Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αυτοκινήτου
Όροι Ασφάλισης

Αγαπητέ Ασφαλισµένε,
Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση
του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική, η Πρώτη Ασφαλιστική, έχοντας συνεχή παρουσία στο χώρο των ασφαλίσεων στην
Ελλάδα για περισσότερα από 129 χρόνια, αναλαµβάνει να καλύψει την ανάγκη ασφάλισης του Aυτοκινήτου σας,
ανταποκρινόµενη άµεσα και αποζηµιώνοντας χωρίς καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες.
Η Εθνική Ασφαλιστική καινοτοµεί και:
• Πληρώνει η ίδια, ακόµη και αν υπόχρεη για καταβολή αποζηµίωσης είναι άλλη ασφαλιστική εταιρία,
στα πλαίσια του φιλικού διακανονισµού.
• Αποζηµιώνει άµεσα, µε γρήγορες και απλές διαδικασίες, σε προκαθορισµένο χρόνο.
• Αναλαµβάνει όλες τις διαδικασίες καταγραφής των συνθηκών του ατυχήµατος
µε συνεργάτη της στον τόπο του ατυχήµατος.
• Καταβάλλει απευθείας στα συνεργαζόµενα συνεργεία το ποσό αποζηµίωσης για την επισκευή του
αυτοκινήτου σας (εφόσον βέβαια υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης
από την Εθνική Ασφαλιστική), εξασφαλίζοντάς σας σε περίπτωση ατυχήµατος, ότι δεν θα χρειαστεί
να εκταµιεύσετε χρήµατα πέραν του προβλεπόµενου ποσού συµµετοχής σας στη ζηµιά (λόγω απαλλαγής
της Εταιρίας), όπως αυτό αναφέρεται στους όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου σας.
Η Εθνική Ασφαλιστική αναλαµβάνει όλες τις διαδικασίες αποζηµίωσής σας σε περίπτωση ατυχήµατος που
θα σας προκαλέσει ανασφάλιστο όχηµα. Η Εθνική Ασφαλιστική εγγυάται ότι στην ατυχή περίπτωση που
θα προξενήσετε µέχρι και δύο ατυχήµατα ανά έτος, τα ασφάλιστρά σας δεν θα αυξηθούν και εσείς θα συνεχίσετε
να απολαµβάνετε όλα τα παραπάνω προνόµια.

Η ασφάλειά σας... προτεραιότητά µας!
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Εθνική Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήµατος:
Η Εθνική Ασφαλιστική φροντίζει πραγµατικά για εσάς και το αυτοκίνητό σας.
Με στόχο πάντα την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για την εξυπηρέτησή σας, σας προσφέρουµε χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση στο ασφάλιστρό σας το πρόγραµµα προνοµίων και υπηρεσιών «ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ», παρέχοντάς σας την απαραίτητη βοήθεια στις δυσκολίες που προκύπτουν στην περίπτωση
ενός τροχαίου ατυχήµατος.
Εσείς, το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο 18189 ή στο 210 90 99 999 και η Εθνική Φροντίδα
Τροχαίου Ατυχήµατος αναλαµβάνει την:
1. Επί τόπου φωτογράφιση των εµπλεκόµενων οχηµάτων.
2. Επί τόπου φωτογράφιση των σχετικών εγγράφων (όπως ενδεικτικά Άδεια Κυκλοφορίας
και Δίπλωµα οδήγησης) και τυχόν ευρηµάτων και σήµανσης.
3. Σκαρίφηµα του τόπου συµβάντος.
4. Συµπλήρωση Δήλωσης Ατυχήµατος.
5. Συµπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισµού.
6. Επιτόπου φωτογράφηση ή συλλογή εγγράφων των αρµόδιων αρχών
(π.χ. αστυνοµικών, πυροσβεστικών κ.λπ.).
7. Σε περίπτωση αναγγελίας της ζηµιάς µετά την αποµάκρυνση του ασφαλισµένου οχήµατος από τον τόπο
συµβάντος και εντός οχτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, οργανώνεται, κατόπιν αιτήµατος
του Ασφαλισµένου, η αποστολή συνεργάτη σε χώρο επιλογής του Ασφαλισµένου, µε σκοπό τη συµπλήρωση
της δήλωσης ατυχήµατος και τη λήψη φωτογραφιών.

Τα πάντα γίνονται
εύκολα, γρήγορα και απλά.
18189

24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση
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ΟΡΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

6

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η Aσφαλιστική Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4364/2016, του Κ.Ν. 489/76, που κωδικοποιήθηκε µε το Π.Δ.
237/86, όπως κάθε φορά ισχύει και του Ν. 2496/1997, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν µόνο σε περίπτωση που δεν
προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τον ανωτέρω ειδικό επί της ασφάλισης αυτοκινήτων Νόµο (237/1986) και τους κατωτέρω
όρους.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Στο κείµενο της Πρότασης ασφάλισης, του Ασφαλιστηρίου, των Γενικών και Ειδικών όρων και σε όλα τα έγγραφα της
Ασφαλιστικής Σύµβασης οι παρακάτω όροι, όπου αναφέρονται, έχουν την έννοια που ορίζεται κατωτέρω:
Απαλλαγή – Αφαιρετέο Ποσό
Είναι το ποσό µε το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος σε κάθε ζηµία, όπως αυτό ορίζεται και περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο
Συµβόλαιο και αφαιρείται από το τελικό ποσό αποζηµίωσης.
Αποζηµίωση
Είναι το ποσό που καταβάλλεται στον Ασφαλισµένο ή σε τρίτους, οι οποίοι υφίστανται ζηµία, συνεπεία επέλευσης
Ασφαλισµένου Κινδύνου, µε σκοπό την ολική ή µερική αποκατάσταση αυτής.
Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο - Ασφαλιστική Αξία
Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο: Το χρηµατικό κεφάλαιο µέχρι του οποίου ο Ασφαλιστής έχει την υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης. Ειδικά όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, τα ελάχιστα ποσά
ασφαλιστικής κάλυψης καθορίζονται µε πράξεις των αρµοδίων Αρχών.
Ασφαλιστική Αξία: Το ποσό αυτό συµφωνείται κατά τη σύναψη της Aσφαλιστικής Σύµβασης και αντιπροσωπεύει την
τρέχουσα εµπορική αξία του οχήµατος, µε βάση τον τύπο και την παλαιότητά του.
Ασφάλιση σε Α’ Κίνδυνο
Η παροχή κάλυψης σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλισµένου Κινδύνου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη τυχόν υπασφάλιση
και µέχρι του ορίου του εκάστοτε Ασφαλιζόµενου Κεφαλαίου.
Ασφαλισµένο Όχηµα
Το όχηµα, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και καλύπτεται από την Ασφαλιστική Σύµβαση.
Ασφαλισµένος
Το Πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη βάσει της παρούσας Σύµβασης.
Ασφαλισµένος Κίνδυνος
Περιστατικό ή γεγονός, το οποίο προκαλεί ζηµία, που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και διακρίνεται σε
Υποχρεωτικούς ή Προαιρετικούς Κινδύνους, όπως περιγράφονται παρακάτω.
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο
Το έγγραφο που ορίζει, περιγράφει και κατοχυρώνει τα εξατοµικευµένα στοιχεία της Ασφαλιστικής Σύµβασης.
Ασφαλιστική Σύµβαση
Είναι η Σύµβαση µε την οποία η Ασφαλιστική Εταιρία αναλαµβάνει, έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλει
αποζηµίωση σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλισµένου Κινδύνου. Αυτή περιλαµβάνει την αίτηση ασφάλισης, το
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, καθώς επίσης και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται µε βάση τις συµφωνηθείσες και
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, τροποποιήσεις, τα οποία αποτελούν και τα µόνα έγγραφα που αποδεικνύουν την
Ασφαλιστική Σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και του Λήπτη της Ασφάλισης.
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Ασφαλιστικό Έτος
Είναι η συνεχής και αδιαίρετη δωδεκάµηνη περίοδος ασφάλισης, ανεξάρτητα εάν κατά την περίοδο αυτή εκδόθηκαν ένα ή
περισσότερα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια.
Ασφάλιστρα
Το χρηµατικό ποσό που έχει υποχρέωση να καταβάλει ο Λήπτης της ασφάλισης, ο οποίος συνάπτει την Ασφαλιστική Σύµβαση
µε την Εταιρία.
Ατύχηµα ή Ζηµία - Ασφαλιστικό Γεγονός
Κάθε τυχαίο, βίαιο ή απρόβλεπτο γεγονός που προκαλεί σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές σε τρίτους ή στο ασφαλισµένο
όχηµα και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
Αυτοκίνητο
Αυτοκίνητο είναι κάθε όχηµα που κινείται επί του εδάφους και όχι σε τροχιές µε τη βοήθεια µηχανικής δύναµης ή ηλεκτρικής
ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθµό των τροχών. Επίσης, ως αυτοκίνητο θεωρείται και το ποδήλατο εφοδιασµένο µε
βοηθητικό κινητήρα καθώς και κάθε ρυµουλκούµενο όχηµα είτε είναι συνδεδεµένο µε το κυρίως αυτοκίνητο είτε όχι, το
οποίο για να ασφαλιστεί θα πρέπει να δηλωθεί και να συµπεριληφθεί στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
Δικαιούχος Αποζηµίωσης
Το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την αποζηµίωση σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλισµένου Κινδύνου.
Δικαίωµα Εναντίωσης
Το δικαίωµα που έχει ο Λήπτης της Ασφάλισης, σύµφωνα µε το Νόµο 2496/1997 (άρθρο 2, παρ. 5 και 6) να εναντιωθεί:
α) εντός 1 µηνός από την παραλαβή του Aσφαλιστηρίου, σε περίπτωση που το εκδοθέν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο παρεκκλίνει
από τη σχετική πρόταση ασφάλισης ή β)εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών σε περίπτωση µη παράδοσης από τον Ασφαλιστή
των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 150 του Ν. 4364/2016 ή των ασφαλιστικών όρων. Επισυνάπτονται σχετικά
Έντυπα Υποδείγµατα (Α) και (Β) Δηλώσεων Εναντίωσης.
Δικαίωµα Υπαναχώρησης
Το δικαίωµα που έχει ο Λήπτης της Ασφάλισης, εκτός από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης, να υπαναχωρήσει από την
παρούσα Σύµβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, αποστέλλοντας στην Εταιρία
συστηµένη επιστολή. Επισυνάπτεται Υπόδειγµα Δήλωσης Υπαναχώρησης.
Εµπειρογνώµονας - Ερευνητής
Το πρόσωπο, το οποίο κατ’ εντολή του Ασφαλιστή, ελέγχει την κατάσταση του οχήµατος πριν ή και µετά την επέλευση του
Ασφαλισµένου Κινδύνου, διερευνά τις συνθήκες επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
σχετικό στοιχείο ή γεγονός.
Εταιρία - Ασφαλιστής
Η Ανώνυµος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Συγγρού
103-105, T.K. 11745, Αθήνα.
Ιατρός Πραγµατογνώµονας
Ο συνεργαζόµενος ιατρός, ο οποίος κατ’ εντολή του Ασφαλιστή, ελέγχει την κατάσταση υγείας των παθόντων µετά την
επέλευση του Ασφαλισµένου Κινδύνου.
Λήπτης της Ασφάλισης
Το Πρόσωπο το οποίο, βάσει έννοµου συµφέροντος, συνάπτει την ασφάλιση µε την Εταιρία, για λογαριασµό δικό του ή τρίτου
και έχει την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίστρου.
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Περίοδος Ασφάλισης - Διάρκεια Ισχύος Σύµβασης
Είναι το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Ασφαλιστική Σύµβαση έχει ισχύ και παρέχεται κάλυψη και ο Ασφαλιστής
υποχρεούται να καταβάλει το συµφωνηµένο τίµηµα προς αποκατάσταση καλυπτόµενης ζηµίας.
Πραγµατογνώµονας
Το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που ορίζεται από τον Ασφαλιστή και το οποίο ενεργεί αµερόληπτα, ανεξάρτητα και χωρίς
προκατάληψη, µε σκοπό την εξέταση και εκτίµηση δηλωθείσας ζηµιάς ή/και απώλειας, σύµφωνα µε τους Γενικούς και
Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Τρέχουσα Εµπορική Αξία
Το κόστος αντικατάστασης του οχήµατος µε άλλο ίδιας µάρκας και χαρακτηριστικών, κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου.
Υπασφάλιση - Αναλογικός Όρος
Είναι η ασφάλιση του αυτοκινήτου σε αξία µικρότερη της Τρέχουσας Εµπορικής Αξίας του. Σε περίπτωση επέλευσης του
Ασφαλισµένου Κινδύνου, καταβάλλεται αποζηµίωση βάσει του παρακάτω µαθηµατικού τύπου:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ =

