Καλύψεων, οι Γενικοί Όροι, Ειδικές Συμφωνίες, Ειδικές Διατάξεις των 
Καλύψεων, Ειδικοί Όροι, οι Δηλώσεις του Συμβαλλομένου ή/και  Ασφαλιζομένου που 
περιέχονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους 
και Πρόσθετες Πράξεις.

Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΏΝ ΛΕΞΕΏΝ

Οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία αποδόθηκε ειδική ερμηνεία θα έχει την ίδια 
ερμηνεία οπουδήποτε και αν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

• ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Είναι η εδρεύουσα στη Λεωφόρο Αμαλίας 26α, 10557, Αθήνα, ασφαλιστική εταιρεία 
‘ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.’, η οποία στην ασφαλιστική σύμβαση θα αναφέρεται ως ‘Εταιρεία’

• ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου ή την αντικατάσταση των 
αντικειμένων του περιεχομένου του, με στοιχεία ή αντικείμενα καινούργια, παρόμοιου 
τύπου, προδιαγραφών και απόδοσης.

• ΑΞΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ
Είναι η τρέχουσα αξία που έχει κάθε αντικείμενο τη χρονική στιγμή ακριβώς πριν τη 
ζημιά.

• ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Είναι το κατά περίπτωση χρηματικό ποσό ή ποσοστό, που ορίζεται στο ασφαλιστήριο, 
επί του τελικού και εκκαθαρισμένου ποσού της οφειλόμενης αποζημίωσης, με το οποίο 
επιβαρύνεται ο ασφαλιζόμενος σε κάθε ζημιά και αφαιρείται από αυτή.

• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)
Είναι το ποσό που κατά περίπτωση οφείλει να καταβάλλει η Εταιρεία, προκειμένου να 
αποκατασταθεί το σύνολο ή μέρος της ζημιάς ή και να ικανοποιηθεί αξίωση αποζημίω-
σης τρίτου, που προήλθε από ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται από ασφαλιστήριο και 
συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας.

• ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Είναι το αντικείμενο που καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση και του οποίου τα 
στοιχεία περιγράφονται λεπτομερώς στο ασφαλιστήριο.
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• ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Είναι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης, μέχρι του οποίου συμφωνείται με την παρού-
σα σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρεία, συνολικά ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση 
για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης.

• ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ
Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απειλείται από ασφαλιζόμενο κίνδυνο 
και αντλεί δικαιώματα από την ασφαλιστική σύμβαση. Ο Ασφαλιζόμενος έχει τις ίδιες 
υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης 
και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση 
θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης.

• ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Είναι ενδεχόμενο γεγονός που, αν συμβεί, μπορεί να δώσει λαβή για έγερση 
αξιώσεων ή του ασφαλιζομένου (ασφάλιση ίδιου συμφέροντος) ή τρίτων κατά του 
ασφαλιζομένου (ασφάλιση έναντι τρίτων).

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως 
την ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Είναι η έννομη οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της 
Ασφάλισης με το ασφαλιζόμενο αντικείμενο ή τον ασφαλιστικό κίνδυνο και η οποία 
προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να δικαιούται να εισπράξει.

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Το έγγραφο που ορίζει, περιγράφει και κατοχυρώνει την ασφαλιστική σύμβαση και 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία του Ασφαλιζόμενου ή/και Λήπτη της Ασφά-
λισης, τα στοιχεία του Δικαιούχου της ασφαλιστικής αποζημίωσης (αν αυτός είναι 
διαφορετικό πρόσωπο), την διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, την περιγραφή των 
ασφαλιζομένων αντικειμένων, την περιγραφή της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυ-
ψης, τα ασφαλιζόμενα ποσά, τις εξαιρέσεις, το κόστος ασφάλισης, τους Γενικούς και 
Ειδικούς όρους και οποιαδήποτε ειδική συμφωνία ισχύει στην ασφαλιστική σύμβαση.

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Είναι η σύμβαση με την οποία η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει, έναντι ασφαλί-
στρου, την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ή να παράσχει παροχή σε περί-
πτωση που συμβεί ασφαλισμένο περιστατικό. Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει 
την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις 
πρόσθετες πράξεις, που εκδίδονται με βάση τις τροποποιήσεις αυτές που συμφωνούν 
τα δύο μέρη.

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Είναι το χρηματικό ποσό που πληρώνει εφάπαξ ή περιοδικά ο λήπτης της ασφάλισης/
ασφαλιζόμενος στην εταιρεία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη και το ύψος 
του αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

• ΑΤΥΧΗΜΑ
Είναι περιστατικό/συμβάν που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, 
τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και συμμετοχή του λήπτη της ασφάλι-
σης/ασφαλιζομένου ή/και τυχόν δικαιούχων αποζημίωσης ή παροχής από την ασφα-
λιστική σύμβαση, επιφέρει ζημιές ή βλάβες σε ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή ασφαλιζό-
μενα πρόσωπα ή σε τρίτους και καλύπτεται από αυτή την ασφαλιστική σύμβαση.

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Είναι οι όροι που προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων και για το σύνολο της ασφαλιστι-
κής σύμβασης, το πλαίσιο της ασφάλισης, τις διατάξεις των νόμων από τις οποίες 
διέπεται η ασφαλιστική σύμβαση, τις διαδικασίες κατάρτισης, ακύρωσης, τροποποίη-
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σης της ασφαλιστικής σύμβασης, το πώς ισχύει η ασφάλιση, τις γενικές εξαιρέσεις και τα 
γεωγραφικά όρια ισχύος του ασφαλιστηρίου, τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση επίτασης 
του κινδύνου ή ζημιάς, τι ισχύει αν υπάρχει ασφάλιση και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία 
ή επέλθει μεταβολή στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζομένου, πως 
ασκούνται οι διαδικασίες διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας των μερών της σύμβασης, 
το δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε περιπτώσεις επίδικων διαφορών των 
μερών της σύμβασης και τυχόν άλλες γενικής ισχύος διατάξεις.

• ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Η έγγραφη γνωστοποίηση του ζημιογόνου γεγονότος με αναλυτική περιγραφή του από 
τον Ασφαλιζόμενο στην Ασφαλιστική Εταιρεία, προκειμένου η δεύτερη να προχωρήσει 
στη διαδικασία διακανονισμού της ζημιάς.

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται, του εν μέρει ή συνολικού ασφαλί-
σματος, όπως τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

• ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Είναι το δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης να αρνηθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε 
περίπτωση που (α) αυτό διαφοροποιείται από τις πληροφορίες που περιέχονταν στην 
πρόταση ασφάλισης ή (β) δεν του έχουν παραδοθεί τα προβλεπόμενα από το νόμο 
πληροφοριακά στοιχεία καθώς και οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του ασφαλιστηρίου. Το 
δικαίωμα εναντίωσης πρέπει να ασκηθεί με συστημένη επιστολή και σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του 
δικαιώματος εναντίωσης από τον λήπτη της ασφάλισης έχει σαν αποτέλεσμα την ακύ-
ρωση της ασφαλιστικής σύμβασης. Υποδείγματα των συστημένων επιστολών (άρθρο 
2, παρ. 5 και 6 Ν.2496/97) εμπεριέχονται στο βιβλίο Γενικών και Ειδικών Όρων της 
Εταιρείας.

• ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Είναι το δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης, σε περίπτωση έκδοσης ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου διάρκειας μεγαλύτερης του ενός (1) έτους, να υπαναχωρήσει εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί την ασφάλιση αυτή. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέ-
πει να ασκηθεί με συστημένη επιστολή και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης 
από τον λήπτη της ασφάλισης έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής 
σύμβασης.

• ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι όροι που εξειδικεύουν τη συγκεκριμένη κάλυψη, στην οποία αναφέρονται, μπορούν 
ακόμα και να τροποποιούν του Γενικούς όρους. Οι Ειδικοί Όροι περιέχονται στο βιβλίο 
ασφάλισης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.

• ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ
Είναι η ζημιά που προκλήθηκε όχι απευθείας από ζημιογόνο γεγονός αλλά από άλλη 
αιτία που επακολούθησε μεν, αλλά βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με αυτό.

• ΖΗΜΙΑ
Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζημιά που επέρχεται ένεκα επε-
λεύσεως (πραγματοποιήσεως) ασφαλιστικού κινδύνου που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο 
και ανεξάρτητο της θέλησης ταυ Ασφαλιζομένου ή Λήπτη της Ασφάλισης γεγονός που 
καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση, κατά την έκταση και γενικά, τους όρους αυτής. 
Ο όρος ζημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της πραγματικής αξίας των ασφαλιζομένων αντικειμένων λόγω 
επελεύσεως ασφαλιστικού κινδύνου.

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ/ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
Είναι η κατοικία στην οποία ο ασφαλιζόμενος δεν κατοικεί μόνιμα αλλά την επισκέπτεται 
κατά καιρούς και η οποία συνήθως βρίσκεται έξω από αστικά κέντρα ή σε προάστια ή σε 
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εξοχικές τοποθεσίες.

• ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΥΡΙΑ/ΜΟΝΙΜΗ
Είναι η κατοικία που δηλώνεται στις Αρχές ως μόνιμη και στην οποία ο ασφαλιζόμε-
νος είναι μόνιμα και σταθερά εγκατεστημένος, χρησιμοποιώντας την ως επίκεντρο 
της διαβίωσής του.

• ΚΤΙΡΙΟ/ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Το κτίσμα ή τα κτίσματα μαζί με τις εγκαταστάσεις τους (κεντρική θέρμανση, πόρτες, 
παράθυρα, επενδύσεις και λοιπά συναφή στοιχεία κλπ.), οι οποίες δεν είναι δυνατό 
να αφαιρεθούν χωρίς να υποβαθμιστεί η αξία τους ή η αξία του κτίσματος.

• ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρεία κατάρτισε το παρόν 
Ασφαλιστήριο και έχει υποχρέωση να εξοφλεί τα ασφάλιστρα. Το πρόσωπο αυτό 
μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. 
Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρω-
θούν από τον Ασφαλιζόμενο.

• ΜΟΛΥΝΣΗ/ΡΥΠΑΝΣΗ
Ως μολυντικές ή ρυπαντικές ουσίες εννοούνται οποιεσδήποτε ουσίες οι οποίες μετά 
την διαφυγή τους απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή την καλή φυσική 
κατάσταση συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των βακτηριδί-
ων, μυκήτων, ιών ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών.

• ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το ποσό μέχρι του οποίου ευθύνεται η Εταιρεία να καταβάλει αποζημίωση.

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σαν περιεχόμενο ορίζουμε: Τα κινητά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο στε-
γασμένο χώρο κατοικίας, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται αν και σταθερά 
προσαρτημένα στην οικοδομή, μπορούν να αφαιρεθούν, αν χρειαστεί, χωρίς να 
χάσουν την αξία τους και να επανεγκατασταθούν σε άλλη (π.χ. κλιματιστικά, spot, 
φωτιστικά, εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.). Δεν εμπίπτουν στην έννοια 
του περιεχομένου και δεν καλύπτονται μηχανοκίνητα οχήματα, τροχόσπιτα,  σκάφη, 
ρυμουλκούμενα αντικείμενα και οτιδήποτε περιέχεται σε αυτά.

• ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Είναι η περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας η ασφαλιστική Εταιρεία παρέχει ασφα-
λιστική κάλυψη στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή στις ασφαλιζόμενες δραστηριότητες

• ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιώτες ή εταιρείες), τα οποία με εντολή και για λο-
γαριασμό της Εταιρείας ερευνούν την αιτία της ζημιάς και προσδιορίζουν το ύψος της.

• ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ
Το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρεία, με σκοπό να συμπεριλάβει τυχόν αλλαγές σε 
Ασφαλιστήριο που ήδη ισχύει (π.χ. για να προστεθούν επιπλέον καλύψεις).

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλιζομέ-
νων της, με σκοπό την ομαλή λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. 
Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των ασφαλιζομένων είναι δυνατό να 
είναι τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, 
δημόσιες αρχές με βάση τις επιταγές των νόμων ή δικαστικών  αποφάσεων, η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών, οι έχοντες δικαιώματα από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, 
πραγματογνώμονες, γιατροί, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κ.ά. Ο λήπτης της 
ασφάλισης/ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, κατόπιν γραπτού αιτήματός 
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του και έναντι ποσού που θα καθορίσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλο-
γες αντιρρήσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997, 
και πάντα μέσα στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης.

• ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το ειδικό έντυπο της Εταιρείας, στο οποίο ο Λήπτης της Ασφάλισης συμπληρώνει 
όλα τα απαιτούμενα για την ασφάλιση στοιχεία ή πληροφορίες, καθώς επίσης και τον 
επιθυμητό τρόπο ασφάλισης. Τα έντυπο αυτό αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εκδί-
δεται το συμβόλαιο. Στην πρόταση ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται και τυχόν έγγραφα 
(επιστολές, καταστάσεις περιεχομένων κλπ.) που έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες 
ή διευκρινήσεις. 

• ΤΡΙΤΟΣ
Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που δεν:
Α) Συνδέεται με τον Ασφαλιζόμενο με σύμβαση έργου ή μαθητείας ή σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας, αλλά μόνο στο βαθμό που η ζημιά σχετίζεται με την ιδιότητα του αυτή.
Β) Ενεργεί σε σχέση με το Συμβάν (ατύχημα), με οποιοδήποτε τρόπο για λογαριασμό 

του Ασφαλιζομένου.

• ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση όπου το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ενός αντικειμένου είναι μικρότερο 
από την πραγματική του αξία (άρθρο 17, Ν.2496/97).

• ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ
Είναι η περίπτωση όπου το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ενός αντικειμένου είναι μεγαλύτερο 
από την πραγματική του αξία (άρθρο 17, Ν.2496/97).

• ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ
Η φθορά/επιδείνωση της κατάστασης που προκαλείται σε ένα αντικείμενο από τη χρήση, 
την παλαιότητα του ή από τις συνθήκες περιβάλλοντος.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση στον Ασφαλιζόμενο 
ή τον δικαιούχο του ασφαλίσματος, για τις υλικές ζημιές που ενδέχεται να συμβούν κατά 
την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία 
και οι οποίες θα οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στους κινδύνους που περιγράφονται, 
υπό την προϋπόθεση ότι κατονομάζονται και στο ασφαλιστήριο (πίνακας καλύψεων και 
ασφαλίστρων).

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, σύμφωνα με την πρόταση ασφάλισης 
που φέρει την υπογραφή του Συμβαλλομένου ή/και Ασφαλιζομένου και τις πρόσθετες 
διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να ζητήθηκαν από την Εταιρεία για 
την ορθή εκτίμηση του κινδύνου και έχουν υποβληθεί, με πληρότητα, ακρίβεια και κάθε 
απαιτούμενη λεπτομέρεια, από τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζόμενο. 
Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων είναι ανάλογος του είδους και της φύσης του κινδύ-
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νου και όλων των υπόλοιπων στοιχείων που έχουν δηλωθεί.
Κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμε-
νος υποχρεούται να δηλώνει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και που είναι 
αντικειμενικά σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης και να απαντά σε 
κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά 
ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου ή δηλώθηκαν πλημμελώς, η Εταιρεία έχει 
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει τροποποίησή της, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 του Ν.2496/97.
Η Εταιρεία, πριν την αποδοχή του κινδύνου ή όταν ο κίνδυνος τροποποιείται, διατηρεί 
το δικαίωμα να προβεί σε επιθεώρηση αυτού, σε λογικές ημέρες και ώρες, μετά από 
συνεννόηση με τον ασφαλιζόμενο.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

3Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ

Αυτή η Ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιά ή απώλεια που έχει προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα 
από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα:

1. Από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις 
που μοιάζουν με πολεμικές ή εμφύλιο πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί ο πόλεμος είτε 
όχι) καθώς και ζημία οποιουδήποτε Ασφαλιζομένου αντικειμένου ως συνέπεια 
διαταγής της δημοσίας αρχής.

2. Στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, ανταρσία, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, 
επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό 
νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκεί-
να που έχουν ως συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή 
της κατάστασης πολιορκίας. 

3. Ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνας, λαίλαπα, ανεμοστρόβιλος, κυκλώνας ή άλλη 
βίαιη φυσική διαταραχή και οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω φαινομένων, 
συμπεριλαμβανομένης και της πυρκαγιάς.

4. Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακό-
λουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αι-
τία τη ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα 
(κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. 
Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη διεργασία (process) 
πυρηνικής διάσπασης.

5. Βιολογική ή χημική μόλυνση ή από πυραύλους ή βλήματα που οφείλεται σε 
οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας.

6. Απώλεια, καταστροφή ή μεταβολή σε οποιαδήποτε ψηφιακά δεδομένα ή 
ηλεκτρονικά αρχεία ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ηλεκτρονικών 
συστημάτων.

7. Από μόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, νερών, ατμόσφαιρας και γενικότερα του 
περιβάλλοντος κατόπιν φωτιάς ή/και άλλης αιτίας. 

8. Από βαριά αμέλεια, δόλο του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζομένου σε κάθε πε-
ρίπτωση, καθώς και από δόλο μόνο των προσώπων που συγκατοικούν με αυτόν 
ή των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του ή των τρίτων, στους 
οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης ή 
των προσώπων που έχουν προστηθεί σε αυτόν.

9. Από αμίαντο όπως: α) έξοδα για απομάκρυνση αμιάντου, διοξινών ή χλωρο-
φαινολών (εφεξής ‘υλικά’), από κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση ή αντικείμενο 
προσωπικής περιουσίας ή προϊόν, β) έξοδα για την κατεδάφιση ή αυξημένο 
κόστος για την ανασυγκρότηση, την επισκευή, την απομάκρυνση συντριμμάτων 
ή την απώλεια χρήσης, που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε 
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νόμο ή διάταγμα που ρυθμίζει την διαχείριση των «υλικών». 
10. Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και ήταν ή 

θα έπρεπε να ήταν γνωστό στο λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζόμενο κατά τον χρόνο 
έναρξης της ασφάλισης και δεν είχαν δηλωθεί στην Εταιρεία.

11. Επιφανειακές ζημιές ή φθορές από αφισοκόλληση, βαφή ή γραφή συνθημάτων ή 
graffiti.

12. Φυσιολογικές φθορές και οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλιζομένων 
αντικειμένων.

13. Έξοδα που θα προκύψουν συνεπεία κυβερνητικής οδηγίας που προβλέπει ότι υλικά 
που βρίσκονται σε τμήμα ή σε όλη την ασφαλιζόμενη περιουσία δεν μπορούν πλέον 
να χρησιμοποιούνται για το σκοπό που αρχικά είχε προβλεφθεί και χρειάζεται να 
απομακρυνθούν. Αύξηση του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης λόγω της εκτε-
λέσεως διατάγματος, νόμου ή κανονισμού που διέπει την κατασκευή, εγκατάσταση, 
επισκευή, αντικατάσταση, κατεδάφιση, χρήση, εκμετάλλευση ή άλλη χρήση των 
ασφαλιζομένων περιουσιακών στοιχείων.

3Β. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΏΝΙΑ

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλειες που έχουν προξενηθεί άμεσα ή έμμεσα 
από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός αν έχει προηγηθεί 
ειδική συμφωνία και έχει γίνει σχετική αναφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο: 

1. Κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια επέλευσης κινδύνου.
2. Σεισμό.
3. Έμμεσες ή αποθετικές ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη.
4. Δεν καλύπτονται άμεσες ή/και επακόλουθες ζημιές από, κακόβουλες ενέργειες, 

από Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές 
Ενέργειες), που μπορούν ωστόσο να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα 
αναφέρεται σχετικός όρος στο Κεφάλαιο “Καλύψεις” τον παρόντος.

Επίσης, οποιαδήποτε ενέργεια που  αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή  καταστολή 
γεγονότων ή καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. 

Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου η εταιρεία ισχυρίζεται ότι 
εξαιτίας των εξαιρέσεων 1,2,4,5,9  κάποια ζημιά δεν καλύπτεται από το παρόν, το βάρος 
της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημιά καλύπτεται το φέρει ο ασφαλιζόμενος.

3Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΏΝΙΑ

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλειες που έχουν προξενηθεί, εκτός αν έχει προ-
ηγηθεί ειδική συμφωνία και έχει γίνει σχετική αναφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε:

1. Αντικείμενα, εμπορεύματα ή περιουσιακά στοιχεία τρίτων που κατέχει ή/και φυλάσ-
σει ή/και επεξεργάζεται ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμενος.

2. Δεν καλύπτονται ζημιές ή βλάβες σε μηχανές, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές 
και εγκαταστάσεις ή ζημιές ή βλάβες σε εργαλεία ή άλλα αντικείμενα/εξαρτήματα (π.χ. 
ανελκυστήρες) που προκαλούνται από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλω-
μα, θέρμανση, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, από οποιαδήποτε 
αιτία. Διευκρινίζεται πως, εάν προκληθεί πυρκαγιά από κάποια από τις παραπάνω 
αιτίες, η εξαίρεση θα ισχύσει μόνο για το ίδιο το μηχάνημα, συσκευή, εργαλείο, 
εξάρτημα κ.λπ. της ηλεκτρικής εγκατάστασης που έπαθε ζημιά από την πυρκαγιά που 
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προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και όχι για τα άλλα αντικείμενα που καταστράφη-
καν ή έπαθαν ζημιές από την πυρκαγιά.

3. Δεν καλύπτονται ζημιές από ποιοτική αλλοίωση προϊόντων/υλικών που βρίσκο-
νται μέσα σε ψυγεία, εξαιτίας διακοπής της λειτουργίας τους.

4. Σε αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου που περιγράφεται στο ασφα-
λιστήριο ή σε αντικείμενα που βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους ή κάτω από 
υπόστεγα (που δεν είναι δηλαδή σε στεγασμένο κλειστό χώρο), όπως εμπορεύ-
ματα, α’ ύλες, έπιπλα κήπου - βεράντας, κεραίες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, καθώς 
και δέντρα, φυτά κλπ.

5. Αντικείμενα αξίας άνω των €1.500 κατά μεμονωμένο αντικείμενο ή συλλογή, 
συμπεριλαμβανομένων και των έργων τέχνης.

3Δ. ΑΠΏΛΕΙΕΣ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις παρακάτω απώλειες ή ζημιές από οποιαδήποτε αιτία 
και αν προέρχονται:

1. Αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου που περιγράφεται στο παρόν 
Ασφαλιστήριο ή αντικείμενα που δεν είναι σε στεγασμένο κλειστό χώρο (εκτός 
και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά).

2. Αντικείμενα από ασήμι και χρυσό, κοσμήματα (κάθε φύσεως, είδους, υλικού 
κ.λ.π.), ρολόγια, «μετάλλια», «αρχαία νομίσματα», «μη κυκλοφορούντα νομί-
σματα», σπάνια αντικείμενα, χειρόγραφα, εικονογραφίες, εικόνες, ιχνογραφίες, 
αντίγραφα εικόνων, αντικείμενα γλυπτικής, μουσικά όργανα και εργαλεία των 
μαθηματικών και φυσικών επιστημών.

3. Πολύτιμοι λίθοι, σχέδια, πρωτότυπα και τύποι (καλούπια).
4. Εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες.
5. Αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονομασίας, πιστωτικούς τίτλους, τραπεζογραμμά-

τια, επιταγές,  και γενικά χαρτονομίσματα οιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία 
ή μη, μεταλλικά νομίσματα ομοίως οιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή μη. 
Επίσης, γραμματόσημα (σε χρήση ή μη, συλλογής ή μεμονωμένα) και γενικά 
ένσημα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού, χρήσεως κ.λ.π.

6. Έγγραφα οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου, χειρόγραφα ή έντυπα ή 
μηχανογραφημένα, λογιστικά βιβλία, δελτία και λαχνοί τυχερών παιχνιδιών, 
πιστωτικές κάρτες, τηλεκάρτες, ή κάρτες σύνδεσης (αγοράς ή ανανέωσης χρόνου 
ομιλίας) κινητής τηλεφωνίας και internet κ.λ.π.

7. Απώλεια ή ζημιά ηλεκτρονικών δεδομένων ή λογισμικού, ειδικότερα για κάθε 
επιβλαβή αλλαγή των ηλεκτρονικών δεδομένων, του λογισμικού ή των προγραμ-
μάτων του Η/Υ που προέρχεται ή προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από: διαγραφή, 
καταστροφή, αλλοίωση της αρχικής δομής, εξάλειψη δεδομένων από τη μνήμη 
του Η/Υ, τη μείωση της λειτουργικότητας, τη μετατροπή, τη μείωση της διαθεσι-
μότητας ή λειτουργίας του συστήματος του Η/Υ, της συσκευής, του προγράμμα-
τος, του λογισμικού, των δεδομένων της αποθήκευσης πληροφοριών, του μικρο-
τσίπ, ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής που 
βρίσκεται μέσα σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εξαιρείται επίσης κάθε 
απώλεια ή ζημιά λόγω διακοπής επιχειρησιακών εργασιών που οφείλεται άμεσα ή 
έμμεσα στις παραπάνω αναφερόμενες αιτίες.

8. Απώλεια ή ζημιά που προέρχεται ή προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από την απώλεια, 
μεταβολή / μετατροπή ή βλάβη ή μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή 
λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηχανογραφικού εξοπλι-
σμού (hardware), προγράμματος, λογισμικού (software), των δεδομένων του 
συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου 
ή ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής που βρίσκεται μέσα σε 
εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από 
πρόθεση ή από αμέλεια μετάδοση/μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) 
προγράμματος Η/Υ το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλο και / ή ζημιογόνο κώδικα 
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(εντολή προγραμματισμού), περιλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – 
«ιών» γνωστών με τις αγγλικές ονομασίες “virus”, ”worm”, “logic bomb”, “trojan 
horse” ή τυχόν άλλες και το οποίο πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο 
της απώλειας. Εξαιρείται επίσης κάθε απώλεια ή ζημιά λόγω διακοπής επιχειρησια-
κών εργασιών που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στην παραπάνω αναφερόμενη αιτία. 

9. Περιουσιακά στοιχεία ή εγκαταστάσεις υπό κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή 
καθώς και ζημία στο ασφαλιζόμενο κτίριο και/ή στο περιεχόμενο, κατά την διάρκεια 
και/ή συνεπεία κατασκευαστικών εργασιών, ανακατασκευών ή επισκευών, εκτός και 
αν ειδικώς συμφωνηθεί η κάλυψη και αναγράφεται στο κυρίως σώμα του ασφαλι-
στηρίου. 

10. Δεν καλύπτονται ζημιές σε ζώα, δέντρα, φυτά και λοιπή βλάστηση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΏΜΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΏΝ

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλι-
στήριο, με την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Η καταβολή 
του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται από 
την Εταιρεία και εισπράττεται από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημέ-
νο από αυτήν. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή η πρώτη 
δόση, εφόσον έχει συμφωνηθεί σε δόσεις η πληρωμή των ασφαλίστρων, η ασφαλιστική 
σύμβαση δεν ενεργοποιείται και συνεπώς δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η καθυστέρηση καταβολής μεταγενέστερης ληξιπρόθεσμης δόσης δίνει το δικαίωμα 
στην Εταιρεία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον 
λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο. Αν ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμενος ή/και ο 
δικαιούχος του ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική 
περίπτωση είχε ήδη συμβεί, η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση σε παροχή και δικαιούται, 
εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο για όλη την διάρκεια 
ασφάλισης. 
Η ασφαλιστική σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο ασφαλιστήριο και 
-εκτός αν, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την αρχική ή μετά από ανανέωση λήξη της, κάποιο 
από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ειδοποιήσει εγγράφως για το αντίθετο- ανανεώνεται 
αυτόματα για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, με την προϋπόθεση προκαταβολής των 
τότε οφειλόμενων ασφαλίστρων. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά την λήξη της περι-
όδου ασφάλισης, να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους 
της ασφαλιστικής σύμβασης από την ημερομηνία ανανέωσης. Αν ο λήπτης της ασφάλισης/
ασφαλιζόμενος δεν συμφωνεί με αυτή την αναπροσαρμογή ή τροποποίηση,
μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Ωστόσο, αν ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμενος 
πληρώσει τα ασφάλιστρα, δηλώνει ότι ρητά αποδέχεται τα νέα ασφάλιστρα και όρους του 
ασφαλιστηρίου. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζομέ-
νου καθορίζονται από την ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αποτελείται από την Πρόταση 
Ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και τις Πρόσθετες 
Πράξεις. Οποιοσδήποτε όρος δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα πιο πάνω τμήματα 
της ασφαλιστικής σύμβασης, δεν έχει ισχύ.
Οι Ειδικοί Όροι, όπου διαφοροποιούνται από τους Γενικούς, είναι πιο ισχυροί.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλιζόμενος 
υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από 
τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέ-
ρει σημαντική επίταση (επαύξηση) του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η Εταιρεία το γνώριζε, 
δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.
Η Εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύμβαση ή να ζητήσει τη τροποποίησή της σύμφωνα με το νόμο.
Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης προς την εταιρεία, ισχύουν οι συνέπειες 
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που προβλέπονται από το άρθρο 4 και τις παραγράφους 3,4,5,6 και 7 του άρθρου 3 
του Ν. 2496/97.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΚΥΡΏΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, η ασφαλιστική σύμβαση 
μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρεία για λόγους που αφορούν, ενδεικτικά, τεχνικές 
ανάγκες της, αλλαγή πολιτικής της σε σχέση με τον συγκεκριμένο κίνδυνο, μερική ή 
ολική κατάρρευση του ασφαλιζομένου κτιρίου από μη καλυπτόμενο κίνδυνο ή σε 
περιπτώσεις που ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμενος έχει καταδικαστεί για αδίκημα 
συγγενές με την απάτη περί των ασφαλειών.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση αν ο λήπτης της ασφάλισης/
ασφαλιζόμενος κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο σε αναγκα-
στική διαχείριση. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμενος έχει και αυτός δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση, αν η Εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η 
ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.
Επίσης, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, τόσο η Εταιρεία όσο και ο 
λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβα-
σης. Σε αυτή την περίπτωση, όταν η καταγγελία γίνεται από τον λήπτη της ασφάλισης/
ασφαλισμένο, το ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.
Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία που, όταν ασκείται από την Εταιρεία, τα 
αποτελέσματά της επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στον 
λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζόμενο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλι-
στρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο λήπτης της ασφάλισης/
ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, παίρνοντας 
σχετική απόδειξη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Αν τα ασφαλιζόμενα συμφέροντα έχουν ασφαλιστεί για τον ίδιο κίνδυνο σε 
περισσότερες εταιρείες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης/ασφα-
λιζόμενος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τις 
ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια.

2. Αν, εκτός από αυτή την ασφάλιση, συναφθεί και άλλη, ολική ή μερική, για τα ίδια 
ασφαλιστικά συμφέροντα, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμενος έχει υποχρέ-
ωση να τη δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρεία. Οι περισ-
σότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. 

3. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία η ύπαρξη άλλων ασφαλίσε-
ων κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, η αποζημίωση θα περιορίζεται στο 
μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα, 
στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την 
ασφαλιστική σύμβαση, παρακρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

4. Κάθε ζημιά που τυχόν συμβεί στη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, 
θα βαρύνει την Εταιρεία ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της με τις άλλες 
εταιρείες στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο 
λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμενος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η 
Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη (άρθρο 15 του Ν.2496/97).

5. Αν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφω-
νία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρεία, η κάθε ασφαλιστική 
εταιρεία ευθύνεται ανάλογα με το ποσοστό που αυτή ασφαλίζει (συνασφάλιση).
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ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

1. Σε περίπτωση μεταβολής του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου, η 
ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζει να ισχύει.

2. Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζομένου, 
τόσο η Εταιρεία, όσο και ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμενος έχουν δικαίωμα 
να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου 
έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρείας επιφέρει αποτελέ-
σματα μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που αυτή περιήλθε στον λήπτη της 
ασφάλισης/ασφαλιζόμενο.

3. Η Εταιρεία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο 
της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που 
εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο 
ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρ-
μόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει 
υποχρέωση: 

1. Να ειδοποιήσει την Εταιρεία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που έμαθε το 
ζημιογόνο γεγονός. 

2. Να καλέσει σε βοήθεια τις αρμόδιες Αρχές, όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
σε περίπτωση Πυρκαγιάς ή να καταγγείλει το γεγονός στις αρμόδιες Αστυνομικές 
Αρχές σε περίπτωση Κλοπής με διάρρηξη ή σχετικής απόπειρας τέτοιας κλοπής, εάν 
βεβαίως η κάλυψη της κλοπής περιλαμβάνεται στις καλύψεις του. 

3. Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με 
σκοπό την αποτροπή, την διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς των ασφαλιζομέ-
νων αντικειμένων και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές 
συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλιζόμενος. Τα σχετικά 
με την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς έξοδα καλύπτονται εφόσον δεν 
ξεπερνούν την πραγματική αξία των διασωθέντων ασφαλιζομένων αντικειμένων. Η 
καταβολή των εξόδων αυτών γίνεται μόνο αν οφείλεται αποζημίωση για τη ζημιά 
που επήλθε, συνυπολογίζεται με αυτή και σε καμιά περίπτωση τα δύο ποσά δεν 
υπερβαίνουν, συνολικά, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. 

4. Να δώσει στην Εταιρεία ή στους Πραγματογνώμονες με έξοδά του, οποιαδήποτε 
δικαιολογητικά, αποδεικτικά μέσα, πληροφορίες και στοιχεία που θα ζητήσουν για 
να διαπιστώσουν τα αίτια και το ύψος της ζημιάς. 

5. Να ενημερώσει γραπτά την Εταιρεία προβαίνοντας σε :  
• καταγραφή της αιτίας, των πραγματικών περιστατικών και όλων των   
   πληροφοριών που σχετίζονται με τη ζημιά, 
• λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν, 
• αναφορά του ύψους των ζημιών ή απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των 
αντικειμένων κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημιάς ή απώλειας.

6. Να διατηρήσει άθικτα – εφόσον δεν εμποδίζεται το έργο της αποτροπής ή της περι-
στολής της ζημιάς – τα αντικείμενα που έχουν σωθεί και τα υπολείμματά τους, μέχρι 
να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, οπότε και θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές 
οδηγίες της. 

7. Να παραδίδει το συντομότερο δυνατό στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο 
έγγραφο που αφορά στην επέλευση του ασφαλιζομένου κινδύνου, απ’όπου και αν 
προέρχεται αυτό. 

8. Εάν η κάλυψη της αστικής ευθύνης περιλαμβάνεται στις καλύψεις του Ασφαλιστηρί-
ου, να μην κάνει καμία ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώ-
ριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή 
συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά 
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την κρίση της, στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου, 
την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του αλλά 
για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση 
οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού ειδο-
ποιήσει σχετικά τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο. Έχει δε την 
πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών 
αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αν η παρούσα ασφάλιση καλύπτει μέρος μόνο της αξίας των ασφαλιζομένων αντικειμέ-
νων, σε περίπτωση επέλευσης ενός εκ των ασφαλιζομένων κινδύνων θα εφαρμοσθεί ο 
Αναλογικός όρος όπως αυτός ορίζεται στο Ν. 2496/97 και η ευθύνη της Εταιρείας θα 
περιορίζεται στην αποκατάσταση αναλόγου μέρους της ζημιάς, ο δε Ασφαλιζόμενος θα 
ευθύνεται για το υπερβάλλον ως συνασφαλιστής. 

Αν η παρούσα ασφάλιση έγινε για ποσό το οποίο υπερβαίνει την αξία των ασφαλιζο-
μένων αντικειμένων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον. 
Αν η υπερασφάλιση οφείλεται σε δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης, του Ασφαλιζομέ-
νου ή του Δικαιούχου του ασφαλίσματος, τότε η ασφάλιση είναι άκυρη και η Εταιρεία 
δικαιούται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

1. Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς, η αποζημίωση καθορίζεται με βάση την τρέ-
χουσα πραγματική αξία που είχε το ασφαλιζόμενο αντικείμενο κατά τον χρόνο 
που έγινε η ζημιά, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί αποζημίωση με βάση την αξία 
αντικατάστασης (αξία καινούργιου). Άλλη αξία, όπως προσωπική ή συναισθημα-
τική δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για 
τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την 
αξία του ασφαλιζομένου αντικειμένου κατά τον χρόνο του ατυχήματος. Ο Ασφα-
λιζόμενος έχει το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών του. 

3. Δικαίωμα του Ασφαλιζομένου για την είσπραξη αποζημίωσης, σύμφωνα με το 
ασφαλιστήριο, δεν γεννιέται, πριν από την επίδοση στην Εταιρεία βεβαιώσεων 
που θα εκδοθούν από τις Αρμόδιες Αρχές, με τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι 
δεν βαρύνεται αυτός ή ο Λήπτης της Ασφάλισης ή οποιοσδήποτε ενήργησε σύμ-
φωνα με εντολή, για λογαριασμό ή προς το συμφέρον του με κατηγορία σχετική 
με την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ή πριν από την επίδοση τελεσίδι-
κης απαλλακτικής απόφασης ή απαλλακτικού βουλεύματος. 

4. Η αποζημίωση πληρώνεται αφού αφαιρεθεί η τυχόν συμφωνηθείσα απαλλαγή. 
5. Σε περίπτωση ζημιάς ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δεν έχει το 

δικαίωμα να εγκαταλείψει στην Εταιρεία τα ζημιωθέντα αντικείμενα (σε οποιαδή-
ποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται αυτά) και να απαιτήσει την αξία τους σε χρήμα, 
εκτός και εάν συμφωνηθεί αντίθετα. 

6. Η αποζημίωση που θα καταβληθεί είναι κατ΄ αρχήν χρηματική. Η Εταιρεία όμως 
μπορεί σύμφωνα με το Νόμο και εφόσον το επιλέξει, να αποκαταστήσει τη ζημιά 
ολόκληρη ή μέρος της φυσικά (in natura). 

7. Οι φόροι, τα τέλη και τα κάθε είδους βάρη και έξοδα εξόφλησης της αποζη-
μίωσης, καθώς επίσης και όλα γενικά τα έξοδα και αμοιβές, που καταβάλλει η 
Εταιρεία, εξαιτίας κατασχέσεων που επιβάλλονται «εις χείρας της» ή εξαιτίας 
εκχωρήσεων της ασφαλιστικής αποζημίωσης, βαραίνουν τον Ασφαλιζόμενο και 
σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να τα αφαιρέσει από την καταβλητέα 
αποζημίωση. 

8. Μετά την καταβολή αποζημίωσης, το ασφαλιστήριο εξακολουθεί να ισχύει μέχρι 
τη λήξη του με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μειωμένο κατά το ποσό της αποζημίωσης 
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που έχει πληρωθεί. Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε 
αποζημίωση αν δεν εξοφληθούν πλήρως τα ασφάλιστρα ολόκληρης της ασφαλιστι-
κής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της 
ζημιάς από τρίτο, η αξίωση περιέρχεται στην Εταιρεία στην έκταση του ασφαλίσμα-
τος που κατέβαλε.

2. Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλιζόμενου ή 
του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων 
τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπρο-
σώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρεία, παρά 
μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο.

3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου, ο 
Ασφαλιζόμενος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να 
διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρεία. 
Παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατά-
σταση κάθε ζημιάς της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρείας, η παραγραφή των αξιώσεων του Λήπτη 
της Ασφάλισης ή Ασφαλιζομένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την 
παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν 
από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.

5. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος ενεργούν για επαγγελματικούς λό-
γους, συμφωνούνται τα εξής: Η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρεώσεώς της προς 
ασφάλισμα στο μέτρο που από υπαιτιότητα των υπόχρεων ματαιώθηκε η άσκηση 
τον αναγωγικού δικαιώματός της.

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΏΣΙΔΙΚΙΑ – ΔΙΚΑΙΟ

Συμφωνείται ρητά ότι για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από το ασφαλι-
στήριο, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι 
το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1. Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι 
καταβλητέο από την Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι, η Εταιρεία δεν αρνείται 
την κατ’ αρχήν ύπαρξη υποχρεώσεως για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, 
αποκλειστικά και μόνον, του ύψους του ασφαλίσματος υποβάλλεται στην κρίση και 
απόφαση ενός διαιτητού, (διαιτητική πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγρά-
φως και από κοινού από τα μέρη.

2. Αν, ο Ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης κινήσει τη διαδικασία για διαιτη-
τική πραγματογνωμοσύνη, η δε Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπέχει καμία υποχρέωση 
για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, δηλώνει τούτο εγγράφως στον Ασφαλιζόμενο 
ή Λήπτη της Ασφάλισης, η δε σύμπραξη του στην διαδικασία γίνεται υπό την σαφή 
επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλίσματος, που τυχόν θα ορισθεί διαιτητικώς, δεν θα 
είναι καταβλητέο στον Ασφαλιζόμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, παρά μόνον, εάν 
και όταν κριθεί με τελεσίδικη απόφαση των αρμόδιων τακτικών δικαστηρίων, ότι, 
υφίσταται κατ’ αρχήν υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή ασφαλίσματος.

3. Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνο διαιτη-
τή, τότε, διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από κάθε μέρος. Όταν, το ένα μέρος, πρώ-
το, διορίσει εγγράφως τον διαιτητή του, τότε το έτερο μέρος, πρέπει να διορίσει το 
δικό του διαιτητή μέσα σε προθεσμία ενός ημερολογιακού μηνός, από την ημέρα 
που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η προθε-
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σμία αυτή του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε, στην περαιτέρω διαδικασία, 
χωρεί ο ήδη διορισθείς διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής.

4. Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από το διορισμό του 
δεύτερου διαιτητή, διορίζουν από κοινού, εγγράφως, έναν επιδιαιτητή. Αν, οι 
διαιτητές, δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε, τον επιδιαιτητή 
ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν 
αιτήσεως οιουδήποτε μέρους ή διαιτητή.

5. Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, 
χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν μπορέσουν να εκδώσουν 
ομόφωνα απόφαση επί της διαφοράς, μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που 
διορίσθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τότε το ζήτημα της κρίσεως και αποφάσε-
ως επί της διαφοράς, περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος, πρέπει να εκδώσει 
απόφαση μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα που περιήλθε σ’ αυτόν η όλη υπόθε-
ση. Παράταση της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης προθεσμίας 
του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν γραπτής συμφωνίας των 
μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως του ορισμένου διαιτητού ή του 
επιδιαιτητή, διορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, 
τηρουμένων των ανωτέρω προθεσμιών, ανάλογα με την περίπτωση. Οι διαιτητές, 
μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν την εύλογη αμοιβή αυτών.

6. Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη ή του επιδιαιτητή (εάν και οι 
δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν), είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, 
εφόσον τηρήθηκαν όλα τα ανωτέρω και συμπληρωματικά ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η Ασφαλιστική Σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται στις ασφα-
λίσεις ζημιών μετά από τέσσερα (4) χρόνια και στις ασφαλίσεις προσώπων μετά από 
πέντε (5) χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν (άρθρο 10 του 
Ν.2496/97)

ΑΡΘΡΟ 17. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ

Μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν από το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν είναι 
ισχυρή για την Εταιρεία, εκτός αν έχει δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή της.  

ΑΡΘΡΟ 18. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας προς τον Ασφαλιζόμενο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης, 
που έχει σχέση με την παρούσα σύμβαση, θα γίνεται στη διεύθυνση αλληλογραφίας 
που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 19. ΓΕΏΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ

Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διεύθυνση κινδύνου που 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή για τον γεωγραφικό χώρο που αναφέρε-
ται σε αυτό ή στους σχετικούς Ειδικούς Όρους.
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4. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΏΣΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

Ο συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστή-
ριο. 

i. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (Α)

Το συμβόλαιό σας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δώσατε με την 
πρόταση ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

Αν τα αναφερόμενα στοιχεία του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που έχετε στα χέρια σας δι-
αφοροποιούνται σε οποιοδήποτε σημείο και με οποιονδήποτε τρόπο από τις πληροφορί-
ες αυτές, έχετε δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε το Συμβόλαιο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, για να ασκήσετε το Δικαίωμα εναντίωσης, θα πρέπει να 
συμπληρώσετε το Έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Υπόδειγμα Α’ και να το στείλετε, 
αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας. Η 
συστημένη επιστολή θα πρέπει να ταχυδρομηθεί  μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών  
από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Αν η ημερομηνία παραλαβής του 
Ασφαλιστηρίου δεν μπορεί να αποδειχθεί, τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πληρω-
μής των ασφαλίστρων.

ii. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (Β)
 
Μαζί με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας, θα πρέπει να σας έχουν παραδοθεί και τα προ-
βλεπόμενα από το Νόμο ( Ν.4364/2016) πληροφοριακά στοιχεία (έδρα της εταιρείας, 
τηλέφωνα κ.λπ.), καθώς και οι  Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου σας.

Αν ωστόσο, κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία δεν σας έχει δοθεί, έχετε επίσης το δικαί-
ωμα Εναντίωσης που ασκείται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.
Στην περίπτωση αυτή σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ-
ΩΣΗΣ Υπόδειγμα Β’ και να το στείλετε όπως περιγράφεται στο Δικαίωμα Εναντίωσης Α’, 
μέσα σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου.

iii. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις 

ΑΡΘΡΟ 20. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ασφαλιζόμενος ή λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται:
1. Να διατηρεί και να συντηρεί τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, τους χώρους και τις εγκα-

ταστάσεις που χρησιμοποιεί σε καλή κατάσταση.
2. Να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και με όλους 

τους κανονισμούς που επιβάλλονται νόμιμα από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή και 
σχετίζονται με τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.

3. Να παίρνει κάθε λογική προφύλαξη για την αποφυγή ατυχημάτων, σαν να μην ήταν 
ασφαλιζόμενος.

4. Η εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, σε περίπτωση 
που ο ασφαλιζόμενος ή λήπτης της ασφάλισης δεν τηρεί τα παραπάνω αναφερόμε-
να, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένα μέτρα.
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παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην 
Εταιρεία σχετική συστημένη επιστολή, μέσα σε δέκα τέσσερεις (14) ημέρες από την 
ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

Άσκηση Δικαιώματος Εναντίωσης/Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώ-
ματα το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.

Δεν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρεία της συστημένης επιστολή έχει καταβλη-
θεί αποζημίωση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο.

2. Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρεία της συστημένης επιστολής, έχει δηλω-
θεί ζημιά σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλιζόμενο κίνδυνο.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5. ΠΥΡΚΑΓΙΑ & 867 ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η ζημιά που προκαλείται από φωτιά που συνο-
δεύεται από φλόγα και προκλήθηκε χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη εστία ή εγκατέλει-
ψε αιφνίδια και απρόβλεπτα την εστία της και επεκτείνεται με δική της δύναμη.

Επιπλέον, καλύπτονται οι υλικές ζημιές στην ασφαλιζόμενη περιουσία που είναι συνέ-
πεια:
Προσπάθειας κατάσβεσης της πυρκαγιάς ή εντολής των αρχών για την αποτροπή ή πε-
ριορισμό της επέκτασής της. Καλύπτονται τα εύλογα έξοδα που θα κάνει ο λήπτης της 
ασφάλισης ή/και Ασφαλιζόμενος για την περιστολή ή τον περιορισμό της έκτασης της 
ζημιάς που έχει ήδη εκδηλωθεί και καλύπτεται με αυτό το ασφαλιστήριο. Αν η αποζη-
μίωση καλύπτει μέρος της ζημιάς, τότε θα καταβάλλεται αντίστοιχα ανάλογο μέρος των 
εξόδων, εκτός και αν αυτά τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από οδηγίες 
της Ασφαλιστικής Εταιρείας, οπότε η αντίστοιχη δαπάνη καταβάλλεται ακέραια. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εκτός από τις Εξαιρέσεις του Άρθρου 3 των Γενικών Όρων, 
ισχύουν και οι πιο κάτω Ειδικές Εξαιρέσεις:

• Δεν καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά που οφείλεται σε σεισμό ή ηφαιστεια-
κή έκρηξη. Τέτοιες ζημιές μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες 
καλύψεις σεισμού - ηφαιστειακής έκρηξης, παλιρροϊκό κύμα ή άλλη βίαιη φυσική 
αναταραχή, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοστρόβιλο ή άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή.

• Πυρκαγιά αν στο χώρο που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα γίνεται 
αποθήκευση βενζίνης, βενζινελαίου, γκαζολίνης, ανθρακασβεστίου, νάφθας ή 
άλλης παρόμοιας ύλης, σπίρτων, δυναμίτη, πυρίτιδας ή εκρηκτικών υλών.

• Πυρκαγιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
• Κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλιζομένων αντικειμένων, που συνέβη είτε στη 

διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε μετά από αυτήν.
• Έκρηξη και άλλα παρεμφερή συμβάντα, έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.
• Ζημιές στο ίδιο το ασφαλιζόμενο αντικείμενο από πυρκαγιά που προέρχεται από: 

• ζυμώσεις του, αυτανάφλεξη, ελάττωμα έμφυτο ή ελάττωμα που υπάρχει μέσα 
σε αυτό, ελαττωματική του κατασκευή. 
• υποβολή του με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα.

• Ζημιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μηχανές ή συσκευές ή τμήμα ηλεκτρικής 
εγκατάστασης, που προκαλούνται από πυρκαγιά που προέρχεται από υπερ-
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φόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου ή διαρροή ηλεκτρισμού, 
υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας σε 
οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλονται οι διαταραχές αυτές, εξαιρουμένου του κεραυ-
νού και της πυρκαγιάς.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

51.  ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές στην ασφαλιζόμενη περιουσία 
συνεπεία μετάδοσης πυρκαγιάς από δάσος ή δένδρα δάσους ή θάμνους, δασώδεις ή 
θαμνώδεις εκτάσεις, λόχμες, λειμώνες, συστάδες δένδρων ή θάμνων ή και συνεπεία 
εκχερσώσεως του εδάφους με φωτιά.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

51Α. ΖΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣ ΕΚ ΠΤΩΣΕΩΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ: Κεραυνός είναι η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική εκκένωση 
(εκτόνωση) μεταξύ εδάφους και σύννεφων.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται οι άμεσες και ορατές ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντι-
κείμενα από πτώση κεραυνού, με εξαίρεση την ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη ή απορρύθμι-
ση αν δεν συνυπάρχουν εμφανή σημάδια ρηγματωσης ή καύσης στο ασφαλιζόμενο κτίριο 
ή κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλιζόμενο περιεχόμενο.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

51Β.  ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ – ΣΤΥΛΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται υλική ζημιά που θα προκληθεί στην ασφαλιζόμενη 
περιουσία από πτώση δένδρων ή κλαδιών ή στύλων ή εναέριων καλωδίων παροχών 
τηλεφωνίας ή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται:
• υλικές ζημιές ή απώλειες που οφείλονται ή προκλήθηκαν από πτώση δένδρων ή 

κλαδιών κατά την διάρκεια κλαδέματος ή κοπής τους.
• υλικές ζημιές ή απώλειες που οφείλονται ή προκλήθηκαν από σεισμό, πλημμύρα, 

θύελλα, καταιγίδα, χιόνι.
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

52. ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΕΣΤΙΑ ΦΩΤΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η ζημιά σε κάθε είδους μηχανές, συσκευές και 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, προερχόμενη από εστία φωτιάς 



Λεωφ. Αμαλίας 26α Αθήνα, 
10557, Ελλάδα

T: +30 210 3227932 - 6
F: +30 210 3225540

Ε: info@orizonins.gr

24

που δημιουργήθηκε στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο από υπερφόρτωση, υπέρταση, 
βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, 
κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφαλείας και η οποία οφείλεται σε 
οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένου και του άμεσου κεραυνού.  

Το ασφαλιζόμενο ποσό είναι ίσο με την αξία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του 
ασφαλιζομένου κινδύνου και την συνολική αξία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
τμημάτων της μηχανής ή συσκευής όταν είναι σαφής ο σχετικός διαχωρισμός. Εάν ο 
διαχωρισμός δεν είναι σαφής τότε το ασφαλιζόμενο ποσό είναι ίσο με την συνολική 
αξία της μηχανής ή συσκευής που υπέστη τη ζημιά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Ζημιές που προκαλούνται από:
• Δοκιμαστική λειτουργία
• Αντικανονική λειτουργία
• Έμφυτο ελάττωμα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα, πλημμελή συντή-

ρηση, κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

53. ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΙΤΙΑ 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Έκρηξη, θεωρείται η ξαφνική έκλυση (διαφυγή) ενέργειας, που οφείλεται 
σε βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή ατμών.

• Φυσική έκρηξη έχουμε όταν τα τοιχώματα κλειστού δοχείου ή χώρου διαρ-
ρηγνύονται, λόγω υπερβολικής πίεσης του συγκεντρωμένου σε αυτό αερίου ή 
ατμού.

• Χημική έκρηξη έχουμε όταν παράγεται με αιφνίδιο τρόπο τεράστια ποσότητα 
αερίων συνεπεία χημικής αντίδρασης.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως 
προερχόμενες από οποιουδήποτε είδους έκρηξη, χημική ή φυσική, έστω και αν δεν 
επακολούθησε πυρκαγιά, οφειλόμενη σε αίτιο που βρίσκεται εντός ή εκτός της ασφαλι-
ζόμενης διεύθυνσης κινδύνου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρούνται της επέκτασης κάλυψης που παρέχεται από αυτό 
τον Ειδικό Όρο:
• Οι ζημιές που προξενούνται στην ίδια την εκρηγνυόμενη εγκατάσταση ή συ-

σκευή.
• Οι ζημιές από έκρηξη που προέρχονται από:

α) εκρηκτικές ύλες που βρίσκονται εντός ή/και εκτός του χώρου ευθύνης του 
ασφαλιζομένου αλλά των οποίων την ύπαρξη γνώριζε ο ασφαλιζόμενος. 
β) σεισμό ή ηφαιστειακή έκρηξη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Προϋπόθεση ισχύος της επέκτασης κάλυψης που παρέχεται από 
αυτό τον Ειδικό Όρο είναι το μηχάνημα στο οποίο συνέβη η έκρηξη να έχει τοποθετη-
θεί και να συντηρείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή/προμηθευτή 
του.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.
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53Α. ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ TOY ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται υλικές ζημιές λόγω πυρκαγιάς και έκρηξης που 
προκαλούνται άμεσα στον ασφαλιζόμενο λέβητα κεντρικής θέρμανσης (ή θερμοσίφωνα, 
ή εγκαταστάσεις παροχής υγραερίου, φωταερίου ή φυσικού αερίου) εφόσον αποτελούν 
ιδιοκτησία του Συμβαλλομένου ή/και Ασφαλιζομένου και συμπεριλαμβάνονται στο ασφα-
λιζόμενο κεφάλαιο της οικοδομής ή/και του περιεχομένου.
Διευκρινίζεται ότι κατά την ασφάλιση διαμερισμάτων πολυκατοικιών (οριζόντιος ή καθε-
τός ιδιοκτησία), η κάλυψη του λέβητα κεντρικής θέρμανσης θα αποζημιώνει τις ζημίες ή 
τις απώλειες στον λέβητα μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες 
που αντιστοιχεί στο ασφαλιζόμενο διαμέρισμα, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό της 
οικοδομής και στον πίνακα κατανομής χιλιοστών, και με την προϋπόθεση ότι η αναλογία 
του διαμερίσματος έχει περιληφθεί στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και αυτό αναφέρεται 
ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 3 
των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται υλικές ζημιές:

• Από Έκρηξη που προέρχεται από εκρηκτικές ύλες που βρίσκονται μέσα στο χώρο 
ευθύνης του ασφαλιζομένου ή/και εκτός του χώρου ευθύνης του ασφαλιζομένου 
αλλά των οποίων την ύπαρξη γνώριζε ο ασφαλιζόμενος.

• Από Πυρκαγιά που προήλθε από Σεισμό ή ηφαιστειακή έκρηξη.
• Από έκρηξη που οφείλεται σε πράξεις τρομοκρατίας.
• Για την κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων-συσκευών δεν καλύπτονται ζημίες:

-Όταν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης σε ισχύ.
-Σε αναλώσιμα υλικά. 

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

54. ΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ-ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές ορίζονται 
ως οι πράξεις  μεμονωμένων ατόμων ή οργανομένων ομάδων ατόμων σε διατάραξη της 
δημόσιας τάξης , ή πράξεις  νομίμου ή de facto Αρχής για την πρόληψη, καταστολή ή 
τη μείωση των συνεπειών της διατάραξης, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή εργαζομένου 
σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη προς υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση 
εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη, όχι όμως οποιαδήποτε πράξη Τρομοκρατίας.
 
ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από Στάση, 
Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτεται ζημιά: 

1. Που είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της εργασίας, διακοπής ή παύσης 
οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του Ασφα-
λιζομένου στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις. 

2. Που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του Ασφαλιζο-
μένου επί των ασφαλιζομένων αντικειμένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης 
από οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη αρχή. 

3. Που προκαλείται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης από τον ασφα-
λιζόμενο οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου από 
οποιοδήποτε πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν απαλλάσσεται για τις πιο πάνω 2 και 3 
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περιπτώσεις έναντι του Ασφαλιζομένου  ή Λήπτη της Ασφάλισης από την κάλυψη 
φυσικής ζημίας στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που γίνεται πριν από τη στέρηση 
της κυριότητας ή της χρήσης.

4. Επακόλουθη ζημία ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, καθώς και 
απώλεια οποιουδήποτε ποσού, πέραν από το ποσό της αποζημίωσης των υλικών 
ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται στον ειδικό όρο.

5. Ζημιά που προκαλείται κατά την διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπρα-
ξης αυτών ή με σκοπό τη διάπραξη αυτών. 

6. Σε οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό και δεν χρησιμοποιείται. 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Σε περίπτωση στάσεων, απεργιών , οχλαγωγιών  ή πολιτικών 
ταραχών στην ίδια γεωγραφική περιοχή, κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, 
όλες οι απώλειες ή ζημιές που θα συμβούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα μέσα σε 
χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) συνεχόμενων ωρών, θεωρούνται και αναγνω-
ρίζονται ως ένα συμβάν και ως μία και μόνη ζημιά.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

55. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Κακόβουλες Ενέργειες  ορίζονται ως ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε 
προσώπου που διαπράττονται με σκοπό τη βλάβη των ασφαλιζομένων αντικειμένων, 
χωρίς να αποτελούν στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, ή τρομοκρατι-
κές ενέργειες.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από κακό-
βουλες ενέργειες Τρίτων, εκτός των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 5 
του ν. 2496/97. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτεται: 

• Ζημιά σε οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό και δεν χρησιμοποιείται. 
• Ζημιά κατά την διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή με 

σκοπό τη διάπραξη αυτών. 
• Ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας του 

Ασφαλιζομένου επί των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης 
ή δήμευσης από οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη αρχή. 

• Ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσης από τον 
Ασφαλιζόμενο οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου 
από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

• Επακόλουθη ζημία ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, καθώς και 
απώλεια οποιουδήποτε ποσού, πέραν από το ποσό της αποζημίωσης των υλικών 
ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

• Ζημιά προκληθείσα στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο από καταγραφές συνθημά-
των, παραστάσεων grafity, αφισοκόλλησης κ.λπ. 

• Ζημιές που προξενήθηκαν από τρίτους στους οποίους είχε εκμισθωθεί ή παρα-
χωρήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του ακινήτου.

• Ζημιές που προξενήθηκαν από μέλη της οικογένειας του Ασφαλιζομένου ή προ-
στηθέντες του Ασφαλιζομένου.

• Απώλεια, μεταβολή/μετατροπή ή βλάβη ή μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσι-
μότητας ή λειτουργίας, συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηχανογραφικού 
εξοπλισμού (hardware), προγράμματος, λογισμικού (software) δεδομένων, 
συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή 
ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής που βρίσκεται μέσα σε εξο-
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πλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση 
μετάδοση, μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράμματος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλο και/ή ζημιογόνο κώδικα (εντολή 
προγραμματισμού), περιλαμβανομένων - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά «ιών» 
γνωστών με τις αγγλικές ονομασίες “virus”, “worm”, “logic bomb” ή “Trojan 
horse”, ή τυχόν άλλες, και το οποίο πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο 
της απώλειας.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

56. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ: Τρομοκρατικές Ενέργειες ορίζονται ως οι ενέργειες μεμονωμένων ή οργανω-
μένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτι-
κούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, οικονομικούς , εθνικιστικούς ή άλλους 
συναφείς σκοπούς  με πρόθεση τον εκφοβισμό του κοινωνικού συνόλου ή  μέρους 
αυτού ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες 
αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, 
απεργιών ή κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στην ασφαλιζόμενη 
περιουσία και οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές ενέργειες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 
3-Γενικές Εξαιρέσεις των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν καλύ-
πτονται υλικές ζημιές που οφείλονται, προκλήθηκαν ή προέκυψαν άμεσα ή έμμεσα:
• Σε χρήση πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών όπλων.
• Θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από βιολογική ή χημική μόλυνση ή ρύπανση. Για 

τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής «μόλυνση» σημαίνει τη μόλυνση, δηλητηρίαση 
ή παρεμπόδιση και/ή περιορισμό της χρήσης αντικειμένων, εξαιτίας της επίδρασης 
χημικών και/ή βιολογικών ουσιών.

• Σε ρίψη πυραύλων και ρουκετών.
• Ζημιές σε κτίριο που είναι κενό και δεν χρησιμοποιείται.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε, για 
λόγους που αφορούν ενδεικτικά την πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο 
ή τεχνικές ανάγκες της καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο 
και το παρόν ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται με σχετική γραπτή ειδοποίηση στον 
Ασφαλιζόμενο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του τελευταίου. Τα αποτελέσματα της 
ακύρωσης επέρχονται με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει 
στον Ασφαλιζόμενο η σχετική ειδοποίηση.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

57. ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ & 58 ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ: 

• Θύελλα θεωρείται η επικράτηση σφοδρών ανέμων έντασης μεγαλύτερης από οκτώ 
(8) Μποφόρ, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

• Καταιγίδα θεωρείται η σφοδρή ατμοσφαιρική αναταραχή που συνοδεύεται από 
σφοδρούς ανέμους, αστραπές, κεραυνούς και δυνατή και ραγδαία βροχόπτωση, 
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που αποδεικνύεται με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
• Πλημμύρα θεωρείται η από φυσικές αιτίες υπερχείλιση ή παρέκκλιση νερού 

από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, ο 
κατακλυσμός από θαλάσσια νερά, η διάρρηξη ή υπερχείλιση δημοσίου δικτύου 
παροχής νερού και η οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση νερών-βροχής, 
ποταμιού, λίμνης, χείμαρρου, διώρυγας, φράγματος-, που προέρχονται από 
χώρους εκτός της ασφαλιζομένης οικοδομής ή οικοδομής που στεγάζει το 
ασφαλιζόμενο περιεχόμενο

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στην ασφαλι-
ζόμενη περιουσία από θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 
3 –Γενικές Εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν 
καλύπτονται υλικές ζημιές:

• Από διείσδυση υδάτων από οποιαδήποτε οροφή, ανοίγματα, πόρτες και παρά-
θυρα που αφέθηκαν ανοικτά ή από οποιαδήποτε μη κατάλληλα προστατευμένα 
ανοίγματα της οροφής.

• Κατά την διάρκεια ή λόγω εργασιών κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής της 
ασφαλιζόμενης οικοδομής ή της οικοδομής που στεγάζει ασφαλιζόμενο περιε-
χόμενο, εκτός εάν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και λοιπά ανοίγματα ή 
προστατευτικά μέτρα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μονώσεις ταρατσών, 
έχουν αποπερατωθεί ώστε να προστατεύεται η ασφαλιζόμενη περιουσία.

• Φυσικών φαινομένων όταν η ασφαλιζόμενη οικοδομή ή η οικοδομή που στεγά-
ζει ασφαλιζόμενο περιεχόμενο έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
για διάστημα μεγαλύτερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες.

• Πλημμύρας που οφείλεται σε παλιρροϊκό κύμα (tsunami) μετά από σεισμό, 
εκτός εάν παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη του σεισμού και αναγράφεται στο 
Ασφαλιστήριο.

• Καθίζηση ή κατολίσθηση ή ύψωση του εδάφους από οποιαδήποτε αιτία και αν 
προέρχονται.

• Σε τέντες που η αγορά τους έχει γίνει περισσότερα από έξι (6) χρόνια από την 
ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς.

• Φυσικών φαινομένων (αέρα, βροχή, χαλάζι, χιόνι, παγετό, πλημμύρα, σκόνη), 
σε αντικείμενα που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα ή στην εξω-
τερική πλευρά του κτιρίου (π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών, 
εγκαταστάσεις κεραιών, ηλιακοί θερμοσίφωνες) όταν ασφαλίζεται περιεχόμενο.

• Σε μανδρότοιχους, περιφράξεις, αυλόθυρες, ορόσημα, προσωρινά τοιχία διακο-
σμητικά ή μη, σήματα και οποιοδήποτε εξωτερικό προσάρτημα του κτιρίου.

• Από φθορά, παλαιότητα, κακοτεχνία, πλημμελή συντήρηση του κτιρίου και των 
μόνιμων εγκαταστάσεών του.

• Από Θραύση ή διαρροή σωληνώσεων των εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής 
θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, αποχέτευσης του ασφαλιζομένου κτιρίου 
ή υπερχείλιση δεξαμενών αυτού.

• Από υγρασία από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.
• Σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και 

στηλών.
• Ζημία από παγετό, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Προϋποθέσεις ισχύος της κάλυψης που παρέχεται από αυτό τον 
Ειδικό Όρο είναι:
• Σε περίπτωση που ασφαλίζονται εμπορεύματα, πρώτες ύλες κ.λπ. θα πρέπει να 

τοποθετούνται όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των δεκατριών (13) εκατο-
στών από το έδαφος και σε απόσταση τουλάχιστον δέκα (10) εκατοστών από τα 
τοιχία της οικοδομής.

• Ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης να διατηρεί τα ασφαλιζόμενα 
περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα τις οροφές και τα ανοίγματα των κτιρίων σε 
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καλή κατάσταση. Εφ’ όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν 
και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημίας εάν οποιοδήποτε ελάττωμα 
παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Σε περίπτωση ενός ή περισσοτέρων φυσικών φαινομένων (θύελ-
λα, καταιγίδα ή/και πλημμύρα) στην ίδια γεωγραφική περιοχή, κατά τη διάρκεια ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου, όλες οι απώλειες ή ζημιές που θα συμβούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμε-
να μέσα σε χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) συνεχόμενων ωρών, θεωρούνται και 
αναγνωρίζονται ως ένα συμβάν και ως μία και μόνη ζημιά.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

59Α. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προ-
κληθεί συνεπεία τυχαίου, απρόβλεπτου και αιφνίδιου γεγονότος, από διαρροή υδάτων 
λόγω: 

• Θραύσης σωληνώσεων των εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, πυρό-
σβεσης, κλιματισμού και αποχέτευσης. 

• Υπερχείλισης δεξαμενών.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτονται οι ζημιές που οφείλονται/προκαλούνται:

• Από θραύση σωληνώσεων του ασφαλιζομένου κτιρίου εφόσον αυτό είναι ηλικίας 
μεγαλύτερης των 25 ετών.

• Από υγρασία, η οποία δεν προέρχεται από τη θραύση σωληνώσεων του ασφαλιζο-
μένου ακινήτου.

• Από κακή συντήρηση και από τη φυσική φθορά χρήσης των δεξαμενών και σωλη-
νώσεων.

• Από νερά τα οποία διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη εγκατάσταση κατα-
σβέσεως πυρκαγιάς (sprinkler system).

• Από παγετό.
• Από καθίζηση, κατολίσθηση ή μετακίνηση του εδάφους από οποιαδήποτε αιτία και 

αν προέρχονται.
• Σε αποχετεύσεις ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) ετών.
• Σε ασφαλιζόμενο ακίνητο ή / και περιεχόμενο εντός ακινήτου που έχει παραμείνει 

κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα (30) συνεχό-
μενων ημερών. 

• Σε ηλιακό θερμοσίφωνα. 
• Στις ίδιες τις σωληνώσεις και εγκαταστάσεις.
• Υπερχείλιση δημοσίων δικτύων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Προϋποθέσεις ισχύος της κάλυψης που παρέχεται από αυτό τον 
Ειδικό Όρο είναι: 
• Ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδει-

κνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλιζόμενη 
ιδιοκτησία και το περιεχόμενό της, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και συντή-
ρηση. Εφ’ όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα 
μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημίας εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί 
στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία.

• Σε περίπτωση που ασφαλίζονται εμπορεύματα που παράγονται, πωλούνται, εκτίθε-
νται ή αποθηκεύονται, τα εμπορεύματα θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 13 εκ. 
από το έδαφος σε παλέτες ή σε ράφια και σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών 
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από τα τοιχία της οικοδομής.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

510. ΣΕΙΣΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ: Σεισμός είναι το φυσικό φαινόμενο που προκαλείται από ξαφνική απελευ-
θέρωση μηχανικής ενέργειας από το εσωτερικό της γης προς την επιφάνειά της.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Κατά παρέκκλιση της εξαίρεσης του άρθρου 3- Γενικές Εξαιρέ-
σεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα 
προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και οφείλονται άμεσα σε σεισμό ή/ και 
πυρκαγιά ή παλιρροϊκό κύμα (tsunami) ή καθίζηση/ κατολίσθηση ως επακόλουθα του 
σεισμού. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 
3-Γενικές Εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν 
καλύπτονται υλικές ζημιές ή απώλειες στην ασφαλιζόμενη περιουσία που προκλήθηκαν 
ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα από:

• Προγενέστερες της ασφάλισης καταπονήσεις ή / και ζημιές.
• Την μη τήρηση του αντισεισμικού κανονισμού που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης 

άδειας ανέγερσης της οικοδομής ή ανακατασκευής, τροποποίησης αυτής ή προ-
σθήκη ή επέκταση αυτής.

• Κατασκευαστικό ελάττωμα της ασφαλιζόμενης οικοδομής.
• Σε κτίρια χωρίς άδεια ανέγερσης.
• Απώλεια εισοδήματος συνεπεία βλάβης από τον σεισμό (προκειμένου περί 

ασφαλίσεως κτιρίων), ούτε (προκειμένου περί ασφαλίσεως περιεχομένου) την 
τυχόν απώλεια ενοικίων ή ζημία λόγω διαφοράς μισθώματος και την δαπάνη 
μεταφοράς σε νέο ακίνητο.

• Σε οικοδομές που το έτος έκδοσης της οικοδομικής τους άδειας είναι πριν το 
1960.

• Δεν καλύπτονται αυθαίρετα τμήματα, τα οποία έχουν κτιστεί χωρίς νόμιμη οικο-
δομική άδεια.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Σε περίπτωση ενός ή περισσοτέρων σεισμών στην ίδια γεωγρα-
φική περιοχή, κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, όλες οι απώλειες ή ζημιές 
που θα συμβούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα μέσα σε χρονικό διάστημα εβδομήντα 
δύο (72) συνεχόμενων ωρών,  θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως ένα συμβάν και ως 
μία και μόνη ζημιά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα και 
απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφέρεται να κρατάει το ασφαλιζόμενο ακίνητο και το 
περιεχόμενο του, εάν ασφαλίζεται, σε καλή κατάσταση και συντήρηση. Εάν το απαιτή-
σουν οι περιστάσεις ή εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη 
ιδιοκτησία, θα πρέπει να λάβει και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά  και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Για κάθε ζημιά ορίζεται απαλλαγή ίση με το ποσοστό 2% του συνολικού 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου (οικοδομής και περιεχομένου).
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511. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ: Όχημα είναι κάθε μηχανική κατασκευή που κινείται με τροχούς και χρησιμο-
ποιείται σαν μεταφορικό μέσο.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως προερχό-
μενη από πρόσκρουση οχήματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Εξαιρείται της κάλυψης που παρέχεται από αυτό τον Ειδικό Όρο 
η πρόσκρουση οχήματος που ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ασφαλιζομένου 
ή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς του ή προσώπου που συγκατοικεί με αυτόν ή 
υπαλλήλου του.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά  και συνολικά κατά ασφαλιστικό 
έτος.

512. ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΣΠΡΙΝΚΛΕΡΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου 
γενικού όρου του ασφαλιστηρίου η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα 
ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία προέρχεται άμεσα από  διαρροή ή διαφυγή νερού από 
την αυτόματη εγκατάσταση πυροσβεστήρων (σπρίνκλερς) που βρίσκεται στο ασφαλισμέ-
νο κτίριο ή στο κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρούνται της επέκτασης κάλυψης που παρέχεται από αυτό τον 
Ειδικό Όρο ΖΗΜΙΕΣ:

• Στο ίδιο το σύστημα της αυτόματης εγκατάστασης σπρίνκλερς. 
• Που θα είχαν αποφευχθεί αν ο ασφαλισμένος είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση της αυτόματης εγκατάστασης 
κατάσβεσης πυρκαγιάς. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

1. Η διαρροή ή διαφυγή νερού πρέπει να είναι τυχαία και να μην οφείλεται ή προέρχεται 
από :

(α) Ψύξη που περιέρχεται σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου 
αφού το ασφαλισμένο κτίριο ή το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα 
αντικείμενα έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 45 
συνεχόμενες μέρες. 

(β) Θερμότητα ως επακόλουθο πυρκαγιάς.

(γ) Έκρηξη, σεισμό ή πυρκαγιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής ή διαφυγής νερού από τις προαναφερθείσες 
εγκαταστάσεις, ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της Ασφάλισης θα πράξει και θα επιτρέψει να 
πραγματοποιηθούν όλα τα πρακτικώς απαραίτητα, είτε δια απομακρύνσεως υλικών είτε 
άλλως, για να σωθούν ή προστατευθούν τα ασφαλισμένα.

3. Σε οποιαδήποτε αλλαγή, επισκευή ή μετασκευή στην αυτόματη εγκατάσταση σπρίν-



Λεωφ. Αμαλίας 26α Αθήνα, 
10557, Ελλάδα

T: +30 210 3227932 - 6
F: +30 210 3225540

Ε: info@orizonins.gr

32

κλερς πρέπει να δίνεται έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρία η οποία να συμφωνεί 
εγγράφως .

4. Η Εταιρία θα έχει δικαίωμα προσβάσεως στα ακίνητα όπου βρίσκονται τα ασφα-
λιζόμενα αντικείμενα, όλες τις εργάσιμες ώρες με σκοπό τον έλεγχο. Σε περίπτωση 
που η Εταιρία ειδοποιήσει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης για οποιοδήποτε 
ελάττωμα στην κατασκευή ή στην κατάσταση της αυτόματης εγκατάστασης σπρίνκλερς 
και ζητήσει επισκευή ή μετασκευή τότε έχει και την ευχέρεια μετά από έγγραφη ειδο-
ποίηση να αναστείλει την ασφαλιστική κάλυψη παρεχόμενη από την παρούσα επέκταση 
έως ότου οι προαναφερθείσες επιδιορθώσεις ή επισκευές πραγματοποιηθούν και 
εγκριθούν από την Εταιρία.

513. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η ζημιά που θα προκληθεί στα ασφαλιζόμενα αντι-
κείμενα από  άμεση επίδραση καπνού, που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά 
από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις, οι οποίες βρίσκονται εντός 
των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Δεν καλύπτεται η ζημιά που οφείλεται σε:

• Εστίες ανοικτής φλόγας από φορητές θερμαντικές συσκευές κηροζίνης και θερμά-
στρες πετρελαίου συνεπεία κακής χρήσης ή ελαττωματικής λειτουργίας. 

• Εκπομπές καπνού από τζάκι, συνήθη λειτουργία εγκαταστάσεων - χρήση συσκευ-
ών που παράγουν έργο ή θερμότητα και προκαλούν προοδευτικά αποχρωματι-
σμούς (αλλοιώσεις χρωματισμένων ή μη επιφανειών) ή / και ρύπανση με καπνό, 
τοίχων, κουρτινών, επιφανειών υφασμάτινων ειδών, επιπλώσεων, σκευών και 
εξοπλισμού γενικά. 

• Ζημιές που προκαλούνται κατά την διάρκεια ή εξαιτίας εργασιών καθαρισμού 
αγωγών, σωλήνων, συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού ή συσκευών. 

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

514. ΧΙΟΝΙ – ΒΑΡΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ - ΠΑΓΕΤΟΣ – ΧΑΛΑΖΙ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως 
προερχόμενες από χιόνι -παγετό – χαλάζι, συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών που 
θα προκληθούν από το βάρος του χιονιού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτεται:

• Ζημιά αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στην ύπαιθρο, ορόσημα, προσωρινά 
τοιχία διακοσμητικά, μαντρότοιχους, περιφράξεις, σήματα, τέντες, πινακίδες και 
οποιοδήποτε εξωτερικό προσάρτημα του κτιρίου.

• Ζημιά προερχόμενη από φθορά, παλαιότητα ή κακοτεχνία του κτιρίου και των 
μόνιμων εγκαταστάσεων.

• Ζημιά σε κτίρια κατά την διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός 
και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα ή άλλα ανοίγματά του έχουν αποπε-
ρατωθεί και όντως η ιδιοκτησία προστατεύεται από θύελλα και καταιγίδα.

• Ζημιά από εισροή χιονιού, παγετού, χαλάζιου από οποιαδήποτε οροφή, θύρα ή 
παράθυρο τα οποία αφέθησαν ανοικτά ή βρίσκονται σε ελαττωματική κατάσταση.

• Ζημιά σε ασφαλιζόμενα αντικείμενα που περιέρχονται σε γνώση του λήπτη της 
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ασφάλισης ή του ασφαλιζομένου αφού το ασφαλιζόμενο κτίριο ή το κτίριο μέσα 
στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 90 συνεχόμενες ημέρες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Προϋποθέσεις ισχύος της κάλυψης που παρέχεται από αυτό το Ειδικό 
όρο είναι:

• Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να διατηρηθεί η ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία σε καλή κατάσταση. Εφόσον 
το απαιτούν οι περιστάσεις θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας 
για πρόληψη ζημίας εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην ασφαλιζόμενη 
ιδιοκτησία.

• Σε περίπτωση που ασφαλίζονται εμπορεύματα θα πρέπει αυτά να είναι τοποθετημέ-
να όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο όριο των 13 εκατοστών από το έδαφος και σε 
απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών από τα τοιχία της οικοδομής.

• Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν  από το βάρος χιονιού, εφόσον οι κτι-
ριακές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευασθεί βάση μελέτης αντοχής βάρους χιονιού 
πενήντα (50) εκατοστών.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Σε περίπτωση παγετού, χαλάζιου ή και χιονόπτωσης  στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή, κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, όλες οι απώλειες ή 
ζημιές που θα συμβούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα μέσα σε χρονικό διάστημα εβδο-
μήντα δύο (72) συνεχόμενων ωρών, θεωρούνται και αναγνωρίζονται ως ένα συμβάν και 
ως μία και μόνη ζημία.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

515. ΚΛΟΠΗ / ΛΗΣΤΕΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ:
• ΚΛΟΠΗ: Καλύπτεται η απώλεια ή / και η ζημιά των ασφαλιζομενων αντικειμένων 

λόγω κλοπής ή απόπειρας κλοπής, μετά από εμφανή παραβίαση, διάρρηξη ή αναρ-
ρίχηση.

• ΛΗΣΤΕΙΑ: Καλύπτεται η απώλεια  ή/και η ζημιά των ασφαλιζομένων αντικειμένων 
συνεπεία ληστείας εντός του ασφαλιζομένου ακινήτου ή του ακινήτου που βρίσκεται 
το ασφαλιζόμένο περιεχόμενο, κατόπιν άσκησης βίας ή απειλής άσκησης βίας στον 
Ασφαλιζόμενο, σε μέλος της οικογένειάς του ή σε υπάλληλό του.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εκτός από τις Γενικές εξαιρέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 
3-Γενικές εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν 
καλύπτονται υλικές ζημιές ή απώλειες που οφείλονται ή προκληθήκαν άμεσα ή έμμεσα:

• Σε ασφαλιζόμενη κατοικία που έχει παραμείνει ακατοίκητη περισσότερο από τριάντα 
(30) συνεχόμενες ημέρες, εκτός εάν έχει ενημερωθεί γραπτά η Εταιρεία και έχει 
συμφωνήσει γραπτά στη συνέχιση της ασφάλισης με τους ίδιους ή άλλους όρους.

• Σε απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε κλοπή που πραγματοποιήθηκε χωρίς διάρρηξη 
ή αναρρίχηση.

• Σε αντικείμενα που βρίσκονται σε ανοικτό χώρο, στην ύπαιθρο (αυλές,κήπους 
κ.λπ.), κάτω από υπόστεγα ή σε άλλο χώρο που δεν καθορίζεται στο ασφαλιστήριο, 
όταν ασφαλίζεται περιεχόμενο.

• Σε αντικείμενα που η αξία τους ξεπερνάει το ποσό των €1.500, εκτός αν έχει γίνει 
ειδική αναφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

• Σε περίπτωση που ασφαλίζεται κατοικία καλύπτονται μέχρι του ποσού €1.500 
έκαστο και συνολικά μέχρι το 1/3 της αξίας της ασφαλιζομένης κινητής περιουσίας 
(εκτός εάν έχουν αναφερθεί ρητά και ονομαστικά στο Ασφαλιστήριο): έργα τέχνης, 
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πίνακες, εικόνες, γλυπτά, γουναρικά, χαλιά, διακοσμητικά αντικείμενα, αντικείμε-
να από ασήμι (εκτός κοσμημάτων),  πορσελάνη, σερβίτσια, κυάλια, τηλεσκόπια, 
μικροσκόπια, ηλεκτρονικά μηχανήματα, μηχανήματα ήχου, τηλεοράσεις, βίντεο, 
φωτογραφικές μηχανές, κινηματογραφικές μηχανές λήψεως και προβολής, αθλη-
τικός εξοπλισμός. Περισσότερα αντικείμενα που, σύμφωνα με τον συνηθισμένο 
προορισμό τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο (λ.χ. σερβίτσιο) θεωρούνται ένα 
κομμάτι.  
Διευκρινίζεται ότι και στις αξίες των παραπάνω αναφερομένων αντικειμένων, σε 
περίπτωση ζημίας, θα εφαρμόζεται ο αναλογικός όρος, αν προκύψει υπασφάλιση 
για το σύνολο της ασφαλιζομένης κινητής περιουσίας, όπως και στην περίπτωση 
που τυχόν προκύψει συνασφάλεια για το σύνολο του περιεχομένου, συνυπολο-
γιζομένης και της αξίας των κατονομαζόμενων αντικειμένων.

• Σε ανεξήγητη εξαφάνιση ασφαλισμένων αντικειμένων.
• Σε χρήματα (νομίσματα, χαρτονομίσματα), επιταγές, πιστωτικές κάρτες, ομο-

λογίες, ομόλογα, μετοχές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, αξιόγραφα γενικά, 
χρεόγραφα γενικά.

• Σε Πολύτιμα αντικείμενα, κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλλα 
και λίθους, έγγραφα, χειρόγραφα, σχέδια, καλούπια, μήτρες, υποδείγματα, σπά-
νια βιβλία, λογιστικά βιβλία, μετάλλια, αριστεία, πατρόν, κύπελλα αγώνων, γραμ-
ματόσημα, παραστατικά αξίας, δελτία και λαχνοί τυχερών παιχνιδιών, κειμήλια, 
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συλλογές γενικά, εκτός αν η εταιρεία 
έχει αποδεχτεί την ασφάλιση τους και έχουν αναφερθεί ρητά και ονομαστικά στο 
Ασφαλιστήριο.

• Από ή σε συνεννόηση με συνέταιρο, στέλεχος ή υπάλληλο του Ασφαλιζομένου 
ή Λήπτη της Ασφάλισης (ή συγκάτοικο, μέλος της οικογένειας ή του υπηρετικού 
προσωπικού του Ασφαλιζομένου ή Λήπτη της Ασφάλισης ).

• Από χρηματοκιβώτιο το κλειδί του οποίου βρισκόταν μέσα στο χώρο.
• Με χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε, ή με χρήση αντικλειδιού.
• Οποιαδήποτε επακόλουθη ή αποθετική ζημία.
• Ζημιά από κλοπή η οποία συμβαίνει αφού έχει επέλθει άλλο ζημιογόνο γεγονός, 

το οποίο έχει περιορίσει ή καταργήσει τα μέσα επαρκούς κλεισίματος των ασφα-
λιζομένων χώρων.

• Ζημία σε αντικείμενα που μεταφέρθηκαν σε άλλο χώρο από αυτόν που αναγρά-
φεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος:

• Να ειδοποιήσει την αρμόδια Αστυνομική Αρχή μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες από την διαπίστωση του συμβάντος και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέρ-
γεια για την ανακάλυψη των ενόχων και την ανάκτηση των βλαβέντων αντικειμέ-
νων και καταθέσει στην Εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών, με δικές του δαπάνες, 
αναλυτική κατάσταση των αντικειμένων που απωλέσθηκαν ή ζημιώθηκαν.

• Να θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και μέρες που η ασφαλιζόμενη κα-
τοικία παραμένει ακατοίκητη όλα τα μέτρα ασφαλείας και συστήματα συναγερμού 
που έχει δηλώσει κατά την σύναψη της ασφάλισης.

• Να ελέγχει, επιθεωρεί και συντηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και συστήματα 
συναγερμού, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους, 
σε όλη την διάρκεια της ασφάλισης.

• Να ειδοποιήσει άμεσα την εταιρεία, εφόσον διακοπεί η σύνδεση του συστήματος 
συναγερμού με την αστυνομία ή την ιδιωτική εταιρεία προστασίας ή όταν κάποιο 
άλλο μέτρο προστασίας που έχει δηλωθεί στην εταιρεία σταματήσει να λειτουρ-
γεί ή / και να υφίσταται.

• Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και 
εύλογα προληπτικά μέτρα φύλαξης της ασφαλιζομένης περιουσίας, σαν να μην 
ήταν Ασφαλιζόμενος.

• Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στις συνθήκες του κινδύνου να ειδοποι-
ήσει αμέσως γραπτώς την Εταιρεία.

• Σε περίπτωση ανευρέσεως μέρους ή όλης της απολεσθείσας περιουσίας να ειδο-
ποιήσει αμέσως την Εταιρεία. 
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Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει την ασφαλιζόμενη 
περιουσία που υπέστη απώλεια ή ζημιά.
 
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

516. ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΚΑΙ/Η ΥΨΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου 
γενικού όρου του ασφαλιστηρίου η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της για ζημιά στα ασφαλισμένα 
αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από αιφνίδια καθίζηση ή ύψωση ή κατολίσθηση του 
εδάφους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρείται της επέκτασης κάλυψης που παρέχεται από αυτό τον 
Ειδικό Όρο ζημιά :

• Σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόμια, φράκτες και περιφράξεις. 
• Που προκύπτει από το κατακάθισμα των νέων κατασκευών εξαιτίας του βάρους 

τους.
• Που προκύπτει από κατακάθισμα ή μετακίνηση τεχνητού εδάφους.
• Που προκύπτει από διάβρωση ακτών ή όχθης ποταμών.
• Που προκύπτει από λανθασμένο σχεδιασμό ή ελαττωματική κατασκευή ή χρησιμο-

ποίηση ελαττωματικών υλικών.
• Που προκύπτει από πυρκαγιά, υπόγειο πυρ, έκρηξη, σεισμό ή διαφυγή νερού από 

οποιαδήποτε δεξαμενή, εγκατάσταση ή σωλήνα.
• Της οποίας η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης της 

παρούσης ασφάλισης.
• Που είναι αποτέλεσμα ανακατανομής των τάσεων λόγω της κατασκευής ή της 

κατεδάφισης, της μετατροπής ή της επισκευής υπάρχουσας κατασκευής, σε οικόπεδο 
ιδιοκτησίας του Ασφαλισμένου.

• Που είναι αποτέλεσμα ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωματουργικών εργασιών σε 
οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ασφαλισμένου.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει την 
υποχρέωση να ενημερώσει τον Ασφαλιστή για οποιαδήποτε κατασκευή ή κατεδάφιση ή 
μετατροπή ή επισκευή υπάρχουσας κατασκευής ή ανασκαφή ή εκσκαφή ή χωματουργική 
εργασία πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε όμορο οικόπεδο ιδιοκτη-
σίας τρίτων, μόλις ο ίδιος λάβει σχετική γνώση. Ο Ασφαλιστής θα έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τους όρους της παρούσας ασφάλισης ή να την ακυρώσει.

516Β. ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΚΑΙ/Ή ΥΨΩΣΗ ΚΑΙ/Ή ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου 
γενικού όρου του ασφαλιστηρίου η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της για ζημιά στα ασφαλιζόμε-
να αντικείμενα αμέσως προερχόμενη από αιφνίδια καθίζηση ή ύψωση ή κατολίσθηση του 
εδάφους, η οποία οφείλεται σε καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 
3- Γενικές Εξαιρέσεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, εξαιρούνται και δεν κα-
λύπτονται υλικές ζημιές στην ασφαλιζόμενη περιουσία που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν 
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άμεσα ή έμμεσα ή είναι αποτέλεσμα ή προκαλούνται:
• Σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόμια, φράκτες και περιφράξεις. 
• Που προκύπτει από το κατακάθισμα των νέων κατασκευών εξαιτίας του βάρους 

τους.
• Που προκύπτει από κατακάθισμα ή μετακίνηση τεχνητού εδάφους. 
• Που προκύπτει από διάβρωση ακτών ή όχθης ποταμών. 
• Που προκύπτει από λανθασμένο σχεδιασμό ή ελαττωματική κατασκευή ή χρησι-

μοποίηση ελαττωματικών υλικών.
• Που προκύπτει από υπόγειο πυρ.
• Της οποίας η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης 

της παρούσης ασφάλισης.
• Που είναι αποτέλεσμα ανακατανομής των τάσεων λόγω της κατασκευής ή της 

κατεδάφισης, της μετατροπής ή της επισκευής υπάρχουσας κατασκευής, σε οικό-
πεδο ιδιοκτησίας του Ασφαλιζομένου.

• Που είναι αποτέλεσμα ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωματουργικών εργασιών σε 
οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ασφαλιζομένου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Ο Ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει την υποχρέωση 
να ενημερώσει τον Ασφαλιστή για οποιαδήποτε κατασκευή ή κατεδάφιση ή μετατροπή 
ή επισκευή υπάρχουσας κατασκευής ή ανασκαφή ή εκσκαφή ή χωματουργική εργασία 
πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε όμορο οικόπεδο ιδιοκτησίας 
τρίτων, μόλις ο ίδιος λάβει σχετική γνώση. Ο Ασφαλιστής θα έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τους όρους της παρούσας ασφάλισης ή να την ακυρώσει.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

518. ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ: Αεροσκάφος είναι κάθε ιπτάμενη μηχανική κατασκευή που χρησιμοποιεί-
ται σαν μεταφορικό μέσο.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται οι υλικές ζημιές των ασφαλιζόμενων αντικειμένων 
που προκαλούνται από πτώση αεροσκάφους ή/και αντικειμένων που αποσπάστηκαν 
από αυτά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρούνται της επέκτασης κάλυψης που παρέχεται από αυτό 
τον Ειδικό Όρο απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται από αεροσκάφος ή άλλο αερο-
πορικό μέσο που τελεί υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλιζομένου ή του μέλους της οικογένειάς του ή του προσωπικού του.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

520Α. ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται υλική ζημιά ή βλάβη στα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα 
ή πρώτες ύλες, που βρίσκονται μέσα σε ψυγεία/ψυκτικούς θαλάμους, λόγω αλλοίωσης 
που προκλήθηκε, κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, από διακοπή ή διατα-
ραχή της λειτουργίας των ψυκτικών μηχανημάτων που οφείλεται σε:

• Επέλευση οποιουδήποτε ασφαλιζομένου κινδύνου.
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• Σε τυχαία και ξαφνική διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πιστοποι-
είται στο αρχικό σημείο εισόδου της παροχής στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις και 
η οποία συμβαίνει σε ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από τις ασφαλιζόμενες εγκαταστά-
σεις και διαρκεί πλέον των 24 συνεχόμενων ωρών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτονται ζημίες:

• από ηλεκτρομηχανική βλάβη των ψυκτικών μηχανημάτων. 
• από απεργία του προσωπικού της ΔΕΗ ή από ηθελημένη κατακράτηση της παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος εκ μέρους της ΔΕΗ, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια υπαγορεύεται 
με μόνο σκοπό την προστασία ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας ή οποιουδήποτε 
τμήματος των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Η κάλυψη αυτή παρέχεται με απαλλαγή ανά ζημιά τις είκοσι τέσσερις  (24) 
πρώτες ώρες.

521. ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ 
ΚΑΙ/Η ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται οι ζημιές καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών και / ή 
παραθύρων και φωτεινών επιγραφών  (μονό σταθερά πακτωμένων στο ασφαλιζόμενο 
κτίριο) του ασφαλιζομένου ακινήτου λόγω θραύσης τους από αιφνίδιο/τυχαίο γεγονός, 
εκτός αυτών που αναφέρονται στις εξαιρέσεις. Η κάλυψη αφορά μόνο το κόστος αγοράς, 
μεταφοράς και τοποθέτησής τους. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτονται οι ζημιές: 

• Που προέρχονται από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους ή αντι-
κειμένου που πέφτει από αυτό, πρόσκρουση οχήματος ή τρένου, στάση, απεργία, 
οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, πλημμύρα, θύελλα, καταιγί-
δα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από σωληνώσεις, σεισμό, κλοπή από 
διάρρηξη, ληστεία, καθίζηση ή κατολίσθηση, εκτός εάν ασφαλίζονται με το παρόν 
ασφαλιστήριο και οι κίνδυνοι αυτοί. 

• Από βλάβη πλαισίων και εξαρτημάτων. 
• Από εσφαλμένη ή κακή εγκατάσταση των υαλοπινάκων. 
• Σε υαλοπίνακες φυτωρίων ή θερμοκηπίων.
• Σε ήδη ραγισμένους υαλοπίνακες.
• Κατά την διάρκεια της μεταφοράς, τοποθέτησης ή μετατοποθέτησής τους για οποια-

δήποτε αιτία. 
• Κατά την διάρκεια επισκευών, μετασκευών, οικοδομικών εργασιών του κτιρίου που 

βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα. 
• Σε κτίριο που είναι κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί  για περισσότερο από 45 συνε-

χόμενες ημέρες. 

Εξαιρούνται επίσης: 

• Οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές βλάβες και η καταστροφή λυχνιών και εξαρτημάτων 
των φωτεινών επιγραφών. Επίσης φωτεινές επιγραφές στον περιβάλλοντα χώρο του 
ασφαλιζομένου κτιρίου  ή/και στην ύπαιθρο. 

• Χαράγματα
• Το κόστος αντικατάστασης γραμμάτων και λοιπών διακοσμητικών προσαρμο-

σμένων πάνω στους υαλοπίνακες, εκτός αν η ζημιά σε αυτά είναι αποτέλεσμα της 
θραύσης του υαλοπίνακα.
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• Το κόστος αντικατάστασης πλαισίων και σκελετού.

523. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η ζημιά ή απώλεια στο ασφαλιζόμενο κτίριο από 
άτομο ή άτομα που εισήλθαν σε αυτό με πρόθεση να διαπράξουν κλοπή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρείται της επέκτασης κάλυψης που παρέχεται από αυτό τον 
Ειδικό Όρο :

• Κλοπή που έγινε από, ή στην οποία πήρε μέρος μέλος της οικογένειας του ασφα-
λιζομένου και/ή λήπτη της ασφάλισης ή πρόσωπο που συγκατοικεί ή βρίσκεται 
στην υπηρεσία του ή συνέταιρος ή υπάλληλός τους

• Κλοπή που περιήλθε σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζομένου 
αφού το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλιζόμένο περιεχόμενο είχε 
ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 45 
συνεχόμενες ημέρες. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Προϋποθέσεις ισχύος της κάλυψης που παρέχεται από αυτό τον 
Ειδικό Όρο είναι:

• Να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή εξόδου.
• Ο Ασφαλιζόμενος αμέσως μόλις περιέλθει στην αντίληψή του η κλοπή διαρρήξε-

ως που έχει συμβεί, να προβεί σε καταγγελία προς την αρμόδια αστυνομική Αρχή 
και σε όλα τα ενδεδειγμένα διαβήματα για την ανακάλυψη του ή των ενόχων και 
την ανάκτηση του συνόλου ή μέρους της διαρρηχθείσας ιδιοκτησίας. Σε περίπτω-
ση δε ανάκτησης, ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να αποδώσει στην Εταιρεία τη 
σχετική αναλογία του ποσού της καταβληθείσας από αυτήν αποζημίωσης.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση αναγράφε-
ται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστι-
κό έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής, που αναγράφεται 
στον Πίνακα Καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

530. ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η απώλεια των ασφαλισμένων χρημάτων:

• Ενώ βρίσκονται μέσα στο χώρο του ασφαλισμένου όπως καθορίζεται στο ασφα-
λιστήριο κατά τις εργάσιμες ώρες που προκαλείται από ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΛΗΣΤΕΙΑ, 
δηλαδή με χρήση βίας ή όπλου, ή απειλή ληστείας κατά προσώπου,

         ή
• Ενώ βρίσκονται μέσα σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο στο χώρο του ασφαλι-

σμένου όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο κατά τις μη εργάσιμες ώρες που 
προκαλείται από ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ, δηλαδή με βίαιη είσοδο 
στο ή έξοδο από το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται, με την προυπόθεση ότι 
θα υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή εξόδου και 
διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου.

Διευκρινίζεται ότι σε ό,τι αφορά την απώλεια επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματι-
κών, αποζημίωση οφείλεται μόνο εφόσον και όταν αυτές εξαργυρωθούν παράνομα.

Χρήματα θα σημαίνει τραπεζογραμμάτια, κέρματα, γραμμάτια, συναλλαγματικές, 
επιταγές, ταχυδρομικά εμβάσματα, γραμματόσημα και ένσημα τα οποία ανήκουν στον 
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ασφαλισμένο ή για τα οποία αυτός είναι υπεύθυνος.