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Χ ΖΗΜΙΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

Υπερασφάλιση
Είναι η ασφάλιση του αυτοκινήτου σε αξία µεγαλύτερη της Τρέχουσας Εµπορικής Αξίας του. Σε περίπτωση επέλευσης του
Ασφαλισµένου Κινδύνου, καταβάλλεται αποζηµίωση βάσει της τρέχουσας εµπορικής αξίας του αυτοκινήτου.
Υποχρεωτικοί και Προαιρετικοί Κίνδυνοι
Ως Υποχρεωτικοί Κίνδυνοι ορίζονται αυτοί των οποίων η ασφαλιστική κάλυψη επιβάλλεται από την εκάστοτε κείµενη
νοµοθεσία.
Προαιρετικοί Κίνδυνοι θεωρούνται όλοι οι υπόλοιποι, η ασφάλιση των οποίων απαιτεί αποδοχή από τον Ασφαλιστή και
συµφωνία µεταξύ των Συµβαλλοµένων.
Φυσιολογική Φθορά
Η συνήθης φθορά που προκαλείται σε ένα αντικείµενο από τη φυσιολογική του χρήση ή από τις συνθήκες του
περιβάλλοντος.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Με σκοπό την αντικειµενική και ορθή εκτίµηση του υπό ασφάλιση Κινδύνου και τη σύναψη του σχετικού Ασφαλιστηρίου
Συµβολαίου, ο Ασφαλισµένος ή ο Λήπτης της ασφάλισης οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία
του ζητηθεί.
Η υποβολή από τον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο της αίτησης, η καταβολή ολόκληρου του οφειλοµένου ασφαλίστρου
στον Ασφαλιστή και η συνακόλουθη παραλαβή του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου αποτελούν πλήρη αποδοχή εκ µέρους του
Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου του συνόλου των όρων του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, αναιρούµενης κάθε
προγενέστερης συµφωνίας µεταξύ των Συµβαλλοµένων.
Κατά την ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης µετά τη λήξη της εκάστοτε ασφαλιστικής περιόδου, ο Ασφαλιστής διατηρεί
το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο καθώς επίσης να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους ασφάλισης,
σύµφωνα πάντα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ειδικά, όσον αφορά στην κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, σε
περίπτωση αναπροσαρµογής των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την Πολιτεία, ο Ασφαλιστής διατηρεί το
δικαίωµα αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων από την ηµεροµηνία ισχύος των νέων ορίων, ώστε να ανταποκρίνονται στις
νέες συνθήκες.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ασφαλιστική Σύµβαση περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του Λήπτη της
ασφάλισης/Ασφαλισµένου, για σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές, ενώ δύναται να περιλαµβάνει και τις προαιρετικές
καλύψεις που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των Συµβαλλοµένων και αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. Ρητά
διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στην κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, η ασφαλιστική κάλυψη επίσης περιλαµβάνει
και την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση αυτοκινήτων που έχουν είτε κλαπεί είτε αποκτηθεί
µε χρήση βίας (άρθρο 6 παρ.2 εδ.β Ν.489/1976).

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Η ασφάλιση ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, αρχίζει µόνο µε την καταβολή ολόκληρου του
οφειλόµενου ασφαλίστρου στον Ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του συµβολαίου στον Λήπτη της
ασφάλισης/Ασφαλισµένο.
Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης επιτρέπεται µόνο µετά την εµπρόθεσµη καταβολή του ασφαλίστρου της επόµενης
ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την ηµεροµηνία λήξη της ισχύουσας Ασφαλιστικής Σύµβασης.
Στην περίπτωση της Κάλυψης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, ο Ασφαλιστής µπορεί να αντιτάξει τη λήξη της Ασφαλιστικής
Σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας που
ορίζεται µε το Ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενηµέρωση του Λήπτη
της ασφάλισης/Ασφαλισµένου (άρθρο 169, Ν. 4261/2014).

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής επικράτειας, για τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου, καθώς και των λοιπών κρατών των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς
Ασφάλισης δεσµεύονται να εφαρµόσουν το τµήµα ΙΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας (Συµφωνία της Κρήτης 2002).
Για τις υπόλοιπες χώρες, το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα),
που ισχύει στις χώρες αυτές, σύµφωνα µε το Τµήµα ΙΙ της ως άνω ενοποιηµένης συµφωνίας, που εκδίδεται κατόπιν
προηγούµενης έγγραφης αίτησης του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου, µε την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων.
2. Η κάλυψη προαιρετικών κινδύνων, που µπορεί να περιλαµβάνονται στην Ασφαλιστική Σύµβαση, ισχύει µόνο µέσα στα
όρια της ελληνικής επικράτειας, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά.
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5. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
i. Το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για κάθε ασφαλιστικό γεγονός, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το αναγραφόµενο
στο Ασφαλιστήριο ποσό, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται µε αυτό.
Αναφορικά µε τα όρια Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και ειδικότερα επί Σωµατικών Βλαβών, το αναγραφόµενο ποσό
είναι ανά θύµα, ενώ περισσότερες ζηµιές από την ίδια αιτία λογίζονται ως ένα ασφαλιστικό γεγονός.
Επί Υλικών Ζηµιών, όπου υπάρχουν πολλοί ζηµιωθέντες και το σύνολο των απαιτήσεων υπερβαίνει το ασφάλισµα, τότε
το δικαίωµα κάθε ζηµιωθέντος κατά του Ασφαλιστή περιορίζεται συµµέτρως µέχρι τη συµπλήρωση του Ασφαλιζόµενου
Κεφαλαίου.
Εάν ο Ασφαλιστής αγνοεί την ύπαρξη ή το µέγεθος άλλων απαιτήσεων ή αν κατέβαλε κατόπιν δικαστικής απόφασης ή
συµβιβαστικά, ποσό ανώτερο του αναλογούντος, τότε υποχρεώνεται έναντι των άλλων ζηµιωθέντων µόνο µέχρι τη
συµπλήρωση του Ασφαλιζόµενου Κεφαλαίου.
Εάν ο Ασφαλιστής υποχρεωθεί να καταβάλει, κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εξώδικα, ποσό πέραν του Ασφαλιζόµενου
Κεφαλαίου, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου.
ii. Ο Ασφαλιστής ευθύνεται, βάσει ενιαίου ασφαλίστρου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης έναντι τρίτων που ζηµιώθηκαν
από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων που έχουν τον τόπο της συνήθους στάθµευσής τους στην Ελλάδα, στα
εδάφη των κρατών - µελών της Ε.Ε., περιλαµβανοµένου και του χρονικού διαστήµατος τυχόν παραµονής του οχήµατος
σε άλλα κράτη - µέλη κατά τη διάρκεια της σύµβασης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις υποχρεωτικές καλύψεις του
κράτους του ατυχήµατος ή την κάλυψη που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο ή την Ελληνική νοµοθεσία, όταν αυτή είναι
υψηλότερη.

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
i. Τα ασφάλιστρα καθορίζονται µε βάση τη χρήση, την πραγµατική ισχύ, τον τύπο του οχήµατος, το πλήθος των προκληθεισών
ζηµιών και τις λοιπές παραµέτρους, όπως ισχύουν κάθε φορά στα τιµολόγια του Ασφαλιστή.
ii. Η καταβολή χρηµάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων (ενδεικτικά αίτηση και άδεια κυκλοφορίας) δε γεννά υποχρέωση
για την έκδοση Ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή των χρηµάτων αυτών.

7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα κατά την ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης µετά τη λήξη της συµφωνηθείσας
ασφαλιστικής περιόδου, να αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο, τους όρους καθώς και τις παραµέτρους υπολογισµού των
ασφαλίστρων και τα ποσοστά εκπτώσεων και επιβαρύνσεων. Αν ο Ασφαλισµένος δεν αποδέχεται τη µεταβολή που επέρχεται
µε τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στον Ασφαλιστή και λύεται αµέσως η σύµβαση για το επόµενο χρονικό διάστηµα. Σε κάθε
περίπτωση, µετά την ανωτέρω αναπροσαρµογή η καταβολή των ασφαλίστρων από τον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο,
συνιστά ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Σε περίπτωση υποχρεωτικής αύξησης των κατωτάτων ορίων ευθύνης από την Πολιτεία, ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος
υποχρεούται να καταβάλει άµεσα τη διαφορά των ασφαλίστρων που ενδεχοµένως προκύψει από την παραπάνω αύξηση,
έστω και αν αυτή επέλθει κατά τη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης.

8. ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΔΗΓΟΥ
Κατά την ασφάλιση του οχήµατος, ζητείται από τον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο να δηλώσει την ηλικία του συνήθους
οδηγού αλλά και την ηλικία τυχόν δεύτερου συνήθους οδηγού. Ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος οφείλει επίσης να
δηλώσει εάν το όχηµα πρόκειται να οδηγείται από νέο οδηγό (µε άδεια οδήγησης µικρότερη του έτους). Στις περιπτώσεις
αυτές, ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος καλείται να καταβάλει ειδικό επασφάλιστρο, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική του Ασφαλιστή.
Ειδικά για τις χρήσεις ΕΙΧ και ΙΧ Μότο, το τελικό ασφάλιστρο καθορίζεται µε βάση τους παρακάτω ηλικιακούς πίνακες:
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Κλίµακες Υπολογισµού Ασφαλίστρου βάσει Ηλικίας Συνήθους Οδηγού
Αύξων Αριθµός Οµάδας

Ηλικίες
Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ)

Μοτοσυκλέτες και Μοτοποδήλατα Ιδιωτικής Χρήσης

1

18

16

2

19

17

3

20

18

4

21 - 23

19 - 21

5

24 - 25

22 - 25

6

26 - 60

26 - 30

7

61 - 70

31 - 50

8

71 - 80

51 - 60

9

81 - ...

61 - ...

Σε περίπτωση που το όχηµα οδηγείται από δεύτερο οδηγό (συνήθη ή µη) που δεν έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας
του ή διαθέτει άδεια οδήγησης για διάστηµα µικρότερο των 365 ηµερών, ο Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να το δηλώσει κατά
τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης.
Εάν κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης προκύψει ατύχηµα από το οποίο διαπιστωθεί ότι το ασφαλισµένο όχηµα
οδηγείται από άτοµο (συνήθη ή δεύτερο οδηγό) διαφορετικής ηλικιακής οµάδας από αυτή που είχε δηλωθεί κατά τη σύναψη της
ασφάλισης, ή έχει αποκτήσει την άδεια οδήγησης εντός των τελευταίων 365 ηµερών και δεν έχει δηλωθεί στον Ασφαλιστή, τότε
ο µεν Ασφαλιστής θα καταβάλει την προβλεπόµενη αποζηµίωση στον παθόντα τρίτο, ο δε Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος
υποχρεούται στην άµεση καταβολή ασφαλίστρου, το οποίο ισούται µε το διπλάσιο του ειδικού επασφαλίστρου.
Ταυτόχρονα, ο Λήπτης της ασφάλισης επιβαρύνεται µε ειδικό επασφάλιστρο από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος έως τη
λήξη του συµβολαίου, το οποίο πρέπει να καταβληθεί άµεσα. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ
µέρους του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου εξόφλησης των ανωτέρω, ο Ασφαλιστής, µετά την καταβολή αποζηµίωσης
στον παθόντα τρίτο, δύναται να κάνει χρήση του αναγωγικού του δικαιώµατος, ως εξής:
i. 60% του συνόλου της αποζηµίωσης (συµπεριλαµβάνοντας κεφάλαιο, τόκους και έξοδα), σε περίπτωση που το
ασφαλισµένο όχηµα, κατά το ατύχηµα, οδηγούσε άτοµο νεότερο από 23 ετών, που ταυτόχρονα απέκτησε άδεια
ικανότητας οδήγησης το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν το ατύχηµα.
ii. 30% του συνόλου της αποζηµίωσης (συµπεριλαµβάνοντας κεφάλαιο, τόκους και έξοδα), σε περίπτωση που το
ασφαλισµένο όχηµα, κατά το ατύχηµα, είτε οδηγούσε άτοµο νεότερο από 23 ετών είτε οδηγούσε άτοµο που απέκτησε
άδεια ικανότητας οδήγησης το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν το ατύχηµα.
Ρητά συµφωνείται ότι η ορθή δήλωση των παραπάνω στοιχείων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Λήπτη της
Ασφάλισης/Ασφαλισµένου.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΑΣ
Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετου όρου ή διάταξης του ασφαλιστηρίου ειδικά στις περιπτώσεις κλοπής ή ολικής καταστροφής
του ασφαλισµένου οχήµατος καλυπτόµενης στο πλαίσιο Ασφάλισης Ζηµιών από Πυρκαγιά, Πυρός από Τροµοκρατικές ή
Κακόβουλες Ενέργειες Τρίτων, Ολικής Κλοπής, Ιδίων Ζηµιών σε περίπτωση Κλοπής, Μερικής Κλοπής, Ιδίων Ζηµιών
(Μικτή), Ζηµιών από ακραία φυσικά φαινόµενα, η Εταιρία θα καταβάλλει για τα 3 πρώτα έτη ασφάλισης από την κυκλοφορία
του οχήµατος (εκτός εάν στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο που περιέχει τον ειδικό όρο εγγύησης αξίας προβλέπεται µεγαλύτερη
διάρκεια ασφάλισης), την ασφαλιστική αξία για την οποία είναι ασφαλισµένο το όχηµα, αφαιρώντας την αξία των τυχόν
διασωθέντων υπολειµµάτων (σώστρα) και της Απαλλαγής. Η Εταιρία θα καταβάλλει την αποζηµίωση εφόσον ο Ασφαλισµένος
έχει προσκοµίσει το τιµολόγιο αγοράς και την άδεια κυκλοφορίας κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης,
ο Ασφαλισµένος είναι ο πρώτος ιδιοκτήτης του οχήµατος σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας και το όχηµα ασφαλίζεται στην
Εθνική Ασφαλιστική από την πρώτη ηµεροµηνία κυκλοφορίας του διεθνώς.
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10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Με το παρόν και εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα έχει ταξινοµηθεί και ασφαλίζεται ως όχηµα σχολής οδηγών, η Εταιρία
αναλαµβάνει την αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήµατος, καθόσον αυτό οδηγείται από µαθητευόµενο οδηγό,
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στη θέση του συνοδηγού βρίσκεται διπλωµατούχος εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
ο οποίος χειρίζεται τα κατάλληλα όργανα ελέγχου του οχήµατος. Η κάλυψη ισχύει επίσης κατά τη διάρκεια εξέτασης του
υποψηφίου οδηγού, εντός του ειδικά διαµορφωµένου χώρου. Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων,
ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόµενος εκπίπτει παντός δικαιώµατός του από την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση.

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
i. Ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στον Ασφαλιστή τα ακριβή στοιχεία του
ασφαλισµένου οχήµατος, καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην εκτίµηση του κινδύνου, στην αποδοχή ή
µη της ασφάλισης και στον υπολογισµό των ασφαλίστρων.
ii. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου, δεν έχουν
περιέλθει σε γνώση του Ασφαλιστή τα ανωτέρω στοιχεία, τότε αυτός δικαιούται να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση
ή να ζητήσει την τροποποίησή της, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των
περιστατικών, αποστέλλοντας προς τούτο σχετική Πρόταση στον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο. Η Πρόταση του
Ασφαλιστή για τροποποίηση της Ασφαλιστικής Σύµβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη
της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης.
iii. Σε περίπτωση παράβασης από αµέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (i) του άρθρου αυτού,
ο Ασφαλιστής έχει τα δικαιώµατα της παραγράφου (ii) του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση
επέλθει πριν τροποποιηθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο (ii) του άρθρου αυτού, η Ασφαλιστική Σύµβαση ή πριν η
καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα, το ασφάλισµα µειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει
καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση µε δικαίωµα αναγωγής του
Ασφαλιστή για τη διαφορά του ποσού της αποζηµίωσης.
iv. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (i) του άρθρου αυτού,
ο Ασφαλιστής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση
της παράβασης. Στην περίπτωση αυτή, η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα.
Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής
του προς καταβολή του ασφαλίσµατος. Ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε
ζηµίας του Ασφαλιστή.
v. Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ασφαλισµένος έχει την αποκλειστική ευθύνη ενηµέρωσης της Εταιρίας σχετικά µε
οποιαδήποτε µεταβολή της ασφαλισµένης αξίας του οχήµατος. Η εκάστοτε οριζόµενη ασφαλισµένη αξία δεν δεσµεύει την
Εταιρία ως προς το τελικό ποσό µέγιστης αποζηµίωσης σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλισµένου Κινδύνου, το οποίο θα
προκύπτει βάσει της Τρέχουσας Πραγµατικής Εµπορικής Αξίας του οχήµατος, κατά τη στιγµή του ασφαλιστικού γεγονότος.
vi. Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται να δηλώσει στον Ασφαλιστή,
µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε µεταβολή των στοιχείων του ασφαλισµένου
οχήµατος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου σε βαθµό που
αν ο Ασφαλιστής το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει τη Σύµβαση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Σε τέτοια
περίπτωση ο Ασφαλιστής, µόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση ή να
ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης, εφαρµόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι
(ii, iii, iv & v) του παρόντος άρθρου.
vii. Ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής του, υποχρεούται να γνωστοποιεί
στον Ασφαλιστή, αµελλητί, εγγράφως τη νέα του διεύθυνση. Ο Ασφαλιστής µπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση
ή κοινοποίηση προς τον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο στη δηλούµενη, από αυτούς, τελευταία τους διεύθυνση.
viii. Για την κατάρτιση της σύµβασης ασφάλισης, ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος, έχει υποχρέωση (Ν.3897/2010),
ως ιδιοκτήτης οχήµατος, να έχει εφοδιαστεί µε ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, όταν αυτό απαιτείται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
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12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση επέλευσης ζηµιογόνου γεγονότος, ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος ή ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος
υποχρεούται να:
i. Προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια που θα έκανε για το συµφέρον του, µε σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισµό της ζηµιάς
και σε κάθε πράξη, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου, σα να µην
ήταν Ασφαλισµένος, ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως µόλις επέλθει ο
Ασφαλισµένος Κίνδυνος.
ii. Δηλώσει ενυπογράφως στον Ασφαλιστή το ατύχηµα αµέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8)
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και να παρέχει στον Ασφαλιστή κάθε πληροφορία και έγγραφο
που προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. Προς τούτο, επισυνάπτεται στο παρόν το έντυπο δήλωσης τροχαίου
ατυχήµατος και το έντυπο αίτησης αποζηµίωσης, που προβλέπεται στη σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος όπως
κάθε φορά ισχύει.
iii. Διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους διερευνητές/πραγµατογνώµονες
του Ασφαλιστή, για τη διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήµατος και την εκτίµηση των ζηµιών.
iv. Παρέχει στον Ασφαλιστή, εφόσον του ζητηθεί, κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που έχει στη διάθεσή του και κρίνονται
αναγκαία στο πλαίσιο δίκης την οποία διεξάγει ή προτίθεται να διεξαγάγει ο Ασφαλιστής. Ειδικότερα, να προωθεί µέσα σε
οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες στον Ασφαλιστή κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά το ασφαλιστικό γεγονός, απ’
όπου και αν προέρχεται αυτό.
v. Πέραν των όσων προβλέπονται από τη διαδικασία φιλικού διακανονισµού, να µην προβεί σε οποιασδήποτε µορφής
ενέργεια προς τρίτους που θα σηµαίνει αποδοχή ή αναγνώριση ή συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτοµένου
κινδύνου, χωρίς γραπτή συναίνεση του Ασφαλιστή.
Ρητά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αµέλησε αποδεδειγµένα να λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά
µέτρα επέλευσης του Ασφαλισµένου Κινδύνου ή επίτασης της ζηµίας, δεν θα καταβάλλεται αποζηµίωση, άλλως αυτή θα
είναι µειωµένη κατά το µέτρο του πταίσµατος του Ασφαλισµένου.
Ο Ασφαλιστής δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση του, στο όνοµα του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου,
την απόκρουση ή το διακανονισµό της απαίτησης, ή να επιδιώξει στο όνοµά του, αλλά και για δικό του όφελος την αποκατάσταση
οποιασδήποτε ζηµιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης, µέχρι το όριο ευθύνης του και αφού τον
ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε πλήρη ευχέρεια χειρισµού των υποθέσεων, όσον αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών
αγώνων ή το διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης.
Ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος οφείλει να παρέχει στον Ασφαλιστή, υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης
του, την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων.
Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος µπορεί να
υποχρεωθεί, µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου, να καταβάλει στον Ασφαλιστή αποζηµίωση µέχρι του ποσού € 2.000.