Εργάσιμες ώρες θα σημαίνει οι ώρες γραφείου του υπαλληλικού προσωπικού του ασφα-
λισμένου και επιπλέον, υπερωριακή απασχόληση προσωπικού που έχει την ευθύνη των 
χρημάτων.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ορίζεται στο ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρούνται:

• Κλοπή που έγινε από ή στην οποία πήρε μέρος υπάλληλος του ασφαλισμένου και/ή 
λήπτη της ασφάλισης ή οφείλεται σε δολιότητα ή ανέντιμη πράξη υπαλλήλου του 
ασφαλισμένου.

• Ελλείμματα που οφείλονται σε λάθος ή παράλειψη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η κάλυψη δεν ισχύει αν ο ασφαλισμένος:

• Δεν τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν συμφωνηθεί με το ασφαλιστήριο 
αυτό.

• Δεν θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ημέρες κατά τις οποίες στο χώρο 
δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, όλα τα μέτρα ασφαλείας και συστήματα συναγερμού 
που έχουν συμφωνηθεί με το ασφαλιστήριο αυτό.

• Δεν επιθεωρεί και δεν συντηρεί τακτικά τα συστήματα συναγερμού σύμφωνα με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.

• Δεν ειδοποιεί αμέσως την εταιρία, εφόσον διακοπεί η σύνδεση του συστήματος 
συναγερμού με την αστυνομία ή την ιδιωτική εταιρία ασφαλείας.

• Δε δηλώσει περιστατικό κλοπής, την ίδια ή την επόμενη ημέρα από τότε που έλαβε 
γνώση αυτού, στην αρμόδια αστυνομική αρχή και δεν βοηθήσει με κάθε τρόπο τις 
αρμοδιες αρχές στην ανάκτηση των αντικειμένων που κλάπηκαν και στην ανακάλυψη 
των δραστών.

• Δεν τηρεί εκτός του χρηματοκιβωτίου ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταγράφο-
νται πλήρη στοιχεία των επιταγών (τράπεζα, αριθμός, ποσό, εκδότης, ημερομηνία 
έκδοσης).

• προκειμένου για μεταχρονολογημένες επιταγές, δε φροντίσει το αργότερο εντός 
δύο (2) εργάσιμων ημερών αφότου λάβει γνώση του περιστατικού κλοπής μέσω 
των εκδοτών των επιταγών που απωλέστηκαν να ειδοποιηθούν οι τράπεζες για την 
απώλεια.

Προϋπόθεση ισχύος της κάλυψης αποτελεί επίσης ότι κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων 
ωρών το χρηματοκιβώτιο θα είναι κλειδωμένο και τα κλειδιά θα φυλάσσονται πάντοντε 
προσωπικά από τον ασφαλισμένο ή υπάλληλό του και εκτός του χώρου του ασφαλισμέ-
νου, όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.

531. ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ 

ΟΡΙΣΜΟΙ:

• Χρήματα θα σημαίνει τραπεζογραμμάτια, κέρματα, γραμμάτια, συναλλαγματικές, 
επιταγές, ταχυδρομικά εμβάσματα, γραμματόσημα και ένσημα τα οποία ανήκουν 
στον ασφαλιζόμενο ή για τα οποία αυτός είναι υπεύθυνος.

• Εργάσιμες ώρες θα σημαίνουν οι ώρες γραφείου του υπαλληλικού προσωπικού του 
ασφαλιζομένου και επιπλέον υπερωριακή απασχόληση προσωπικού που έχει την 
ευθύνη των χρημάτων.

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η απώλεια των ασφαλιζομένων χρημάτων ενώ μεταφέ-
ρονται για τους σκοπούς της ασφαλιζόμένης επιχείρησης μέσα στον ελληνικό χώρο, κατά 
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την διάρκεια των εργασίμων ωρών, από υπάλληλο του ασφαλιζομένου ή άλλο εξου-
σιοδοτημένο από τον ασφαλιζόμενο πρόσωπο, που προκαλείται από Κλοπή/Ληστεία, 
δηλαδή με χρήση βίας ή όπλου, ή απειλή ληστείας κατά προσώπου που μεταφέρει τα 
χρήματα.
Διευκρινίζεται ότι σε ότι αφορά την απώλεια επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματι-
κών, αποζημίωση οφείλεται μόνο εφόσον και όταν αυτές εξαργυρωθούν παράνομα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτεται: 
• Κλοπή που έγινε από ή στην οποία πήρε μέρος υπάλληλος του ασφαλιζομένου 

και/ή λήπτη της ασφάλισης ή οφείλεται σε δολιότητα ή ανέντιμη πράξη υπαλλή-
λου του ασφαλιζόμενου.

• Κλοπή μέσα από αφύλακτο όχημα.
• Ελλείμματα που οφείλονται σε λάθος ή παράλειψη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η κάλυψη δεν ισχύει αν ο ασφαλιζόμενος:

• Δεν δηλώσει περιστατικό κλοπής, την ίδια ή την επόμενη ημέρα από τότε που 
έλαβε γνώση αυτού, στην αρμόδια αστυνομική αρχή και δεν βοηθήσει με κάθε 
τρόπο τις αρμόδιες αρχές στην ανάκτηση των αντικειμένων που κλάπηκαν και 
στην ανακάλυψη των δραστών.

• Προκειμένου για μεταχρονολογημένες επιταγές, δεν φροντίσει το αργότερο 
εντός δύο (2)  εργάσιμων ημερών αφότου λάβει γνώση του περιστατικού κλοπής 
μέσω των εκδοτών των επιταγών που απωλέστηκαν να ειδοποιηθούν οι τράπεζες 
για την απώλεια.

Προϋπόθεση ισχύος της κάλυψης αποτελεί επίσης, προκειμένου για μετρητά (τραπεζο-
γραμμάτια και κέρματα) αξίας άνω των €30.000, ότι την μεταφορά εκτελούσαν δύο 
πρόσωπα.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

532. ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων που φυλάσσονται 
στο ταμείο, συνεπεία Κλοπής κατόπιν Ληστείας (άσκηση απειλής ή βίας) κατά τις ώρες 
λειτουργίας.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

568. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται υλικές ζημιές που θα προκληθούν από την επέλευ-
ση ασφαλιζομένου και καλυπτομένου κινδύνου στον ηλιακό θερμοσίφωνα, εφόσον 
ανήκει στην ασφαλιζόμενη περιουσία.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

617. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
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ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα που θα γίνουν, με προηγούμενη 
έγκριση της Εταιρείας, για την κατεδάφιση ερειπίων και την απομάκρυνση των συντριμ-
μάτων ασφαλιζομένων αντικειμένων, (κτιρίων και περιεχομένου) που έπαθαν ζημιά ή 
καταστράφηκαν από ασφαλιζόμενο κίνδυνο με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας που 
επήλθε.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτονται τα έξοδα: 
• Για κατεδάφιση ερειπίων ή απομάκρυνση συντριμμάτων από χώρο άλλο εκτός του 

οικοπέδου όπου βρίσκονται τα ασφαλιζόμένα αντικείμενα που έπαθαν τη ζημιά. 
• Που θα προκύψουν από ρύπανση ιδιοκτησίας μη ασφαλισμένης με το παρόν ασφα-

λιστήριο. 
• Που θα προκύψουν από μόλυνση των ασφαλιζομένων ή / και την μετάδοση της 

μόλυνσης σε αντικείμενα τρίτων. 

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας καθορίζεται στις Πρόσθετες 
Συμφωνίες του ασφαλιστηρίου και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό 
έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής ή/και περιεχομένου, που 
αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

630. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΕΚΡΗΞΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για :

• κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από το νόμο να καταβάλει για αποζημίωση 
λόγω υλικής ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που βρίσκονται έξω από το 
ασφαλιζόμενο κτίριο ή το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ασφαλιζόμενο περιεχό-
μενο όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριο που συμβαίνει κατά την διάρκεια της 
περιόδου ασφάλισης και προκαλείται από πυρκαγιά ή έκρηξη, που καλύπτεται από 
το ασφαλιστήριο, και που εκδηλώθηκε μέσα στο ασφαλιζόμενο κτίριο ή το κτίριο 
μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλιζόμενο περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο 
ασφαλιστήριο.

• κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλιζομένου ή που 
αναλαμβάνεται από τον ασφαλιζόμενο με έγγραφη συμφωνία της εταιρείας, εφόσον 
πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζημίωσης κατά του ασφα-
λιζομένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου: 
• Για Ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από αίτια για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος 

είναι υποχρεωμένος από το Νόμο να καλύπτεται από άλλη(ες) ασφάλιση(εις). 
• Για ζημιά που θα οφείλεται στη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Ασφαλιζομένου/Λήπτη της ασφάλισης. 
• Για ευθύνη που αναλαμβάνεται από τον ασφαλιζόμενο με συμφωνία ή σύμβαση, 

την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλιζόμενος χωρίς αυτή την συμφωνία ή τη 
σύμβαση.

• Ευθύνη ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον ασφαλιζόμενο ή που 
φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλιζόμενο ή από πρόσωπο που απασχολεί-
ται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ασφαλιζόμενο.

• Για ευθύνη μόλυνσης ή ρύπανσης κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή 
ατμόσφαιρας, και σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία που 
προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια μόλυνση ή ρύπανση.

• Για ευθύνη ζημιών που  προέρχονται από τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή 
μη.
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• Για ευθύνη ζημιών που προέρχονται από στάσεις, απεργίες οχλαγωγίες, πολιτικές 
ταραχές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
• Ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το ασφαλιζόμενο ακίνητο σε 

καλή κατάσταση. 
• Η κατασκευή και οι πάσης φύσης εγκαταστάσεις του ακινήτου να είναι σύμφωνες 

με τους ισχύοντες κανονισμούς, να πληρούν τις προδιαγραφές και να συντηρού-
νται όπως προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε καταβολή αποζημίωσης πριν λάβει την ποινι-
κή δικογραφία που θα σχηματιστεί, καθώς και κάθε απαραίτητο έγγραφο το οποίο θα 
αποδεικνύει το πραγματικό ύψος της ζημιάς και το νόμιμο δικαιούχο αποζημίωσης.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Στα καθο-
ρισμένα Ανώτατα Όρια Ευθύνης της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι  
υπερημερίας, καθώς και τα πάσης φύσης δικαστικά και άλλα έξοδα.

630Α.  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η Αστική ευθύνη του Ασφαλιζομένου για : 

• κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί από το νόμο να καταβάλει στον εκμισθωτή για 
αποζημίωση λόγω υλικής ζημιάς στο μίσθιο που συμβαίνει κατά την διάρκεια της 
περιόδου ασφάλισης και προκαλείται από πυρκαγιά ή έκρηξη, που καλύπτεται 
από το ασφαλιστήριο, και που εκδηλώθηκε μέσα στο μίσθιο όπως καθορίζεται 
στο ασφαλιστήριο.

• κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλιζομένου ή που 
αναλαμβάνεται από τον ασφαλιζόμενο με έγγραφη συμφωνία της εταιρίας, εφό-
σον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζημίωσης κατά του 
ασφαλιζομένου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

• Ευθύνη που αναλαμβάνεται από τον ασφαλιζόμενο με συμφωνία ή σύμβαση, 
την οποία ευθύνη δεν θα είχε ο ασφαλιζόμενος χωρίς αυτή την συμφωνία ή τη 
σύμβαση.

• Ευθύνη για ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία : που ανήκουν στον ασφαλισμένο 
ή που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον ασφαλιζόμενο ή από πρόσωπο που 
απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ασφαλιζόμενο, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 
του μισθωμένου κτιρίου που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.

• Ευθύνη για μόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης 
ή ατμόσφαιρας, και σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία 
που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια μόλυνση ή ρύπανση.

• Ευθύνη για ζημιές προερχόμενες από Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη.
• Ευθύνη για ζημιές προερχόμενες από στάσεις, απεργίες οχλαγωγίες, πολιτικές 

ταραχές.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε καταβολή αποζημίωσης πριν λάβει την ποινι-
κή δικογραφία που θα σχηματιστεί, καθώς και κάθε απαραίτητο έγγραφο το οποίο θα 
αποδεικνύει το πραγματικό ύψος της ζημιάς και το νόμιμο δικαιούχο αποζημίωσης.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Στα καθο-
ρισμένα Ανώτατα Όρια Ευθύνης της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι  
υπερημερίας, καθώς και τα πάσης φύσης δικαστικά και άλλα έξοδα.
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634. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ / 
         ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται τα αναγκαία και αποδεδειγμένα έξοδα που θα 
πραγματοποιήσει ο ασφαλιζόμενος για την μεταφορά του ασφαλιζομένου περιεχομένου 
ή μέρους του, την αποθήκευση και επανεγκατάσταση του στο ασφαλιζόμενο ακίνητο, 
μετά από καλυπτόμενη ζημιά που έκανε ακατοίκητο το κτίριο, σύμφωνα με τη γνώμη του 
πραγματογνώμονα και με έγκριση της Εταιρείας. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Ο Ασφαλιζόμενος να διαμένει μόνιμα στην ασφαλιζόμενη κατοικία είτε 
ως ιδιοκτήτης είτε ως ενοικιαστής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτονται ζημιές κατά την διάρκεια της μεταφοράς του 
περιεχομένου.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

635. ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγματοποιήσει ο Συμβαλλόμενος 
ή/και Ασφαλιζόμενος για τη διαμονή του σε άλλη κατοικία (ξενοδοχείο, πανσιόν κλπ.), 
σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζομένου κινδύνου, που θα καταστήσει την ασφαλιζόμενη 
οικοδομή ή την οικοδομή που στεγάζει το ασφαλιζόμενο περιεχόμενο, μη κατοικήσιμη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι ο 
Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλιζόμενος (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής) να διαμένει μόνιμα στην 
ασφαλιζόμενη κατοικία.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση και η διάρ-
κεια ανώτατης περιόδου αποζημίωσης αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και ισχύει για 
κάθε ζημιά και συνολικά κατά το ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στο ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο οικοδομής ή/και περιεχομένου, που αναγράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες 
και δεν το προσαυξάνει.

636. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η ζημιά που θα προκληθεί στον Συμβαλλόμενο ή / και 
Ασφαλιζόμενο από απώλεια εισπραττομένων ενοικίων, σε περίπτωση που εκμισθώνεται 
το ασφαλιζόμενο ακίνητο και καταστεί ακατάλληλο για χρήση λόγω υλικής αποζημιωτέας 
ζημιάς σε αυτό, μετά από επέλευση ασφαλιζομένου κινδύνου και ο ενοικιαστής αναγκα-
στεί να διακόψει ή να αναστείλει την μίσθωση σαν αποτέλεσμα αυτής της ζημιάς.
Βάση για την καταβολή της αποζημίωσης λαμβάνεται το τρέχον μηνιαίο ενοίκιο κατά 
την χρονική στιγμή επέλευσης της ζημιάς, σύμφωνα με την νόμιμα θεωρημένη από την 
αρμόδια δημόσια αρχή σύμβαση μίσθωσης που υποβάλει ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφα-
λιζόμενος και προκύπτει κατά αναλογία για το απαιτούμενο για την επισκευή του κτιρίου 
χρονικό διάστημα, μετά από πραγματογνωμοσύνη, χωρίς αυτό το χρονικό διάστημα να 
υπερβαίνει περίοδο 12 μηνών από την ημέρα επέλευσης της ζημιάς και χωρίς η αποζημί-
ωση να μπορεί να υπερβεί για όλη την περίοδο αυτή το 1/10 του ασφαλιζομένου για το 
κτίριο ποσού και αναλογικά για κάθε περίοδο μικρότερη των 12 μηνών.  Η αποζημίωση 
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αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να παραταθεί, αφού γίνουν οι εργασίες για 
επισκευή ή επανοικοδόμηση, λόγω μη ενοικίασής του, ούτε μπορεί να υπερβεί την 
πραγματική ζημιά, που θα έχει προκύψει από την απώλεια των ενοικίων και αφού αφαι-
ρεθούν οι διάφοροι φόροι.  Δηλώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία το κτίριο 
δεν ήταν ενοικιασμένο, όλο ή τμήμα του, κατά την στιγμή της επέλευσης της ζημιάς, η 
παρούσα κάλυψη δεν ισχύει και ο ασφαλιζόμενος σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούται 
αποζημίωση, παρά μόνο για το νοικιασμένο μέρος.
Επίσης, δηλώνεται και συμφωνείται ότι αν Νόμος, Διάταγμα ή Κανονισμός, που προ-
έρχεται από Δημοτική ή άλλη Αρχή και ρυθμίζει τη ρυμοτομία ή την επισκευή, δόμηση 
και ανοικοδόμηση, εμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή ανοικοδόμηση 
ή προκαλέσει την αναβολή ή αργοπορία των εργασιών για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία 
δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης, γι’ αυτή την παρεμπό-
διση ή χρονοτριβή.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι ο 
Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλιζόμενος:
 
• Να είναι ιδιοκτήτης της ασφαλιζομένης οικοδομής και να μην διαμένει σε αυτή.
• Να την εκμισθώνει με νόμιμη σύμβαση κατά το χρονικό σημείο επέλευσης της 

ζημιάς και
• Να υποβάλει νόμιμη βεβαίωση, θεωρημένη από την αρμόδια δημόσια αρχή, για 

τη λύση της μίσθωσης.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για αποζημίωση και η 
διάρκεια ανώτατης περιόδου αποζημίωσης αναγράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και 
ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά το ασφαλιστικό έτος, περιλαμβάνεται δε στο 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής ή/και περιεχομένου, που αναγράφεται στον πίνακα 
καλύψεων και δεν το προσαυξάνει.

638. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζομένου κινδύνου, εάν διαπι-
στωθεί ότι τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα (οικοδομή-περιεχόμενο) κατά την ημερομηνία 
επέλευσης της ζημιάς έχουν αξία αντικατάστασης μεγαλύτερη από την ασφαλιζόμενη 
και μέχρι και 5% του αντίστοιχου ασφαλιζομένου κεφαλαίου οικοδομής ή/και περιεχο-
μένου που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων, η ζημιά να αποζημιώνεται στο ακέραιο 
από την εταιρεία και δεν θα εφαρμόζεται υπασφάλιση για το υπερβάλλον ποσό.  
Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ τρέχουσας εμπορικής αξίας και ασφαλιζόμενης 
αξίας είναι ανώτερη του 5%, ο λήπτης της ασφάλισης θεωρείται ασφαλιστής του 
εαυτού του για όλο το πέρα από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ποσό και με αυτή την 
ιδιότητα υφίσταται το μέρος της ζημιάς που του αναλογεί.

640. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται οι επαγγελματικές αμοιβές αρχιτεκτόνων, τοπογρά-
φων, συμβούλων, καθώς και άλλες νομικές και επαγγελματικές αμοιβές που δόθηκαν 
εύλογα κατά την αποκατάσταση των ασφαλιζόμενων αντικειμένων εξαιτίας της ζημιάς 
που υπέστησαν, αλλά όχι για την προετοιμασία εξέγερσης αξιώσεων.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

641. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
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ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται τα πρόσθετα έξοδα για την ανακατασκευή του 
ασφαλιζομένου κτιρίου που θα γίνουν με τη συγκατάθεση της εταιρείας, προκειμένου 
να υπάρξει συμμόρφωση με τους κανονισμούς δόμησης ή νομικές διατάξεις τοπικών ή 
άλλων δημοσίων αρχών, που θα επιβληθούν στον ασφαλιζόμενο για πρώτη φορά μετά 
τη ζημιά και με την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή θα ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα 
(12) μήνες από την ημερομηνία που συνέβη η ζημιά, ή σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο για 
την οποία η εταιρεία θα έχει συγκατατεθεί γραπτά.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Δεν καλύπτονται έξοδα για διατάξεις σχετικές με μέρη του ασφαλιζο-
μένου κτιρίου που δεν ζημιώθηκαν πλην των θεμελίων (εκτός αν τα θεμέλια εξαιρούνται 
ειδικά από την ασφάλιση) από οποιαδήποτε μεταβολή ή του τρόπου ή του ποσοστού 
φορολογίας ή άλλη χρέωση ή καταλογισμό που μπορεί να προκύψει από υπεραξία του 
ασφαλιζομένου κτιρίου ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης με οποιοδήποτε από τους 
κανονισμούς ή τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

652. ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου 
γενικού όρου του ασφαλιστηρίου η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει, σύμφωνα με τους όρους του, την παρακάτω περιουσία από 
την ημερομηνία απόκτησής της : 

• οποιοδήποτε νεοαποκτηθέν ή νεοανεγερθέν κτίριο και/ή περιεχόμενο, εντός 
Ελλάδας και 

• τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις σε ασφαλιζόμενα κτίρια και/ή περιεχόμε-
νο πλην εμπορευμάτων, (όχι όμως αναπροσαρμογή αξιών).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
• Τα παραπάνω θα αφορούν την ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα με τα ασφαλιζόμε-

να αντικείμενα.
• Ο λήπτης της ασφάλισης θα δηλώνει γραπτά προς την εταιρεία το συντομότερο 

δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από 3 μήνες μετά από την απόκτησή τους, τις 
λεπτομέρειες και την αξία των παραπάνω αντικειμένων και θα καταβάλλει τα αναλο-
γούντα ασφάλιστρα από την ημερομηνία απόκτησης αυτών.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η αξία της νεοαποκτηθείσας περιουσίας δεν υπερβαίνει ποσοστό 
10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.

654. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καταβάλλεται επίδομα απώλειας κερδών εάν, ως αποτέλεσμα 
ζημιάς στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και/ή το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα 
ασφαλιζόμενα αντικείμενα, από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, διακοπεί η 
λειτουργία της επιχείρησης.
Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την επανέναρξη 
της λειτουργίας της επιχείρησης, με βάση την πραγματογνωμοσύνη, με ανώτατο όριο τους 
12 μήνες από την επέλευση της ζημιάς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Η κάλυψη εξαιρείται:
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• Αν είναι αποτέλεσμα ζημιάς από κλοπή.
• Αν η ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα εξαιρείται από το παρόν ασφαλιστή-

ριο.
• Αν η ζημιά στο κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα 

δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο.
• Αν η ζημιά συμβεί κατά τη διάρκεια αργίας της επιχείρησης, διακοπής των εργασι-

ών της, ή εκκαθάρισης αυτής, ή σε περίπτωση πτώχευσης επειδή ο ασφαλιζόμε-
νος δεν διαθέτει έγκαιρα τα απαραίτητα κεφάλαια για την επανέναρξη λειτουργίας 
της επιχείρησης μετά τη ζημιά ή αν δεν επιθυμεί να επαναλειτουργήσει την 
επιχείρηση, για την παρεμπόδιση ή χρονοτριβή. 

• Αν νόμος, διάταγμα ή κανονισμός, που προέρχεται από δημοτική ή άλλη αρχή και 
ρυθμίζει τη ρυμοτομία ή την επισκευή, δόμηση και ανοικοδόμηση, εμποδίσει με 
οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή ανοικοδόμηση ή προκαλέσει την αναβολή ή 
αργοπορία των σχετικών εργασιών

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για 12 μήνες περίοδο 
καταβολής ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Για κάθε περίοδο καταβολής μικρότερη των 12 
μηνών, η αποζημίωση μειώνεται αναλογικά.

656. ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγματοποιήσει ο συμβαλλό-
μενος ή και αφαλιζόμενος για την φύλαξη της ασφαλιζόμενης περιουσίας (οικοδομής 
ή περιεχομένου) μετά την επέλευση ασφαλιζομένου κινδύνου, με την υποβολή στην 
Εταιρεία των νόμιμων παραστατικών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρούνται έξοδα : 
• Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 72 συνεχόμενων ωρών από την τοποθέ-

τηση του προσωπικού φύλαξης.
• Αφού αποκατασταθεί η συνηθισμένη προστασία του κτιρίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι ο 
συμβαλλόμενος ή και ασφαλιζόμενος (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής)  να διαμένει μόνιμα 
στην ασφαλιζόμενη κατοικία.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

725Β. ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Τα αντικείμενα που ασφαλίζονται με το παρόν, από καταστροφή 
ή βλάβη ως συνέπεια ενός ή περισσοτέρων κινδύνων που καλύπτονται με το ασφα-
λιστήριο, ενώ η αποζημίωση που θα καταβληθεί θα υπολογιστεί με βάση την δαπάνη 
αποκατάστασής τους (ανακατασκευής ή αντικατάστασης) κατά την στιγμή της ζημιάς, 
σαν καινούργιων στον ίδιο χώρο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρούνται της κάλυψης:

• Αντικείμενα, η παλαιότητα των οποίων υπερβαίνει το 50% ή κτίρια, η ηλικία των 
οποίων υπερβαίνει τα 15 χρόνια, ούτε καλύπτεται το κόστος μιας ειδικής ανακα-
τασκευής αυτών των αντικειμένων. 

• Ενδύματα και υποδήματα.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ: 

• Τα ποσά που ασφαλίζονται από τον ασφαλιζόμενο αναφέρονται στην αξία που 
έχουν τα αντικείμενα σαν καινούργια.

• Σε περίπτωση που αντικείμενο καταστραφεί και στην πράξη δεν γίνεται να αντικατα-
σταθεί με άλλο πανομοιότυπο με αυτό, ως αξία αποκατάστασης για τον υπολογισμό 
της αποζημίωσης, λαμβάνεται η αξία ενός άλλου αντικειμένου παρεμφερούς, κατά 
το δυνατόν, και με την ίδια απόδοση. Αν το αντικείμενο που ζημιώθηκε, επιδέχεται 
επισκευή, η εταιρία έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει με καινούργια υλικά, όχι 
όμως και να το αντικαταστήσει ή να το ανακατασκευάσει.

• Ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την κανονική συντήρηση των 
ασφαλιζομένων αντικειμένων.

• Η αποζημίωση με βάση της αξίας αποκατάστασης ΔΕΝ οφείλεται παρά μόνο αν η 
ανακατασκευή (αν πρόκειται για κτίρια) ή η αντικατάσταση (αν πρόκειται για κινητά), 
γίνει μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την ημερομηνία της ζημιάς, εκτός αν 
αυτό είναι απόλυτα ανέφικτο, όχι όμως από υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου, οπότε 
η προθεσμία παρατείνεται ανάλογα, αλλά όχι πέρα από δύο (2) ακόμη έτη. Εφόσον 
περάσει η προθεσμία αυτή, οφείλεται αποζημίωση μόνο με βάση την πραγματική 
αξία των ασφαλιζομένων αντικειμένων.

• Το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αποζημίωσης με αξία αποκατάστασης και της 
αποζημίωσης με βάση την πραγματική αξία του ασφαλιζομένου αντικειμένου θα 
καταβληθεί από την εταιρεία μόνο μετά την αποδειγμένη ανακατασκευή ή αντικα-
τάσταση των ασφαλιζομένων αντικειμένων. Σε καμιά περίπτωση η αποζημίωση, με 
βάση την αξία αποκατάστασης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δαπανών που 
πραγματικά έγιναν.

• Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να προβεί σε ανακατασκευή σε άλλο χώρο 
απ’αυτόν που βρισκόταν το κτίριο που ζημιώθηκε με την προϋπόθεση ότι εξαιτίας 
της επιλογής του αυτής δεν θα αυξηθεί η ευθύνη της εταιρείας.

• Εάν κατά την χρονική στιγμή της ζημιάς το ποσό που αντιπροσωπεύει την δαπάνη 
που απαιτείται για την αποκατάσταση του συνόλου των, με τον όρο αξίας αποκα-
τάστασης καινούργιου, ασφαλιζομένων αντικειμένων, χωριστά για μηχανήματα, 
εξοπλισμό και κτίρια, υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό των αντίστοιχων παραγρά-
φων, τότε ο ασφαλιζόμενος θα θεωρείται ως συνασφαλιστής του εαυτού του και θα 
υφίσταται ανάλογο μέρος της ζημιάς.

732Α. ΟΡΟΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου 
γενικού όρου του ασφαλιστηρίου η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται ώστε, σε περίπτωση ζημιάς που προέρχεται από οποιοδήποτε καλυπτόμενο 
κίνδυνο, οπότε το ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό της αποζημίωσης που 
καταβάλλεται στον ασφαλισμένο, ο λήπτης της ασφάλισης να  δικαιούται να ζητήσει με 
γραπτή αίτηση προς την εταιρία, την ανασύσταση του ασφαλισμένου κεφαλαίου καταβάλ-
λοντας ασφάλιστρο αναλογικό προς το ύψος του ποσού της ανασύστασης και τη χρονική 
διάρκεια από την ημερομηνία ανασύστασης μέχρι την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρί-
ου, την οποία και θα αποδεχτεί η εταιρία.

742.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου 
γενικού όρου του ασφαλιστηρίου η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει ότι η λύση της σύμβασης ορίζεται με την ημερομηνία λήξης 
του συμβολαίου.
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Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης σύμβασης προϋποθέτει ειδοποίηση ενενήντα 
(90) ημερών με συστημένη επιστολή.
Ως συνέπεια των ανωτέρω εισπράττονται τα κάτωθι ποσοστά ασφαλίστρων με το 
παρόν συμβόλαιο: 

• Από 3 μηνών έως 4 μηνών 50%
• Από 4 μηνών έως 5 μηνών 60%
• Από 5 μηνών έως 6 μηνών 70%
• Από 6 μηνών έως 7 μηνών 75%
• Από 7 μηνών έως 8 μηνών 80%
• Από 8 μηνών έως 9 μηνών 85%
• Από 9 μηνών έως 10 μηνών 90%
• Από 10 μηνών έως 11 μηνών 95%
• Από 11 μηνών και άνω ολόκληρο το ποσό της ασφαλιστικής περιόδου.

743. EΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΩΝ/
ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: (Έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις όπου το ασφάλισμα 
έχει εκχωρηθεί υπέρ ενεχυρούχων / ενυπόθηκων δανειστών). Κατά τροποποίηση 
παντός τυχόν αντίθετου Γενικού Όρου, συμφωνείται ότι η Ασφάλιση ισχύει υπέρ της 
τράπεζας ή του οργανισμού που αναφέρεται στο Συμβόλαιο ως ενεχυρούχου και / ή 
ενυπόθηκου δανειστή ως και υπέρ της Ασφαλιζόμενης Επωνυμίας ως ενεχυράζοντος ή 
παράσχοντος υποθήκη.

Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Ασφαλίσεως ισχύουν μόνο εφόσον δεν τροποποιούνται 
από τις ακόλουθες ρήτρες:
• Ο δανειστής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς δήλωση οποτε-

δήποτε προς την Ασφαλιστική Εταιρεία, άλλων ασφαλίσεων που συνομολογήθη-
καν με άλλες Ασφαλιστικές Εταιρίες και αφορούν  αντικείμενα που καλύπτονται με 
το παρών Ασφαλιστήριο. Είναι όμως υποχρεωμένος να κάνει τέτοια δήλωση σε 
περίπτωση επέλευσης οποιασδήποτε ζημιάς, αν και εφόσον γνωρίζει την ύπαρξη 
άλλων ασφαλίσεων.

• Η απόκρυψη από του ενεχυράζοντος ή παράσχοντος υποθήκη, γεγονότος 
ουσιώδους για την εκτίμηση του κινδύνου ή κάθε ψευδής ή εσφαλμένη  δήλωση 
ή κακή περιγραφή των ασφαλιζομένων αντικειμένων και γενικώς κάθε παράβαση 
υποχρεώσεως που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο και συνίσταται σε μη συμ-
μόρφωση σε οποιοδήποτε όρο αυτού, έστω και αν αυτή η δήλωση ή απόκρυψη 
ή κακή περιγραφή ή παράβαση υποχρεώσεως θα συνεπάγετο διαφορετικά την 
άρνηση της εταιρείας να δεχθεί την ασφάλιση ή να διακανονίσει την ζημιά, δεν 
επηρεάζει την παρούσα ασφάλιση και δε γίνεται επίκλησή της όσον αφορά το 
δανειστή, υπό τον όρο ότι αυτός υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία κάθε 
κακή περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος ή ψευδή ή εσφαλμένη δήλωση, αμέσως 
μόλις λάβει γνώση αυτής.

• Εάν η απώλεια ή η ζημιά οφείλεται σε αμέλεια, πταίσμα ή δόλο του ενεχυρά-
ζοντος ή παράσχοντος υποθήκη ή των υπ’ αυτού προστηθέντων ή προσώπων 
που τελούν στην υπηρεσία του, ο δανειστής έχει το δικαίωμα αποζημιώσεως 
σύμφωνα με του όρους του ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τις 
παρούσες ρήτρες, υπό τον όρο ότι ο δανειστής οφείλει να γνωστοποιεί προς την 
εταιρεία κάθε μεταβολή ή επίταση του κινδύνου, αμέσως μόλις λάβει γνώση.

• Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ο δανειστής δικαιούται να αποζημιωθεί  απ’ 
ευθείας και χωρίς την ανάμειξη του ενεχυρούχου ή του ενυπόθηκου δανειστή, 
για κάθε κεφάλαιο με τους τόκους, προμήθειες και άλλα έξοδά του, όχι για τα 
καταβληθέντα από τον δανειστή προς τον ενεχυρούχο ή τον ενυπόθηκο δανειστή 
σε σχέση με την εμπράγματη ασφάλεια των ποσών των περιγραφόμενων στο 
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ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως ασφαλιζόμενα αντικείμενα,   αλλά επίσης και για κάθε 
οφειλή του ενεχυρούχου ή ενυπόθηκου δανειστή στο δανειστή, προερχόμενη από 
οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή μεταξύ του δανειστή και του ενεχυρούχου ή του 
ενυπόθηκου δανειστή, υπό τον όρο ότι αυτές οι οφειλές θα έχουν διασφαλισθεί 
μέσω του συμβολαίου υποθήκης,  ή ως ενέχυρο και υπό τον όρο πάντοτε ότι το 
καταβλητέο  στον δανειστή ποσό, δεν θα υπερβαίνει το ποσόν  το οποίο η Εταιρεία 
υποχρεούται δυνάμει των συνήθων διατάξεων του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
όπως αυτές τροποποιούνται για τον δανειστή.

• Σε περίπτωση ακύρωσης ή καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας του ασφαλιστηρίου 
για οποιονδήποτε λόγο αλλά πάντως πριν από την επέλευση του κινδύνου, συμφω-
νείται ρητά ότι ο ενυπόθηκος/ ενεχυρούχος δανειστής θα ειδοποιείται εγγράφως 
από την Εταιρεία το δε ασφαλιστήριο θα εξακολουθεί να ισχύει έναντι του ενυπό-
θηκου/ενεχυρούχου δανειστή για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ακύρωσης στον ασφαλιζόμενο.

757. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου 
γενικού όρου του ασφαλιστηρίου η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει ότι ο ασφαλισμένος, με ποινή ακύρωσης της ασφάλισης, 
έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην εταιρία την αποπεράτωση της κατασκευής της 
ασφαλισμένης οικοδομής, πριν την χρησιμοποιήσει, όπως και την χρήση των κενών 
διαμερισμάτων αυτής, αμέσως μόλις αποφασιστεί η χρήση τους και να πληρώσει τυχόν 
διαφορά ασφαλίστρων που προκύπτει για το διάστημα από την ημέρα της δήλωσης μέχρι 
τη λήξη της ασφάλισης. Ειδικά προκειμένου η ασφαλισμένη οικοδομή να χρησιμοποιηθεί 
συνολικά ή μερικά για εργοστάσιο, η δήλωση του ασφαλισμένου πρέπει να γίνει πριν την 
έναρξη λειτουργίας, έστω και δοκιμαστικής, του εργοστασίου.

762. ΟΡΟΣ ΔΙΑΡΚΩΝ Ή ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ 
         ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου 
γενικού όρου του ασφαλιστηρίου η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο 
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει ότι, αν περισσότερα ζημιογόνα γεγονότα, ιδίας φύσεως 
(π.χ. πλημμύρα ή σεισμός) επισυμβούν στην ίδια ασφαλιζόμενη εγκατάσταση εντός περι-
όδου εβδομήντα δύο (72) συνεχόμενων ωρών θα θεωρούνται ως ένα ενιαίο  ζημιογόνο 
γεγονός, οπότε θα εκπίπτεται από το ασφάλισμα εφάπαξ το ποσόν της απαλλαγής.

Εάν μέρος της προαναφερομένης περιόδου των εβδομήντα δύο (72) ωρών επεκτείνεται 
μετά τη λήξη της ασφάλισης, ολόκληρη η ζημία θεωρείται επελθούσα εντός της περιόδου 
ασφάλισης και συνεπώς καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου. Αντιθέτως δεν καλύπτεται ζημία εάν 
το ζημιογόνο γεγονός άρχισε να επέρχεται πριν από την έναρξη της περιόδου ασφάλισης.

764. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Σε περίπτωση που υφίστανται ίχνη διαρροής ύδατος στον ασφα-
λιζόμενο χώρο, καλύπτονται οι δαπάνες εργασιών διερεύνησης της αιτίας από την οποία 
προήλθε η διαρροή, καθώς και τυχόν παράπλευρες ζημίες που προκαλούνται από τις 
εργασίες αυτές, μόνο όταν ασφαλίζεται η οικοδομή.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
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στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό 
έτος.

765. ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η δαπάνη άντλησης των υδάτων σε περίπτωση 
εισροής υδάτων στον ασφαλιζόμενο χώρο ή διαρροής υδάτων από σωληνώσεις, 
δεξαμενές και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού 
που βρίσκονται στο ασφαλιζόμενο κτίριο, και  προκαλείται από θραύση τους συνεπεία 
τυχαίου και αιφνίδιου αιτίου.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

766. ΘΡΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλυπτονται οι ζημιές στα είδη υγιεινής που βρίσκονται μέσα 
στο κτίριο και προκαλούνται από θραύση τους συνεπεία αιφνίδιου και τυχαίου γεγο-
νότος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρούνται της κάλυψης:

• Ζημιά που προκαλείται από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους 
ή αντικειμένου που πέφτει από αυτό, πρόσκρουση οχήματος ή τρένου, στάση, 
απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, πλημμύρα, θύελλα, 
καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από σωληνώσεις, σεισμό, κλοπή 
από διάρρηξη, ληστεία, καθίζηση ή κατολίσθηση.

• Θραύση που περιέρχεται σε γνώση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμέ-
νου αφού το ασφαλιζόμενο κτίριο ή το κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα 
ασφαλιζόμενα αντικείμενα, έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
για περισσότερο από 45 συνεχόμενες ημέρες.

• Θραύση που οφείλεται σε εργασίες ανακαίνισης ή επισκευών. 
• Θραύση σε είδη ραγισμένα είδη υγιεινής.
• Θραύση σε είδη υγιεινής που δεν είναι συνδεδεμένα στα δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης και σε κατάσταση λειτουργίας.
• Χαράγματα
• Ζημίες που προκαλούνται από σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα, πλημμε-

λή συντήρηση, κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση ανα-
γράφεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά 
ασφαλιστικό έτος.

767. ΕΞΟΔΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Καλύπτεται το κόστος έκδοσης νέου διαβατηρίου, άδειας οδήγησης, άδειας εργασίας, 
άδειας παραμονής ή αστυνομικής ταυτότητας του Ασφαλιζόμενου, που έχει/έχουν 
καταστραφεί/χαθεί συνεπεία διάρρηξης της ασφαλιζομένης κατοικίας. 
Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης καθορίζεται συνολικά 
στο ποσό των €250.
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768. ΕΞΟΔΑ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

Καλύπτονται τα έξοδα αποκατάστασης ζημιάς ή απώλειας στην ασφαλιζόμενη κατοικία 
που πραγματοποιείται μετά από βίαιη είσοδο σε αυτή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για 
διάσωση ατόμου σε κίνδυνο ή για παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας. 
Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για όλη την διάρκεια ασφάλισης καθορίζεται συνολικά 
στο ποσό των €250.

769. ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

 
Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης των κλειδαριών στην ασφαλιζόμενη κατοικία,που 
έχουν καταστραφεί συνεπεία διάρρηξης της ασφαλιζομένης κατοικίας. 
Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για όλη την διάρκεια ασφάλισης καθορίζεται συνολικά 
στο ποσό των €200. 

799Α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΖΗΜΙΑΣ 
           – ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ της καταβολής από το Λήπτη της Ασφάλισης των ασφαλί-
στρων που καθορίζονται στο παρόν ασφαλιστήριο, και με τον τρόπο που ορίζεται σε 
αυτό, η Εταιρεία συμφωνεί να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σύμφωνα πάντα με τους 
γενικούς, ειδικούς και ιδιαίτερους όρους του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που οποιο-
δήποτε ασφαλισμένο κτίριο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, 
το οποίο χρησιμοποιείται από τον ασφαλισμένο στη Διεύθυνση Κινδύνου για το σκοπό 
της Επιχείρησης, υποστεί ζημία από ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ που περιγράφεται στο 
παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κατά οποιοδήποτε χρόνο μετά την καταβολή του ασφα-
λίστρου και πριν το χρόνο που καθορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο ως η τελευταία 
ημέρα της διάρκειας ασφάλισης, και η Επιχείρηση που ασκείται από τον ασφαλισμένο στη 
Διεύθυνση Κινδύνου που ορίζεται στο ασφαλιστήριο διακοπεί ή παρεμποδισθεί συνεπεία 
τούτου:
τότε η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο, για κάθε Κεφάλαιο (Αντικείμενο 
Ασφάλισης) που ορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο, το ποσό της ζημιάς που προκύπτει 
από αυτή τη διακοπή ή παρεμπόδιση, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο 
παρόν,

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ, κατά το χρόνο επέλευσης της ζημιάς, θα ισχύει 
ασφάλιση η οποία θα καλύπτει το συμφέρον του ασφαλισμένου, για την εν λόγω ζημιά, 
των ευρισκομένων στις εγκαταστάσεις περιουσιακών στοιχείων που ορίζεται στο ασφα-
λιστήριο, περιουσιακών στοιχείων και ότι θα έχει λάβει χώρα πληρωμή αποζημιώσεως ή 
συνομολόγηση ευθύνης γι’ αυτήν βάσει της εν λόγω ασφάλισης,

ΚΑΙ ΟΤΙ η ευθύνη της Εταιρίας για αυτό το Αντικείμενο Ασφάλισης Επακόλουθου Ζημιάς 
δεν θα υπερβαίνει το ποσό που προσδιορίζεται στον εν λόγω ασφαλιστήριο ως ασφα-
λισμένο κεφάλαιο για το Αντικείμενο Ασφάλισης τούτο ή συνολικά το ολικό ποσό που 
ασφαλίζεται με το παρόν.

Η ασφάλιση βάσει του Αντικειμένου Ασφάλισης τούτου περιορίζεται σε απώλεια Εσόδων 
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οφειλόμενη σε  ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,  το δε βάσει τούτου πληρωτέο ως αποζημί-
ωση ποσό θα είναι:

Το ποσό κατά το οποίο τα Έσοδα, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζημίωσης, 
υπολείπονται, ως συνέπεια της επελθούσης ζημιάς, των Συνήθων Εσόδων, τα οποία 
αποφέρει η Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση βάσει της υπολογισμένης από την οικονομο-
τεχνική μελέτη ετήσιας απόδοσής της σε KWh, (λαμβάνοντας υπόψη και την αναμε-
νόμενη μείωση της απόδοσής της λόγω παλαιότητας ή φθοράς), με τη συμφωνημένη 
τιμή ανά KWh, η οποία αναγράφεται στη σύμβαση του ασφαλιζόμενου ιδιοκτήτη της 
εγκατάστασης με τη ΔΕΗ ή με άλλους πελάτες του,

ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ, αν το ασφαλισμένο κεφάλαιο του Αντικειμένου Ασφάλισης 
τούτου είναι μικρότερο του ποσού των Ετησίων Εσόδων (ή πολλαπλάσιο αυτού ανα-
λογικά, αν η Μέγιστη Περίοδος Αποζημίωσης υπερβαίνει του 12 μήνες), το πληρωτέο 
ποσό θα μειωθεί ανάλογα.

ΟΡΙΣΜΟΙ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: Η περίοδος που αρχίζει με την επέλευση της ζημιάς 
και λήγει όχι αργότερα από τη Μέγιστη Περίοδο Αποζημίωσης μετά, κατά τη διάρκεια 
της οποίας τ’ αποτελέσματα της επιχείρησης θα επηρεάζονται συνεπεία της ζημιάς.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: Η διάρκεια σε μήνες που ορίζεται στο 
ασφαλιστήριο ως Μέγιστη Περίοδος Αποζημίωσης.

ΕΣΟΔΑ: Όπως ορίζονται στο ασφαλιστήριο.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ: Τα Έσοδα κατά το αμέσως προηγούμενο της ημερομηνίας της ζημιάς 
δωδεκάμηνο.

ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ: Τα Έσοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης, μέσα στους 
δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της ζημιάς, η οποία αντιστοιχεί με 
την Περίοδο Αποζημίωσης.

Στα οποία ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ και ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ θα γίνουν οι προσαρμογές εκείνες 
που θα θεωρηθούν απαραίτητες προκειμένου να ληφθούν υπόψη η κατεύθυνση (τάση) 
της επιχείρησης και οι αποκλίσεις και ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν την επιχεί-
ρηση, είτε πριν είτε μετά την ζημιά ή που θα επηρέαζαν την επιχείρηση αν δεν είχε 
επέλθει η ζημιά, έτσι ώστε τα κονδύλια που θα προσαρμοστούν με τον τρόπο αυτό να 
αντιπροσωπεύουν ως έγγιστα, εύλογα και από πρακτική άποψη, τα αποτελέσματα που 
θα προέκυπταν αν δεν είχε επέλθει η ζημιά κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου 
μετά από αυτήν.

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΑΝ:

• Η ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα εξαιρείται από το παρόν ασφαλιστήριο.
• Νόμος, διάταγμα ή κανονισμός που προέρχεται από δημοτική ή άλλη αρχή και 

ρυθμίζει την επισκευή, ή δόμηση, ή ανοικοδόμηση, ή προστασία του περιβάλλο-
ντος, εμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή προκαλέσει την αναβολή 
ή αργοπορία των σχετικών εργασιών.

• Η Απώλεια Εσόδων οφείλεται σε υλική ζημιά στο κτίριο πάνω στο οποίο βρί-
σκεται η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, και συνεπεία της ζημιάς αυτής δεν μπορεί 
να λειτουργήσει η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση παρά το γεγονός  ότι η ίδια η 
εγκατάσταση δεν έχει υποστεί καμία υλική ζημιά. 
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849. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτονται τα λογικώς αναγκαία έξοδα για αποτροπή ή περι-
ορισμό άμεσα επικείμενης ζημιάς των ασφαλιζομένων αντικειμένων σε περίπτωση που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και τα απειλεί οιοσδήποτε καλυπτόμενος από το παρόν κίνδυνος. 
Στα εν λόγω έξοδα, περιλαμβάνεται και το κόστος εκτελέσεως των ως άνω εργασιών από 
τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο με τα ίδια αυτού μέσα (προσωπικό, υλικά, εργαλεία κ.λπ.).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα 
για την αποφυγή ή μείωση της ζημίας και να ακολουθεί τις οδηγίες της εταιρείας. Οφείλει 
ειδικότερα να μεταχειριστεί όλα τα μέσα για την καταστολή του κινδύνου, για την διάσω-
ση των ασφαλιζομένων πραγμάτων και τη συντήρησή τους και να πράξει οτιδήποτε άλλο 
θα έκανε για την προστασία του δικού του συμφέροντος, αν δεν ήταν ασφαλιζόμενος. 
Οφείλει να διατηρήσει, μέχρι να έρθει ο αντιπρόσωπος της εταιρείας, τα ασφαλιζόμενα 
πράγματα που διασώθηκαν στην κατάσταση και στη θέση που βρέθηκαν μετά τη ζημία, 
παίρνοντας συγχρόνως όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδίσει την αύξησή της.

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας για αποζημίωση αναγράφεται 
στις Πρόσθετες Συμφωνίες και ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

82206Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη, όπως αυτή προβλέπεται από τα 
σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα, του Ασφαλιζομένου, του/της συζύγου του/της και 
των τέκνων του εφόσον κατοικούν μόνιμα μαζί του, καθώς και του μόνιμου βοηθητικού 
προσωπικού, για Σωματικές Βλάβες, Θάνατο και Υλικές  Ζημιές που προέρχονται από 
καλύπτομενο συμβάν που θα προκαλέσουν σε τρίτους:

• Κατά τον Ιδιωτικό Βίο του Ασφαλιζομένου, του/της συζύγου του/της και των τέκνων 
του και κατά την διάρκεια της καθοριζομένης περιόδου Ασφάλισης, μέχρι του ανω-
τάτου ορίου ευθύνης που καθορίζεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες του Ασφαλιστη-
ρίου. Κατά την διάρκεια παροχής υπηρεσιών του μόνιμου βοηθητικού προσωπικού 
και κατά την διάρκεια της καθοριζομένης περιόδου Ασφάλισης, μέχρι του ανωτάτου 
ορίου ευθύνης που καθορίζεται στις Πρόσθετες Συμφωνίες του Ασφαλιστηρίου.

• Καλύπτεται επίσης η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου , του/της συζύγου του/
της και των τέκνων του ,από την κατοχή κατοικίδιων ζώων, που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο ως κατοικίδια ζώα και όχι για επαγγελματική ή άλλη χρήση. 
Εξαιρούνται της κάλυψης επιθετικοί σκύλοι (όπως Ροτβάιλερ, Πίτ-Μπουλ. Ντοπερ-
μαν, Αμσταφ-American Staffordshire Terrier) και ερπετά. 

• Με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες της ασφαλιζομένης κατοικίας.
• Με την ιδιότητά τους ως ενοικιαστές της ασφαλιζομένης κατοικίας.

Στο ανώτατο όριο ευθύνης, συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας, η απο-
ζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή/και ψυχικής οδύνης, καθώς και τα πάσης φύσης δικαστικά 
και άλλα έξοδα. 
Το ασφαλιστήριο αυτό, καλύπτει γεγονότα που θα συμβούν εντός της Ελληνικής Επικρά-
τειας και μόνο.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν καλύπτονται συνέπειες ζημιογόνων γεγονότων που προκλή-
θηκαν άμεσα ή έμμεσα από τις παρακάτω αιτίες: 
• Από δόλο των καλυπτομένων προσώπων. 
• Η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου για ζημιές προερχόμενες από συμμετοχή 

του σε αγώνες ταχύτητας με άλογα, ποδήλατα, μοτοποδήλατα ή οχήματα, αγώνες 
πυγμαχίας ή πάλης με την ιδιότητα ως επαγγελματία αθλητή.
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• Ατυχήματα ή ζημιές που συμβαίνουν στα καλυπτόμενα πρόσωπα. 
• Ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων τα οποία τελούν υπό την φύλαξη ή επο-

πτεία του Ασφαλιζομένου ή προστηθέντων αυτού. 
• Ατυχήματα ή ζημιές προκαλούμενα κατά την χρήση αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, 

βέσπας, σκάφους αναψυχής ή άλλου οχήματος ή κυνηγετικού όπλου (πυροβό-
λου).

• Από την ιδιότητα του ασφαλιζομένου ως ερασιτέχνη κυνηγού.
• Από την ευθύνη του ασφαλιζομένου ως κατόχου ή οδηγού αυτοκινήτων, βενζι-

νακάτων, τροχοφόρων κάθε είδους και αεροσκαφών.
• Η ευθύνη του ασφαλιζομένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προξενού-

μενες κατά την διάρκεια εργασιών κατεδαφίσεως, επιχωματώσεων, ανοικοδομή-
σεων κ.λπ. εν γένει καθώς και εργασιών συντηρήσεως, επεκτάσεως ή επισκευών 
στο ακίνητο του ασφαλιζομένου

• Κατασκευή και/η παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, μεταφορά 
ή χρήση, πυροτεχνημάτων ή εκρηκτικών, καθώς επίσης και η με οποιοδήποτε 
τρόπο εκπυρσοκρότηση οιουδήποτε όπλου. 

• Η ευθύνη του ασφαλιζομένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προερχόμε-
νες από μετάδοση νόσων του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών.

• Κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα ή εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης. 
• Ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από αίτια για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος 

είναι υποχρεωμένος από τον Νόμο να καλύπτεται από άλλη(ες) ασφάλιση(εις). 
• Πώληση, παρασκευή, κατασκευή, επεξεργασία, διαχείριση, διανομή αποθήκευση, 

παράδοση, ανάκληση ή μείωση αξίας προϊόντων (ευθύνη προϊόντος). 
• Η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου για ζημιές που συμβαίνουν εκτός Ελλάδας.
• Μη τήρηση οποιωνδήποτε συμβατικών υποχρεώσεων του Ασφαλιζομένου. 
• Ζημιές προκαλούμενες στον πελάτη, εντολοδόχο, κ.λπ. του Ασφαλιζομένου, από 

την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας (επαγγελματική ευθύνη). 
• Λίβελλο ή συκοφαντία ή δυσφήμιση. 
• Εργοδοτική Ευθύνη.
• Αποθετική ζημιά οποιουδήποτε είδους ή μορφής. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η Εταιρεία, σε περίπτωση 
επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος, έχει το δικαίωμα να θέσει στη διάθεση του Ασφα-
λιζομένου το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται από τους όρους του Ασφαλιστη-
ρίου για την συγκεκριμένη περίπτωση ή να καταθέσει το σχετικό ποσό στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομά του και έτσι να απαλλαγεί πλήρως από όλες 
ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις της οι οποίες απορρέουν από το παρόν ασφαλιστήριο.

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ: Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε καταβολή 
αποζημίωσης πριν λάβει την ποινική δικογραφία που θα σχηματιστεί καθώς και κάθε 
απαραίτητο έγγραφο το οποίο θα αποδεικνύει το πραγματικό ύψος της ζημιάς και 
το νόμιμο δικαιούχο αποζημίωσης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός εξώδικος 
διακανονισμός της Εταιρείας με τον παθόντα και εγείρεται αγωγή, ο Ασφαλισμένος 
υποχρεούται να προσκομίσει στην Εταιρεία με απόδειξη, κάθε δικαστικό ή εξώδικο 
έγγραφο που κοινοποιείται σε αυτόν, να βοηθήσει στην εξακρίβωση των πραγματικών 
περιστατικών και της έκτασης της ζημιάς και εν γένει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις 
της Εταιρείας. 
Ο Ασφαλιζόμενος και τα καλυπτόμενα πρόσωπα, επί ποινή ακυρότητας της παρούσας 
κάλυψης, δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποδοχή ευθύνης ή διακανο-
νισμό απαίτησης χωρίς την συγκατάθεση της Εταιρείας.
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ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α 
Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα

Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540
Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Email: info@orizonins.gr

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2496/97 ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΡΟ-
ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί στην ασφάλιση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομη-
νία που παρέλαβε το ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο παρεκλίνει της αίτησης του, αποστέλλο-
ντας στην εταιρεία το επισυναπτόμενο έντυπο Υπόδειγμα (Α) Δήλωσης Εναντίωσης.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που 
παρέλαβε το ασφαλιστήριο, λόγω μη παράδοσης των πληροφοριών των προβλεπομένων από το άρθρο 150 του 
ν.4364/2016 (βλέπε στο τέλος της σελίδας) και/ή των Γενικών και Ειδικών Όρων που το διέπουν, αποστέλλοντας 
στην εταιρεία το επισυναπτόμενο έντυπο Υπόδειγμα (Β) Δήλωση Εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε λόγο, μέσα 
σε 14 ημέρες από την ημερομηνία που παρέλαβε το ασφαλιστήριο, αποστέλλοντας στην εταιρία συστημένη επι-
στολή.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ Ν.4364/2016

Ι.   Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας : ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

ΙΙ.   Κράτος-μέλος και Διεύθυνση της έδρας ή του πρακτορείου ή υποκαταστήματος που εκδίδει 
την ασφαλιστική σύμβαση. (άρθρο 150 του ν.4364/2016). 

ΙΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο : Ελληνικό
(άρθρο 150 του ν.4364/2016)

ΙV. Τρόπος και χρόνος διευθέτησης των εγγράφων παραπόνων των ασφαλισμένων.
(άρθρο 150 του ν.4364/2016)

Η Εταιρεία απαντά εντός 10 (δέκα) ημερών στα παράπονα του ασφαλιζομένου.
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Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του με αριθμ
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε διότι :

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α 
Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα

Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540
Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Email: info@orizonins.gr

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α)

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

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡ. 5 ΤΟΥ Ν.2496/1997)

Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχει το 
πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡ. 5 ΤΟΥ Ν.2496/1997)

Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ 
έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία

- Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150 ν.4364/2016.

- Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Ο δηλών

(Υπογραφή)

Ημερομηνία

Ο δηλών

(Υπογραφή)
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ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α 
Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα

Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540
Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Email: info@orizonins.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                  ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    

EMAIL:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΚ:             ΝΟΜΟΣ:    ΠΟΛΗ:
   
ΟΔΟΣ:                                   ΑΡΙΘΜΟΣ:  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ
(Παρακαλούμε περιγράψτε μας με σαφήνεια το γεγονός που σας έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια με την Εταιρία μας, πότε 
συνέβη, όνομα υπαλλήλου ή συνεργάτη-αν γνωρίζετε-που έχει επικοινωνήσει μαζί σας ή γνωρίζει σχετικά)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ        ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ               ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ       ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ         ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ            ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ                 ΑΛΛΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΙΩΜΕΝΟΥ

ΟΝΟΜΑ:    ΕΠΩΝΥΜΟ:   ΑΡ. ΔΕΛ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΦΜ:      ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
     
Πελάτης  Συνεργάτης Τρίτος Ζημιωθής  Άλλο

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΖΗΜΙΑΣ:

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Παρακαλούμε γράψτε με ποιο μέσο επιθυμείτε να σας αποσταλεί η απόδειξη παραλαβής, η απάντηση και άλλη 
τυχόν αλληλογραφία (ταχυδρομικά ή email ή fax)

ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΔΗΛΩΝ 

ΘΕΜΑ:
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ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΖΗΜΙΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΖΗΜΙΑΣ:

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κ.λ.π.)

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Δώστε λεπτομέρειες για τις συνθήκες της ζημιάς, αναφέροντας το ιστορικό, την αιτία της και τις ζημιές που 
προκλήθηκαν. Σε περίπτωση που τρίτοι ασκούν απαίτηση για ζημιές που τους προξενήσατε, παρακαλούμε να 
αναφέρετε τα στοιχεία τους και να αποφύγετε να αναλάβετε ευθύνη ή να τακτοποιήσετε την απαίτηση τους 
πριν ενημερωθεί η Εταιρεία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΔΗΛΩΝ 

Ο χώρος της ζημιάς και τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά, δεν θα πρέπει να αλλοιωθούν πριν επιθεωρηθούν 
από πραγματογνώμονα της Εταιρείας. Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, μπορείτε να κάνετε οποιεσδήποτε επεί-
γουσες προσωρινές επισκευές πριν την επιθεώρηση, προσκομίζοντας στον πραγματογνώμονα τα σχετικά 
παραστατικά της επισκευής (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

(ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ) (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α 
Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα
Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540
Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Email: info@orizonins.gr

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ;







Λεωφ. Αμαλίας 26α Αθήνα, 
10557, Ελλάδα

T: +30 210 3227932 - 6
F: +30 210 3225540

Ε: info@orizonins.gr
www.orizonins.gr