13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
13.Α. Εξαιρέσεις κάλυψης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων
Οι εξαιρέσεις που αφορούν στην υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, προβλέπονται από την Ελληνική
Νοµοθεσία. Με βάση αυτήν, ρητά εξαιρούνται της ασφαλιστικής κάλυψης:
i. Οι ζηµιές σε πράγµατα των µελών της οικογενείας του Ασφαλισµένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου
η αστική ευθύνη καλύπτεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 (παρ. 1 Ν.489/76), ανεξάρτητα από δεσµό συγγένειας.
ii. Οι ζηµιές σε πράγµατα που µεταφέρονται µε το ίδιο αυτοκίνητο (άρθρο 6 παρ.2 Ν.489/76).
iii. Η αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το
ατύχηµα µε πρόθεση (άρθρο 6 παρ.1 Ν.489/1976). Διευκρινίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει την αστική
ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων, σε περίπτωση αυτοκινήτων που έχουν είτε κλαπεί είτε αποκτηθεί µε χρήση
βίας (άρθρο 6 παρ.2 εδ.β Ν.489/1976).
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iv. H αστική ευθύνη των προσώπων, των οποίων η ευθύνη καλύπτεται µε τη Σύµβαση Ασφάλισης, όταν το αυτοκίνητο
πρόκειται να εκτεθεί σε ειδικούς κινδύνους αστικής ευθύνης, ιδίως δε για την περίπτωση που το αυτοκίνητο πρόκειται να
συµµετέχει σε αγωνίσµατα που επάγονται ειδικούς κινδύνους ως αγώνες ή διαγωνισµοί ταχύτητας, ακριβείας ή
δεξιοτεχνίας, επίσηµους ή ανεπίσηµους (ειδική κάλυψη άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 489/76).
v. Η αστική ευθύνη έναντι των προσώπων, τα οποία συγκατατέθηκαν να µεταφερθούν µε αυτοκίνητο, εφόσον ο Ασφαλιστής
αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόµιµο κάτοχό του µε αθέµιτα µέσα ή χρησιµοποιείται προς
εκτέλεση εγκληµατικής πράξης (άρθρο 6 παρ. 2 Ν.489/76).
vi. Δεν αποζηµιώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 Ν. 489/76 διότι δεν θεωρούνται «τρίτοι» τα εξής πρόσωπα:
1. Ο οδηγός του οχήµατος που προξένησε τη ζηµιά,
2. Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε τη Σύµβαση Ασφάλισης (π.χ. ο κύριος ή ο κάτοχος του οχήµατος),
3. Εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει µετά του Ασφαλιστή την Ασφαλιστική Σύµβαση (δηλαδή ο Λήπτης της ασφάλισης),
4. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι νοµικού προσώπου που είναι Ασφαλισµένο ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νοµική
προσωπικότητα.

13.Β. Εξαιρέσεις άλλων καλυπτόµενων κινδύνων
Κατωτέρω αναφέρονται οι εξαιρέσεις που αφορούν όλους τους καλυπτόµενους από το Ασφαλιστήριο κινδύνους, µε την
επιφύλαξη όσων ειδικά προβλέπονται στους ειδικούς όρους και µε τη διευκρίνιση, ότι όσον αφορά στην αστική ευθύνη
έναντι τρίτων, ο Ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του έναντι των ζηµιωθέντων τρίτων προβάλλοντας αυτές (πλην
της περίπτωσης i που αναφέρεται και ανωτέρω υπό Α. εξαιρέσεις) αλλά διατηρεί αναγωγικό δικαίωµα έναντι όσων
προβλέπονται στη νοµοθεσία.
Δεν καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και αποκλείονται ζηµιές που προκλήθηκαν:
i. Από πρόθεση του Ασφαλισµένου, του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του οδηγού του οχήµατος ή των προστιθέντων
υπ’ αυτών προσώπων στην οδήγηση του οχήµατος.
ii. Από οδηγό, ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την κατηγορία
του οχήµατος που οδηγεί ή ειδικής άδειας χειριστού µηχανήµατος ή µηχανήµατος έργου.
iii. Από οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήµατος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, κατά
την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη
συνάφεια µε την πρόκληση του ατυχήµατος.
iv. Από όχηµα, στο οποίο γίνεται διαφορετική χρήση από αυτήν που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και στην άδεια
κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε το ατύχηµα που προκλήθηκε.
v. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα ρυµουλκεί άλλο όχηµα, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
vi. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα κινείται σε οδούς ή τοποθεσίες, στις οποίες απαγορεύεται από τις κατά τόπους αρµόδιες
Αρχές η κυκλοφορία, όπως αεροδρόµια, στρατόπεδα, πεζόδροµοι κ.λπ., εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά
εγγράφως, πάντα υπό τις προϋποθέσεις: α) Χορήγησης άδειας από αρµόδια Αρχή και β) Καταβολής πρόσθετου
ειδικού ασφαλίστρου και έκδοσης ειδικού πιστοποιητικού ασφάλισης.
vii. Όταν το όχηµα δεν έχει υποβληθεί στον απαραίτητο εκ του νόµου τεχνικό έλεγχο (έλεγχος ΚΤΕΟ) ή έχει υποστεί
µεταβολές που δεν έχουν δηλωθεί τόσο στις αρµόδιες Αρχές όσο και στην Εταιρία, ή έχει κριθεί ακατάλληλο προς
κυκλοφορία από αρµόδια Αρχή.
viii. Από επιδροµές, εχθροπραξίες, πολεµικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε µετά την κήρυξη του πολέµου), εµφύλιο πόλεµο,
πραξικόπηµα ή επανάσταση και επίταξη κάθε είδους.
ix. Άµεσα ή έµµεσα, είτε αποκλειστικά, είτε µε συνδροµή και άλλων αιτίων από ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή από ραδιενεργό
µόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο. Σαν καύση θεωρείται και η
αυτοδύναµη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής σχάσης.
x. Όταν το όχηµα µεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν του επιτρεποµένου ανωτάτου ορίου, από την άδεια κυκλοφορίας του
ή των σχετικών αποφάσεων των αρµοδίων αρχών.
xi. Ζηµιές που θα προκληθούν στο µεταφερόµενο φορτίο.

16
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

xii. Όταν το όχηµα χωρίς αριθµό κυκλοφορίας ασφαλίζεται µόνο για ατυχήµατα µέσα σε συγκεκριµένο χώρο και το
ατύχηµα συµβεί εκτός του χώρου αυτού.
xiii. Από τροµοκρατικές πράξεις, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί
η κάλυψή τους.
xiv. Από πληµµύρα, χαλάζι, τυφώνα, λαίλαπα, ανεµοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισµό ή άλλη ακραία φυσική διαταραχή,
εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί η κάλυψή τους.
xv. Ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα από πρόσωπα που έχουν επιληφθεί του οχήµατος αυτογνωµόνως,
µε αξιόποινη πράξη, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί η κάλυψή τους.
xvi. Υπό ειδικού τύπου οχηµάτων, εργαλείων ή µηχανηµάτων που προέρχονται όχι από τη µετακίνησή τους, αλλά από τη
λειτουργία τους ως εργαλείων, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί η κάλυψή τους.
xvii. Όταν οι προκληθείσες ζηµίες οφείλονται σε ελάττωµα του κατασκευαστή ή σε πληµµελή συντήρηση του οχήµατος.
xviii. Στα ελαστικά του οχήµατος, στις ζάντες και τα τάσια, εφόσον η ζηµιά περιορίζεται µόνο σε αυτά.
xix. Επί ασφαλίσεως οχηµάτων ψυγείων ή θερµοθαλάµων, ζηµιές των ψυκτικών ή θερµαντικών µηχανηµάτων και
εγκαταστάσεων γενικά, σε οποιαδήποτε αιτία και εάν οφείλονται.
xx. Ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα και η γενεσιουργός αιτία οφείλεται σε ψυκτικά ή θερµαντικά
µηχανήµατα, καθώς και λοιπές εγκαταστάσεις αυτών.
xxi. Ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα, όταν ο οδηγός του κατέχει άδεια οδήγησης για διάστηµα
µικρότερο των δώδεκα (12) µηνών ή/και ανήκει σε διαφορετική ηλικιακή οµάδα από αυτή που έχει δηλωθεί στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο άρθρο 8 των Γενικών Όρων.
xxii. Όσον αφορά στους προαιρετικούς κινδύνους, από δόλο ή βαριά αµέλεια του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλισµένου
ή του οδηγού του ασφαλισµένου αυτοκινήτου ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους ή των νοµίµων
αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους.
xxiii. Aπό εκρηκτικές ύλες που µεταφέρονται µε το ίδιο όχηµα.

14. ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
i.

Ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος µπορεί να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση οποτεδήποτε, µε επιστολή
που προσκοµίζει αυτοπροσώπως ή αποστέλλει είτε µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία
επικοινωνίας που αναγράφει ο Ασφαλιστής στην επίσηµη ιστοσελίδα του (https://www.ethniki-asfalistiki.gr) και στα
κάθε είδους έντυπά του. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας ως προς τα συµβαλλόµενα µέρη επέρχονται άµεσα από την
ηµεροµηνία περιέλευσης αυτής στον Ασφαλιστή.
ii. Ο Ασφαλιστής µπορεί, µε επιστολή, να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύµβαση µόνο για παράβαση ουσιώδους όρου
αυτής από τον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο και βαρύνεται µε την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της
καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο, γνωστοποιείται ότι, η µη συµµόρφωσή
τους µε τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση
της Ασφαλιστικής Σύµβασης. Ο Ασφαλιστής, ειδικά όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη των προαιρετικών κινδύνων
έχει τα δικαιώµατα καταγγελίας που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 11.
iii. Η επιστολή της προηγούµενης παραγράφου αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή επικοινωνίας του Λήπτη της
ασφάλισης/Ασφαλισµένου που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή, θεωρείται και η τελευταία
διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος δήλωσε εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση. Τα αποτελέσµατα
της επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου να παραλάβουν αυτή ή τη
µη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαµονής ή τη µη προσέλευσή τους στο ταχυδροµείο για την παραλαβή της.
iv. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, που περιέχει και την κάλυψη αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων σύµφωνα µε τις παραγράφους i, ii, και iii του παρόντος άρθρου, ο Ασφαλιστής ενηµερώνει
σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου iii του παρόντος
άρθρου, η ενηµέρωση δεν µπορεί να γίνει νωρίτερα από την τριακοστή (30ή) ηµέρα από την αποστολή της σχετικής
επιστολής. Η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αντιτάξει έναντι του τρίτου ζηµιωθέντος, τη λύση της Σύµβασης
Ασφάλισης, µόνο µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από την ενηµέρωση των προηγούµενων εδαφίων.
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15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ (ΠΟΛΛΑΠΛΗ)
Σε περίπτωση ασφάλισης του ίδιου κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση), ο Λήπτης της ασφάλισης
ή ο Ασφαλισµένος οφείλουν να γνωστοποιήσουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εταιρία την ασφάλιση και το ασφαλιστικό
ποσό. Ανάλογα µε το είδος του Καλυπτόµενου Κινδύνου ορίζονται τα εξής:
i. Υποχρεωτική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων
Αν υπάρχουν πολλαπλές ασφαλίσεις ισχύει µόνον η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή αποζηµίωσης
στον ζηµιωθέντα τρίτο, είναι ο τελευταίος Ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να
απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία.
ii. Προαιρετικοί κίνδυνοι
Σε περίπτωση που, κατά την στιγµή της επέλευσης καλυπτόµενου κίνδυνου, υπάρχει και άλλη ασφάλιση σε άλλον Ασφαλιστή
ή Ασφαλιστές, η οποία παρέχει κάλυψη για τον κίνδυνο αυτό, ο Ασφαλιστής ευθύνεται µόνον για καταβολή της σύµµετρης
αναλογίας του στην αποζηµίωση, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής του σε σχέση µε τους άλλους ασφαλιστές και όχι εις
ολόκληρον.
Ειδικά ορίζεται ότι, σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της παρούσας
Ασφαλιστικής Σύµβασης, θα περιορίζεται το ασφάλισµα µόνο στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση.
Ο Ασφαλιστής δικαιούται, στην περίπτωση µη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την Ασφαλιστική
Σύµβαση, ενώ σε περίπτωση που ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος παραλείψει τη γνωστοποίηση µε δόλο,
ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του N. 2496/97.

16. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
16.Α. Υποχρεωτική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων
i. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα του οχήµατος λόγω θανάτου, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του κληρονοµούµενου από
την ασφάλιση µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόµο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον Ασφαλιστή για τη
µη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την γνώση της επαγωγής της κληρονοµιάς και του λόγου της.
ii. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήµατος µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η Ασφαλιστική
Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία µεταβίβασης.
Ο δε Ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των τυχόν µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων. Η λύση της Σύµβασης ισχύει
έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ µέρους του Ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση που ο ίδιος
ο Ασφαλισµένος ζητήσει τη λύση της Σύµβασης λόγω της µεταβίβασης, ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 14.
iii. Αν, µετά τη µεταβίβαση του οχήµατος κατά την προηγούµενη παράγραφο, συναφθεί νέα Ασφαλιστική Σύµβαση για το ίδιο
όχηµα στο νέο ιδιοκτήτη, η προηγούµενη Ασφαλιστική Σύµβαση παύει να ισχύει και µόνος υπεύθυνος έναντι των
ζηµιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος Ασφαλιστής.

16.Β. Προαιρετικές Ασφαλιστικές Καλύψεις
Οι προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις δεν λήγουν, αν τον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο διαδεχθεί άλλος
στην ασφαλιστική σχέση. Στην περίπτωση διαδοχής στην ασφαλιστική σχέση, ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της
ασφάλισης/Ασφαλισµένος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύµβαση το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, αφότου έγινε
γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ µέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσµατα αφού περάσουν δεκαπέντε (15) µέρες από
τότε που περιήλθε στον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά από έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή και µε έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την εποµένη της παραλαβής της
αιτήσεως του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα Ασφαλιστική Σύµβαση.
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18. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες όρους ή στη νοµοθεσία, όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του
Ασφαλισµένου, κοινοποιούνται εγγράφως στον Ασφαλιστή.
Η έγγραφη επικοινωνία του Ασφαλιστή µε τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο ή το δικαιούχο αποζηµίωσης, µπορεί
να γίνεται είτε µε επιστολή είτε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεοµοιοτυπία ή αποστολή µηνύµατος σε συσκευή κινητής
τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως ή µε νόµιµα ηχογραφηµένη συνοµιλία ότι
επιθυµούν µέσω αυτών να συναλλάσσονται µε τον Ασφαλιστή.
Ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν
στον Ασφαλιστή, αµελλητί, εγγράφως τη νέα τους διεύθυνση. Ο Ασφαλιστής µπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή
κοινοποίηση προς τον Λήπτη της ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο στη δηλούµενη, από αυτούς, τελευταία τους διεύθυνση.

19. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ
Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε έρευνα για τα αίτια της ζηµιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες
επήλθε, καθώς και για την ύπαρξη και την αξία του Ασφαλισµένου Κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήµατος. Σε περίπτωση
ολικής τεκµαρτής απώλειας του οχήµατος, η αποζηµίωση προσδιορίζεται σύµφωνα µε την τρέχουσα εµπορική αξία του, την
ηµεροµηνία του ζηµιογόνου γεγονότος, όπως προβλέπεται και από το Ν.2496/1997.
Ο Ασφαλιστής δικαιούται να προβαίνει κατά την κρίση του και µέσα στα όρια της ευθύνης του, σε συµβιβαστικό διακανονισµό
απαιτήσεων τρίτων κατ’ αυτού ή των ασφαλισµένων του. Ο διακανονισµός αυτός δε δεσµεύει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τους
ασφαλισµένους, όσον αφορά στην ευθύνη για την επέλευση του ζηµιογόνου γεγονότος.
Ο Ασφαλιστής υποχρεούται, το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ζηµιωθείς κοινοποίησε
την αίτηση αποζηµίωσης είτε απευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση του υπαιτίου του ατυχήµατος είτε στον αντιπρόσωπο για
το διακανονισµό των ζηµιών:
α) Να υποβάλει «έγγραφη» αιτιολογηµένη προσφορά αποζηµίωσης, σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αµφισβητείται και η
ζηµιά έχει αποτιµηθεί.
β) Να υποβάλει «έγγραφη» αιτιολογηµένη απάντηση επί των σηµείων που περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η
ευθύνη αµφισβητείται ή δεν έχει ακόµη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζηµιά δεν έχει αποτιµηθεί πλήρως.
Ο χρόνος πληρωµής που αναφέρει η προσφορά αποζηµίωσης είναι το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στη σχετική
απόφαση της ΤτΕ περί διαδικασίας διακανονισµού και καταβολής αποζηµίωσης, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις
δέκα (10) ηµέρες από την Προσφορά ή το διάστηµα που κάθε φορά προβλέπεται στη νοµοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις
της ΤτΕ, εκτός αντίθετης ειδικής συµφωνίας των µερών. Αν συµφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζηµιάς, ο χρόνος αυτής
είναι επίσης το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στη σχετική απόφαση της ΤτΕ περί διαδικασίας διακανονισµού και
καταβολής αποζηµίωσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από τη συµφωνία ή το διάστηµα που
κάθε φορά προβλέπεται στη νοµοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της ΤτΕ, εκτός αντίθετης ειδικής συµφωνίας των µερών.
Σε κάθε περίπτωση, για τη διαδικασία και το χρόνο διακανονισµού και καταβολής της αποζηµίωσης ισχύει ό,τι προβλέπεται
στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και στις σχετικές αποφάσεις της ΤτΕ.

20. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης, µεταξύ του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισµένου ή κάθε άλλου τρίτου έχοντος έννοµο
συµφέρον και του Ασφαλιστή, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση, υπόκειται στην
αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων των Αθηνών και εκδικάζεται από αυτά µε εφαρµοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

21. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Κάθε αξίωση του Λήπτη της Aσφάλισης/Ασφαλισµένου κατά του ασφαλιστή που πηγάζει από την Ασφαλιστική Σύµβαση,
παραγράφεται µετά από τέσσερα (4) έτη από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση.
Κάθε αξίωση του τρίτου προσώπου που ζηµιώθηκε, παραγράφεται µετά πάροδο πέντε (5) ετών από την ηµέρα του
ατυχήµατος, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής.
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22. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Κάθε είδους φόρος, τέλος, κράτηση, δικαίωµα ή επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ή οιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ.
σε σχέση µε το παρόν Ασφαλιστήριο ή τυχόν ανανεωτήρια αυτού, τις αποδείξεις είσπραξης ασφαλίστρων, τις πρόσθετες
πράξεις αυτού και γενικότερα οιουδήποτε εγγράφου συνδέεται µε την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση που ισχύει ήδη κατά
την έκδοση του παρόντος ή θα επιβληθεί στο µέλλον, βαρύνει αποκλειστικά τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο ή
τον Δικαιούχο κατά περίπτωση. Επίσης, όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Ασφαλιστής από κοινοποιήσεις τρίτων,
εκχωρήσεις ή επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια της ως τρίτης βαρύνουν τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο.

23. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που συλλέγουµε, αποθηκεύουµε, χρησιµοποιούµε, διαβιβάζουµε και
προστατεύουµε τα προσωπικά δεδοµένα που λαµβάνουµε, καθώς και για τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων σας, θα
βρείτε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας µας, www.ethniki-asfalistiki.gr, στην ενότητα «Προστασία Προσωπικών
Δεδοµένων».
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
Η ασφάλιση καλύπτει την Αστική Ευθύνη του κυρίου, του κατόχου, κάθε οδηγού ή προστηθέντος στην οδήγηση και υπευθύνου
του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, κατέχοντες την κατά νόµο άδεια οδήγησης. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει:
• την έναντι τρίτων Αστική Ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωµατικής βλάβης ή ζηµιών σε πράγµατα, στην οποία
περιλαµβάνεται και η χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.
• τις ζηµιές που θα προκληθούν από το ασφαλισµένο όχηµα κατά τη διάρκεια που αυτό µεταφέρεται µε επιβατηγό πλοίο,
τρένο ή αεροπλάνο που εκτελεί κανονικό δροµολόγιο ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωσή του, ιδία δυνάµει, από τα µέσα
αυτά, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές µεταφοράς οχηµάτων.
• τις ζηµιές που θα προκληθούν εντός κλειστών-φυλασσοµένων χώρων
• τις ζηµιές που θα προκληθούν από το µεταφερόµενο µε αυτό ή προεξέχον φορτίο, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του
Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999, όπως τροποποιηµένος ισχύει).
• τις ζηµιές που θα προκληθούν σε περίπτωση µετάδοσης πυρκαγιάς η οποία συνδέεται αιτιωδώς µε την κυκλοφορία του.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
Ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 13 των Γενικών Όρων.

1.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
Η ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήµατος µπορεί να επεκταθεί για τις ζηµιές που
θα προκληθούν σε τρίτους από µη αυτοκινούµενο ρυµουλκούµενο όχηµα, το οποίο δεν φέρει διαφορετικές πινακίδες
από το ρυµουλκό, όσο αυτό ρυµουλκείται από ασφαλισµένο όχηµα.
Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας, για το ασφαλισµένο όχηµα και το ρυµουλκούµενο, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Για την ισχύ της επέκτασης απαραίτητο είναι να έχει συµπληρωθεί το πεδίο «ΤΡΟΧΟΙ», στην πρώτη σελίδα του
συµβολαίου µε τους κωδικούς 2 ή 4 ή 6, ανάλογα µε το πλήθος των τροχών του ρυµουλκούµενου (επασφάλιστρο).
Η επέκταση της κάλυψης της Αστικής Ευθύνης ισχύει µε τις εξής προϋποθέσεις:
• Το ασφαλισµένο όχηµα να έχει τη νόµιµη άδεια ρυµούλκησης και να έχει τη δυνατότητα να ρυµουλκεί
το συγκεκριµένο ρυµουλκούµενο, βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή.
• Το ρυµουλκούµενο όχηµα να έχει τη νόµιµη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόµο και
να συµµορφώνεται µε τις προβλεπόµενες σε αυτόν προδιαγραφές και όρους ασφαλείας.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡOΣ
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει τις ζηµιές έναντι τρίτων για σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν από
πυρκαγιά του ασφαλιζόµενου οχήµατος, η οποία δεν συνδέεται αιτιωδώς µε την κυκλοφορία του.
Ανώτατο όριο αποζηµίωσης ορίζεται το αναγραφόµενο ποσό στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και ισχύει συνολικά για όλη την
περίοδο ασφάλισης.
Το παραπάνω όριο ισχύει κατά ατύχηµα και µειώνεται κατά το ποσό που καταβάλλεται µετά από κάθε αποζηµίωση, ακόµα και
αν περισσότεροι του ενός ζηµιώθηκαν, οπότε και εξαντλείται µε την καταβολή του.
Εξαιρούνται οι απαιτήσεις τρίτων από πυρκαγιά που συνδέεται αιτιωδώς µε την κυκλοφορία του οχήµατος, η οποία
περιλαµβάνεται στην κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του Οχήµατος και ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 13
των Γενικών Όρων Κάλυψης Αστικής Ευθύνης και Προαιρετικών Καλύψεων.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Η ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήµατος έναντι τρίτων περιλαµβάνει τις ζηµιές
που θα προκληθούν σε αυτούς από τη λειτουργία του µηχανήµατος που αποτελεί εξάρτηµα του ασφαλισµένου οχήµατος
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ή που είναι προσαρµοσµένο σε αυτό ως εργαλείο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλιστής ευθύνεται µέχρι του ποσού που
αναγράφεται στο συµβόλαιο για την κάλυψη της ζηµιάς αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση µε τα κατώτατα όρια ασφάλισης
της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος, µετά δε από κάθε καταβολή, µειώνεται
ανάλογα και αναφέρεται κατ’ ατύχηµα, ασχέτως εάν περισσότεροι του ενός ζηµιώθηκαν και εξαντλείται µε την καταβολή του.
Ο Ασφαλιστής πάντως και πλην των άλλων εξαιρέσεων που αναγράφονται στους Γενικούς Όρους της Ασφαλιστικής
Σύµβασης, δεν ευθύνεται και στις παρακάτω περιπτώσεις που αφορούν την εν λόγω κάλυψη:
i. Για ατύχηµα που οφείλεται σε καθίζηση εδάφους, κατάκλιση ή µόλυνση ύδατος.
ii. Για ζηµιές σε σωληνώσεις ή καλώδια, υπέργεια ή υπόγεια.
iii. Για ζηµιές σε γέφυρες ή διαβάσεις, υπόγειες ή υπέργειες, γεφυροπλάστιγγες, σε οδούς, υπονόµους και κάθε εγκατάσταση
κάτω από αυτές που οφείλονται σε κραδασµούς λόγω του βάρους του ασφαλισµένου οχήµατος ή του µεταφερόµενου
µε αυτό φορτίου.
iv. Για σωµατικές βλάβες σε πρόσωπα που µεταφέρονται ή ανυψώνονται µε το όχηµα ή επιβαίνουν σε αυτό, ή σε πράγµατα και
εµπορεύµατα του Ασφαλισµένου ή τρίτου που µεταφέρονται µε το όχηµα.
v. Για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές που θα προκληθούν από τη χρήση του µηχανήµατος, προς εκτέλεση έργου που
υπερβαίνει τις καθορισµένες από τον κατασκευαστή ικανότητες αντοχής του, ιδίως αυτές που θα προκληθούν από τη
θραύση καλωδίων γερανού κατά τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων.
vi. Για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές που θα προκληθούν από κακή συντήρησή του ή από κατασκευαστικό ελάττωµα.
vii. Για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές που θα προκληθούν και οφείλονται στη µη τήρηση των προβλεπόµενων από
το νόµο απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.
viii. Για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές που θα προκληθούν από οδηγό ή χειριστή που δεν έχει την κατά το νόµο και την
κατηγορία του µηχανήµατος ειδική άδεια χειριστή µηχανήµατος έργων ή άλλου µηχανήµατος.

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓIΑ
Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει µόνο τις ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα από πυρκαγιά, πτώση
κεραυνού, έκρηξη, αυτόµατη ανάφλεξή του και από πυρκαγιά που µεταδίδεται σ’ αυτό από άλλο αντικείµενο, µε τους
περιορισµούς και τις εξαιρέσεις του άρθρου 13 των Γενικών Όρων, πλην των περιπτώσεων xii και xiv της παραγράφου Β και
µε την επιφύλαξη του άρθρου 17 Ν. 2496/97, περί υπασφάλισης και υπερασφάλισης.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
i. Οι ζηµιές του οχήµατος που θα προκληθούν άµεσα ή έµµεσα από τροµοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων,
µεµονωµένες ή όχι, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
ii. Οι ζηµιές του οχήµατος που θα προκληθούν όταν το όχηµα έχει κλαπεί και δεν συνυπάρχει η ασφαλιστική κάλυψη της
Ολικής Κλοπής.
iii. Οι ζηµιές του ασφαλισµένου οχήµατος που θα προκληθούν συνεπεία πρόσκρουσης - σύγκρουσης - εκτροπής ανατροπής ή κατάπτωσής του.
iv. Οι ζηµιές του οχήµατος που θα προκληθούν από τη µεταφορά µε αυτό, ή την αποθήκευση σε αυτό εύφλεκτων ή
εκρηκτικών υλών.

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ
Ή ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
H ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει µόνο τις ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα από πυρκαγιά, έκρηξη,
οι οποίες οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε τροµοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις,
απεργίες και στάσεις.
Με την παρούσα κάλυψη, παύει να ισχύει η εξαίρεση της περίπτωσης xiii της παραγράφου Β του άρθρου 13 των Γενικών Όρων.
Τροµοκρατικές είναι οι οργανωµένες, βίαιες και παράνοµες ενέργειες µε πολιτικά κίνητρα.
Οχλαγωγία είναι η συνάθροιση µεγάλου πλήθους ατόµων µε αποτέλεσµα τον ενοχλητικό θόρυβο.
Διαδήλωση είναι η µαζική, δηµόσια και οργανωµένη προβολή ενός αιτήµατος.
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Απεργία είναι η σκόπιµη αναστολή της εργασίας που γίνεται από ένα σύνολο ανθρώπων µε σκοπό τη διαφύλαξη ή προαγωγή
των συµφερόντων που συνδέονται µε την εργασιακή τους θέση ή τη γενικότερη κοινωνική διάσταση της θέσης τους.
Στάση εργασίας είναι η αναστολή παροχής εργασίας που διαρκεί συνήθως για λιγότερο από ότι το ηµερήσιο ωράριο
εργασίας και πραγµατοποιείται για ορισµένο συλλογικό αγωνιστικό σκοπό.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
i. Καλύπτεται η ολική κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος. H έννοια της κλοπής ορίζεται από τον Ποινικό Νόµο.
Δεν καλύπτεται η περίπτωση της υπεξαίρεσης και της υφαίρεσης.
ii. Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την πραγµατική αξία του οχήµατος κατά την ηµέρα της απώλειάς του, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 17 Ν.2496/97 καθώς και των Γενικών Όρων ασφάλισης περί υπασφάλισης - υπερασφάλισης.
iii. Η υποχρέωση του Ασφαλιστή για την καταβολή της αποζηµίωσης υφίσταται µε τις προϋποθέσεις της άµεσης και έγγραφης
δήλωσης της απώλειας του οχήµατος στην Αστυνοµική Αρχή και στον Ασφαλιστή, της ταυτόχρονης υποβολής µήνυσης
στην Αστυνοµική αρχή και της προσκόµισης στον Ασφαλιστή αντίγραφα των ανωτέρω, καθώς και όλων των κλειδιών του
οχήµατος.
Η Υποχρέωση του Ασφαλιστή για την καταβολή της αποζηµίωσης γεννάται µετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45)
ηµερών, από την ηµεροµηνία της αναγγελίας στον Ασφαλιστή µε την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί σχετική µήνυση µε
έξοδα του Ασφαλισµένου και εφόσον προσκοµισθεί βεβαίωση ότι η µήνυση εκκρεµεί και δεν προκύπτει από αλλού ότι το
όχηµα βρέθηκε µέσα στην προθεσµία αυτή.
Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για την καταβολή της αποζηµίωσης, έστω και εάν το όχηµα βρεθεί µετά την προθεσµία αυτή.
Ο µηνυτής δεν δικαιούται να αποσύρει τη µήνυση, ούτε µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, αλλιώς υποχρεούται να
αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που θα προκληθεί στον Ασφαλιστή από την αιτία αυτή.
iv. Για την καταβολή της αποζηµίωσης ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος ή κύριος του οχήµατος υποχρεούται να
προσκοµίσει στον Ασφαλιστή, µε δικά του έξοδα:
• Έγγραφο συµβολαιογραφικής εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, µε την οποία θα δίδεται στον Ασφαλιστή
το δικαίωµα πώλησης του οχήµατος, εφόσον βρεθεί και παρακράτησης του τιµήµατος της πώλησης,
• Συµβολαιογραφικό Προσύµφωνο που θα παρέχει την ευχέρεια στον Ασφαλιστή να ζητήσει την υπογραφή οριστικού
συµβολαίου για τη µεταβίβαση του οχήµατος, είτε σ’ αυτόν µε αυτοσύµβαση είτε σε τρίτο, που θα υποδειχθεί από αυτόν και
• Αντίγραφο δήλωσης από τη ΔΟΥ του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου ή κυρίου του οχήµατος και από τη
Διεύθυνση Μεταφορών που είχε εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, ότι δηλώθηκε η κλοπή.
• Βεβαίωση πληρωµής τελών κυκλοφορίας έως την ηµεροµηνία καταβολής της αποζήµιωσης.
v. Αν µετά την καταβολή της αποζηµίωσης το όχηµα βρεθεί, ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος, ο οποίος έχει ήδη
µεταβιβάσει την κυριότητα του οχήµατος, έχει υποχρέωση µόλις λάβει γνώση της ανεύρεσης του οχήµατος να
ειδοποιήσει τον Ασφαλιστή. Τότε ο Ασφαλιστής, υποχρεούται να του αποστείλει επιστολή µε την οποία να τον καλεί να
δηλώσει εγγράφως αν επιθυµεί να κρατήσει το ευρεθέν όχηµα και να επιστρέψει την αποζηµίωση. Η δήλωση αυτή του
Ασφαλισµένου µπορεί να γίνει µόνο εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την αποστολή της επιστολής. Σε περίπτωση µη
απάντησης, ο Ασφαλισµένος εκπίπτει από κάθε προς τούτο δικαίωµά του.
Μετά την καταβολή αποζηµίωσης δεν είναι δυνατή η ακύρωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης που ίσχυε κατά το χρόνο
επέλευσης του Ασφαλισµένου Κινδύνου.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
• Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε ζηµιά τµηµάτων ή εξαρτηµάτων του οχήµατος προκληθεί είτε από την αφαίρεση είτε από την
κυκλοφορία του οχήµατος, εφόσον τούτο βρεθεί πριν την παρέλευση της προθεσµίας των σαράντα πέντε (45) ηµερών,
εκτός αν είχε συναφθεί ασφάλιση µερικής κλοπής και ιδίων ζηµιών σε περίπτωση κλοπής αντίστοιχα.
• Δεν καλύπτεται η περίπτωση της ανεύρεσης του ασφαλισµένου οχήµατος µέσα στην περίοδο των σαράντα πέντε (45) ηµερών
σε κατάσταση ολοκληρωτικής καταστροφής, δηλαδή όταν η επισκευή του είτε δεν είναι επιτρεπτή είτε απαιτεί έξοδα για την
επαναφορά του σε κατάσταση που να επιτρέπει την ασφαλή κίνηση του, τα οποία υπερβαίνουν την ασφαλιστική του αξία.
• Η παρούσα κάλυψη ισχύει µε τους περιορισµούς και τις εξαιρέσεις του άρθρου 13.Β. των Γενικών Όρων, πλην των ii, iii,
iv, v, vi, vii, viii, ix, xii, xiii, xiv, xv, xvii, xviii, xix, xx, xxi.
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7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ

α) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά και µόνο για τα ιδιωτικής χρήσεως επιβατικά οχήµατα (Ε.Ι.Χ.) και σε
συνάρτηση πάντοτε µε την κάλυψη του οχήµατος κατά του κινδύνου ολικής κλοπής, µε ελάχιστο όριο ασφαλιζόµενης αξίας
το ποσό των € 3.000.
Ο Ασφαλιστής σε περίπτωση κλοπής του ασφαλισµένου οχήµατος θα παρέχει στον Λήπτη της ασφάλισης ή στον Ασφαλισµένο
ή στον προστηθέντα οδηγό, βάσει εξουσιοδότησης από τον ασφαλισµένο θεωρηµένης για το γνήσιο της υπογραφής από
Αστυνοµική Αρχή ή Κ.Ε.Π., όχηµα αντικατάστασης για ανώτατο χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών, αρχής
γενοµένης από την ηµεροµηνία αναγγελίας της κλοπής στον Ασφαλιστή όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται στην παράγραφο 3
του άρθρου 6.
Η κάλυψη αντικατάστασης οχήµατος παρέχεται αποκλειστικά και µόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν
επεκτείνεται στο εξωτερικό, έστω και αν έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα, περιλαµβάνουσα και τον κίνδυνο κλοπής.
β) Η παροχή ισχύει από την εποµένη της αναγγελίας της κλοπής στον Ασφαλιστή, ο οποίος, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι
προϋποθέσεις του άρθρου 6, υποχρεούται εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών να χορηγήσει το όχηµα αντικατάστασης στον
Ασφαλισµένο. Η παράδοση του οχήµατος αντικατάστασης στον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο/Προστηθέντα οδηγό,
γίνεται µόνο κατά τις εργάσιµες ηµέρες, δηλαδή εξαιρούνται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι επίσηµες αργίες. Το αυτό ισχύει
και για την επιστροφή του οχήµατος. Το παραχωρούµενο προς χρήση όχηµα θα είναι επιλογής της Εταιρίας ως προς το
κιβώτιο ταχυτήτων, µάρκα, χρώµα, κτλ. Για τα ασφαλισµένα οχήµατα µέχρι 1.400 cc θα παρέχεται όχηµα µέχρι 1.400 cc και
για τα ασφαλισµένα οχήµατα των 1.401 cc και άνω θα παρέχεται όχηµα µέχρι 1.600 cc.
γ) Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται, αµέσως µόλις παραστεί ανάγκη για την παροχή οχήµατος αντικατάστασης και υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις του άρθρου 6, να έρθει σε τηλεφωνική επαφή µε το
Κέντρο Βοηθείας του Ασφαλιστή, αναφέροντας τα προσωπικά του στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, αρ. κυκλοφορίας ή αρ.
ασφαλιστηρίου). Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν ακολουθήσει τον υποδειχθέντα τρόπο ενηµέρωσης, παύουν να
ισχύουν οι υποχρεώσεις του Ασφαλιστή, που απορρέουν από την ανάληψη του κινδύνου αυτού.
δ) Κατά τη διάρκεια των σαράντα πέντε (45) ηµερών της ασφαλιστικής κάλυψης, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να διατηρεί
το όχηµα αντικατάστασης στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, ευθυνόµενος για κάθε απώλεια αντικειµένου ή
εξαρτήµατος αυτού, που δεν είναι αποτέλεσµα κλοπής ή διάρρηξης από τρίτους. Εάν βρεθεί το κλαπέν όχηµα πριν την
παρέλευση των σαράντα πέντε (45) ηµερών, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα αντικατάστασης άµεσα.
Σε περίπτωση που το ευρεθέν όχηµα χρήζει επισκευής, η χρήση του οχήµατος αντικατάστασης παρατείνεται κατά µία
εβδοµάδα το ανώτερο από την ηµεροµηνία ανεύρεσης του κλαπέντος - ασφαλισθέντος. Σε περίπτωση που το όχηµα
επισκευαστεί προ της έβδοµης ηµέρας της κατά παράτασης χρονικής διάρκειας της µίας εβδοµάδας, ο Ασφαλισµένος
υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα αντικατάστασης άµεσα. Ο Ασφαλιστής δεν αναλαµβάνει το κόστος χρήσης του
οχήµατος αντικατάστασης πέραν του καλυπτόµενου χρονικού ορίου ως ορίζεται ανωτέρω.
ε) Για τη χορήγηση της ασφαλιστικής κάλυψης απώλειας χρήσης οχήµατος θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που
ισχύουν στην αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:
• Ο οδηγός να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης τουλάχιστον ενός (1) έτους.
• Ο Ασφαλισµένος να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας προκειµένου να δεσµευθεί ποσό εγγύησης. Στην περίπτωση που δεν
διαθέτει πιστωτική κάρτα, η καταβολή της εγγύησης θα πραγµατοποιείται µε µετρητά.
• Ο οδηγός να είναι ηλικίας άνω των 23 ετών.
• Σε περίπτωση ζηµίας του ίδιου οχήµατος αντικατάστασης, ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται κατά την
επιστροφή του να καταβάλλει την προσυµφωνηθείσα στη σύµβαση ενοικίασης απαλλαγή κατά το χρόνο παράδοσης, υπό
τον όρο ότι αποκλειστικά υπαίτιος της ζηµιάς είναι ο ίδιος.
• Για τις τροχαίες παραβάσεις που θα διαπιστωθούν κατά το διάστηµα των σαράντα πέντε (45) ηµερών που θα παρέχεται
η ασφαλιστική κάλυψη αντικατάστασης οχήµατος, υπόχρεος θα είναι ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος.
στ) Ο Ασφαλισµένος οφείλει να επιστρέψει άµεσα το όχηµα αντικατάστασης σε περίπτωση αποζηµίωσής του από τον
Ασφαλιστή. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η αποζηµίωση καταβληθεί στον Ασφαλισµένο από τον Ασφαλιστή προ της
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µέγιστης διάρκειας χρήσης του οχήµατος αντικατάστασης των σαράντα πέντε (45) ηµερών, ο Ασφαλισµένος φέρει ακριβώς
την ίδια υποχρέωση δηλαδή την άµεση επιστροφή του οχήµατος αντικατάστασης. Ο Ασφαλιστής δεν αναλαµβάνει το κόστος
χρήσης του οχήµατος αντικατάστασης πέραν του καλυπτόµενου χρονικού ορίου.
ζ) Ο Ασφαλιστής δε φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές επαγγελµατικής ή εµπορικής φύσης που υπέστη ο Ασφαλισµένος ή
οποιοσδήποτε τρίτος κατά την διάρκεια χρήσης του οχήµατος αντικατάστασης και δεν αναλαµβάνει ούτε υποχρεούται να
αναλάβει πέραν της χορήγησης αυτού, την υποχρέωση καταβολής περαιτέρω αποζηµιώσεως είτε υπό µορφή υπηρεσίας είτε
χρηµατική.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ
i. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει τις ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα κατά το διάστηµα που το όχηµα
είναι στην κατοχή του κλέφτη και µόνο συνεπεία πρόσκρουσης, σύγκρουσης, εκτροπής, ανατροπής και κατάπτωσης αυτού.
ii. Καλύπτεται η τρέχουσα εµπορική αξία του οχήµατος ή των εξαρτηµάτων που έχουν καταστραφεί, µε αφαίρεση της
απαλλαγής του ποσού που αναγράφεται στο συµβόλαιο για κάθε περίπτωση, µε συνέπεια ο Ασφαλιστής να ευθύνεται
µόνο για την πέρα του ποσού της απαλλαγής ζηµιά.
iii. Η υποχρέωση του Ασφαλιστή για την καταβολή της αποζηµίωσης υφίσταται µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. iii
(εξαιρούµενων των κλειδιών).
Επίσης, ο Λήπτης της ασφάλισης/Ασφαλισµένος υποχρεούται να προσκοµίσει στον Ασφαλιστή αντίγραφο δελτίου
συµβάντων της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής µετά την ανεύρεση του οχήµατος, στο οποίο να βεβαιώνεται η καταστροφή
εξαρτηµάτων ή τεµαχίων αυτών. Επίσης, η καταστροφή εξαρτηµάτων ή τεµαχίων αυτών και οι εν γένει ζηµιές, πρέπει να
βεβαιώνονται από πραγµατογνώµονα της Εταιρίας.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
Δεν καλύπτονται ζηµιές στο µη εργοστασιακό εξοπλισµό του οχήµατος. Για την κάλυψη µη εργοστασιακού εξοπλισµού
απαιτείται ειδική συµφωνία, µε λεπτοµερή αναγραφή και περιγραφή αυτού στην αίτηση ασφάλισης.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
i. Η ανάληψη του κινδύνου µερικής κλοπής δεν χορηγείται µεµονωµένη, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση µε την κάλυψη του
οχήµατος κατά του κινδύνου της ολικής κλοπής.
ii. Η ασφαλιστική κάλυψη της µερικής κλοπής περιλαµβάνει, εφόσον δηλωθούν στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή αναλυτικά
τα απολεσθέντα/βλαβέντα τεµάχια/εξαρτήµατα, τα εξής:
α. Την αξία των κλαπέντων τεµαχίων ή εξαρτηµάτων του οχήµατος που είναι στερεώς προσδεδεµένα σ’ αυτό και είναι
απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του.
β. Τις ζηµίες που θα προκληθούν στο σώµα (αµάξωµα) του οχήµατος κατά τη διάρρηξη του αυτοκινήτου και την αφαίρεση ή
την απόπειρα αφαίρεσης τεµαχίων ή εξαρτηµάτων του αµαξώµατος αυτού, ανεξάρτητα από την αφαίρεση ή όχι εξαρτηµάτων.
γ. Την αξία των λοιπών κλαπέντων εργοστασιακών εξαρτηµάτων του (ραδιόφωνα, κασετόφωνα, cd player, MP3,
τηλεοράσεις, τηλέφωνα, συστήµατα πλοήγησης), εφόσον έχουν δηλωθεί και περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση
ασφάλισης. Η ευθύνη του Ασφαλιστή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα € 500 κατ’ αντικείµενο.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
Ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 13.Β. των Γενικών Όρων, πλην των ii, iii, iv, v, vi, vii, xiii, xv, xvi, xviii, xx, xxi.

10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών του ασφαλισµένου οχήµατος σας σε περίπτωση
κλοπής ή απώλειάς τους. Η υποχρέωση του Ασφαλιστή περιορίζεται µόνο στο κόστος παραγωγής νέου κλειδιού µε ανώτατο
όριο αποζηµίωσης το αναγραφόµενο στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Το ανώτατο όριο ευθύνης ισχύει συνολικά για όλη την
περίοδο ασφάλισης. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στον Ασφαλιστή αντίγραφο της σχετικής δήλωσης
της απώλειας ή κλοπής των κλειδιών του στην Αστυνοµική Αρχή.
Δεν καλύπτεται η περίπτωση της υπεξαίρεσης και της υφαίρεσης.
Η κάλυψη ισχύει µετά την παρέλευση περιόδου αναµονής 30 ηµερών από την Αίτηση Ασφάλισης.
26

25
EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)
i. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει τις ίδιες ζηµιές του οχήµατός, αποκλειστικά και µόνο κατά την κυκλοφορία του,
συνεπεία σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατάπτωσής του.
ii. Η ασφάλιση συµφωνείται µε απαλλαγή του Ασφαλιστή για ορισµένο ποσό κατ’ ατύχηµα, το οποίο αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. Ο Ασφαλιστής ευθύνεται µόνο για την αποκατάσταση της ζηµιάς πέραν του ποσού της απαλλαγής.
iii. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος και εφόσον δεν γίνει χρήση του συστήµατος φιλικού διακανονισµού, ο Ασφαλισµένος
υποχρεούται να καλέσει την αρµόδια αστυνοµική αρχή για την καταγραφή του συµβάντος, όπου αυτό είναι αντικειµενικά
δυνατό και να προσκοµίσει αντίγραφο του δελτίου τροχαίου ατυχήµατος.
iv. Εάν αποδειχθεί ότι η ζηµιά που προκλήθηκε στο ασφαλισµένο όχηµα οφείλεται σε οδηγό ο οποίος κατέχει άδεια
οδήγησης µικρότερη του έτους ή ο οποίος δεν έχει δηλωθεί ως συνήθης οδηγός του οχήµατος και ανήκει σε διαφορετική ηλικιακή
οµάδα από αυτή των συνήθων οδηγών, όπως αυτή ορίζεται και αναγράφεται στο Άρθρο 8 των Γενικών Όρων ασφάλισης, ο
Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα αποζηµίωσης του 50% της ζηµιάς, µετά την είσπραξη του σχετικού επασφαλίστρου. Στην
περίπτωση αυτή, η εκάστοτε ισχύουσα απαλλαγή θα εφαρµόζεται µετά την αφαίρεση του 50% της ζηµιάς.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
i. Ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 13.B. των Γενικών Όρων.
ii. Ζηµιές που προκαλούνται στο όχηµα όταν αυτό λειτουργεί ως εργαλείο ειδικού τύπου.

12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
i. H ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει τις ζηµιές που θα προκληθούν άµεσα, στο ίδιο το ασφαλισµένο όχηµα,
από κακόβουλες πράξεις τρίτων µεµονωµένες ή όχι.
ii. Ο Ασφαλισµένος έχει υποχρέωση να υποβάλει µήνυση κατά των δραστών στις αρµόδιες αρχές και να προσκοµίσει στον
Ασφαλιστή αντίγραφό της.
iii. Η ασφάλιση συµφωνείται µε απαλλαγή του Ασφαλιστή για ορισµένο ποσό κατ’ ατύχηµα, το οποίο αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο. Ο Ασφαλιστής ευθύνεται µόνο για την αποκατάσταση της ζηµιάς πέραν του ποσού της απαλλαγής.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
Ισχύουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 13.B. των Γενικών Όρων.

13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
i. H ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει τις ζηµιές που επέρχονται στο ασφαλισµένο όχηµα, κατά την κυκλοφορία του
αποδεδειγµένα από πληµµύρα, χαλάζι, τυφώνα, λαίλαπα, ανεµοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισµού ή άλλης ακραίας
φυσικής διαταραχής και περιλαµβάνει και τις ζηµίες στον κινητήρα.
ii. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στον Ασφαλιστή βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
µε την οποία θα αποδεικνύεται ότι συνέβησαν τα παραπάνω φυσικά φαινόµενα.
iii. Ο Ασφαλιστής ευθύνεται µόνο για την αποκατάσταση της ζηµίας πέραν του ποσού της εκάστοτε συµφωνηθείσας απαλλαγής.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
i. Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζηµιές που έχουν σαν άµεση ή έµµεση αιτία τον παγετό.
ii. Με τις καλύψεις αυτές, εφόσον συµφωνηθούν, παύει να ισχύει η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 13.Β. παρ. xiv
των Γενικών Όρων.

14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΑΛΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
i. Η ασφάλιση καλύπτει σε Α’ Κίνδυνο (όπως περιγράφεται στους ορισµούς) κάθε θραύση κρυστάλλου µέχρι το ύψος του
ασφαλιζόµενου κεφαλαίου ανά ασφαλιστικό έτος, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων τοποθέτησης και καθαρισµού του
οχήµατος από τα θραύσµατα, καθώς και της θραύσης κατά την απόπειρα κλοπής.
ii. Με την παρούσα ασφάλιση, καλύπτονται επίσης οι εργοστασιακές υάλινες ηλιοροφές µέχρι πέντε (5) έτη µετά την
ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήµατος.
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iii. Η υποχρέωση του Ασφαλιστή περιορίζεται µόνο στην αξία αντικατάστασης ή επισκευής του κρυστάλλου του ασφαλισµένου
οχήµατος, µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης αυτό που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συµβόλαιο, εναπόκειται δε στην
απόλυτη κρίση του να καταβάλει την αποζηµίωση µετρητοίς ή να αντικαταστήσει το ή τα θραυσθέντα κρύσταλλα µε άλλα
ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών.
iv. Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για την αποκατάσταση των ζηµιών µετά την αφαίρεση της εκάστοτε συµφωνηθείσας απαλλαγής,
εάν υπάρχει, το ποσό της οποίας αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο συµβόλαιο και εφαρµόζεται ανά γεγονός.
v. Η υποχρέωση του Ασφαλιστή για καταβολή της αποζηµίωσης υφίσταται, εφόσον πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση
ή επισκευή των κρυστάλλων.
vi. Η κάλυψη ισχύει µετά την παρέλευση περιόδου αναµονής 30 ηµερών από την Αίτηση Ασφάλισης, εκτός εάν έχει
προσκοµισθεί ασφαλιστήριο άλλης ασφαλιστικής εταιρίας, νοµίµως λειτουργούσας στην Ελλάδα, το οποίο περιλαµβάνει
αντίστοιχη ασφάλιση υάλινων µερών, και έχει ηµεροµηνία λήξης η οποία συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έναρξης του
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
i. Οι εµπρόσθιοι και οι οπίσθιοι φανοί, οι δείκτες αλλαγής πορείας, τα πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρµπρίζ,
ο εσωτερικός καθρέφτης και οι πλαστικές ηλιοροφές.
ii. Η οποιαδήποτε επακόλουθη ζηµιά στο όχηµα µέχρι την αποκατάσταση των ζηµιών από τη θραύση των κρυστάλλων.
iii. Οι ζηµιές ή τα έξοδα που αφορούν σε αποκατάσταση της µετατόπισης ή της επανεγκατάστασης πλαισίων.
iv. Θραύση προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από οποιαδήποτε άλλη αιτία, για την οποία οφείλεται ήδη αποζηµίωση.
v. Οι υάλινες οροφές.
vi. Θραύση που οφείλεται σε χαλαζόπτωση, εκτός και αν συνυπάρχει η κάλυψη φυσικών φαινοµένων.
vii. Θραύση που συντελείται από αντικείµενα που µεταφέρονται εντός ή επί του ασφαλισµένου οχήµατος.
viii.Θραύση που συντελείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13.Β. των Γενικών Όρων και συγκεκριµένα στις
παραγράφους i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xvi, xvii, xxii.
ix. Οι ζηµιές παραθύρων ή κρυστάλλων τα οποία είναι ενσωµατωµένα στα σκέπαστρα (κουκούλες) ανοιχτών τύπου cabrio
οχηµάτων.

15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
i. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει τις ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα από σύγκρουση µε
ανασφάλιστο όχηµα για το σύνολο της τρέχουσας εµπορικής αξίας του ασφαλισµένου οχήµατος και µέχρι του ποσού που
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανά ασφαλιστικό έτος. Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε άλλη θετική ή αποθετική
ζηµία, µείωση της εµπορικής αξίας ή οποιαδήποτε άλλη έµµεση ζηµία. Η ασφάλιση αυτή ισχύει αποκλειστικά και µόνο
εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό, έστω και εάν έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα.
ii. Η υποχρέωση του Ασφαλιστή προς καταβολή αποζηµιώσεως προς τον Ασφαλισµένο τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η ευθύνη για το ζηµιογόνο γεγονός βαρύνει, αποκλειστικά και αποδεδειγµένα, τον οδηγό του ανασφάλιστου οχήµατος
και
β) ο χαρακτηρισµός του ζηµιογόνου οχήµατος ως ανασφάλιστου, προκύπτει από την προσκόµιση από τον Λήπτη
της ασφάλισης/Ασφαλισµένο των ακόλουθων δικαιολογητικών:
• Δελτίο συµβάντων της Αστυνοµικής Αρχής που έχει επιληφθεί του ατυχήµατος, υπογεγραµµένο από όλα τα
εµπλεκόµενα µέρη.
• Αντίγραφο της σχηµατισθείσας δικογραφίας της αρµόδιας αρχής ή
• Άλλο δηµόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το ζηµιογόνο όχηµα είναι ανασφάλιστο.
Επίσης, βασική προϋπόθεση της αποζηµίωσης του ασφαλισµένου οχήµατος από τον Ασφαλιστή αποτελεί η διαφύλαξη των
δικαιωµάτων του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου εναντίον του υπευθύνου τρίτου για την αποκατάσταση και
επανείσπραξη της ζηµίας. Ο Ασφαλισµένος µε την καταβολή αποζηµίωσης, εκχωρεί στον Ασφαλιστή κάθε παρόµοιο
δικαίωµά του και δίδει σε αυτόν το δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά στο όνοµά του
ή και στο όνοµα του Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένου για την αποζηµίωσή του από τον τρίτο.
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16. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Σε περίπτωση που συµβούν µέχρι δυο (2) ζηµιογόνα γεγονότα µε υπαιτιότητα του Ασφαλισµένου µέσα στην ίδια ετήσια
ασφαλιστική περίοδο, δεν θα προσαυξάνονται τα ασφάλιστρα λόγω των προκληθεισών ζηµιών.

17. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Στην ασφάλιση Ζηµιών Ιδίου, Κλοπής (ολικής και µερικής), Φυσικών Φαινοµένων, Πυρκαγιάς και Τροµοκρατικών
ενεργειών, το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως εξόδων, αποτελεί το ανώτατο όριο
ευθύνης του Ασφαλιστή σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλισµένου Κινδύνου, για ένα ή περισσότερα περιστατικά κατά τη
διάρκεια της δωδεκάµηνης ασφαλιστικής περιόδου. Η ευθύνη του Ασφαλιστή περιορίζεται µέχρι το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο
ακόµα και αν από το ίδιο συµβάν επήλθαν περισσότεροι Ασφαλισµένοι Κίνδυνοι. Δεδοµένου ότι το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο
µειώνεται κατά το λόγο της καταβληθείσας αποζηµίωσης, κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, µετά την καταβολή
αποζηµίωσης, θα πρέπει να εκδίδεται Πρόσθετη Πράξη, µε αίτηµα του Λήπτη της ασφάλισης/Aσφαλισµένου. Με την
Πρόσθετη Πράξη αυτή και την είσπραξη της διαφοράς του ασφαλίστρου, καλύπτεται ολόκληρη η τρέχουσα εµπορική αξία του
οχήµατος από την ηµεροµηνία ατυχήµατος µέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Σύµβασης. Αν δεν εκδοθεί η Πρόσθετη Πράξη
καλύπτεται το µέρος µόνον της τρέχουσας εµπορικής αξίας του οχήµατος που δεν αποζηµιώθηκε και ο Aσφαλισµένος
αναλαµβάνει ανάλογο µέρος των ζηµιών, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στους Γενικούς Όρους περί υπασφάλισης.

18. ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα, αντί να καταβάλει χρηµατική αποζηµίωση να αναλάβει, είτε την επισκευή του
ασφαλισµένου οχήµατος, είτε την αντικατάστασή του µε άλλο ίδιας µάρκας και ίδιου µοντέλου και µε άδεια πρώτης
κυκλοφορίας η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά τους δώδεκα (12) µήνες µεταγενέστερα από την έκδοση της πρώτης άδειας
κυκλοφορίας του ασφαλισµένου οχήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΟΔΗΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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Ο Ασφαλιστής µε το Συµβόλαιο του Κλάδου Αυτοκινήτων ασφαλίζει τον εκάστοτε οδηγό του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, κατά
το χρόνο που βρίσκεται στη θέση του οδηγού, για τροχαίο ατύχηµα από το οποίο προκλήθηκαν σ’ αυτόν Σωµατικές Βλάβες
που, µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός έτους από το ατύχηµα, οδήγησαν στο θάνατο του ή σε Διαρκή Ανικανότητα. Δικαιούχοι
του ασφαλίσµατος σε περίπτωση θανάτου του και εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς στο Ασφαλιστήριο, ορίζονται οι Νόµιµοι
κληρονόµοι του.
A. ΘΑΝΑΤΟΣ µέχρι το ποσό που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
B. ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ) µέχρι το ίδιο ποσό, ανάλογα µε το βαθµό αναπηρίας του Ασφαλισµένου - οδηγού.
Γ. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ µέχρι € 500 κατά περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος του Ασφαλισµένου - οδηγού.
Δ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ € 50 την ηµέρα για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, σε περίπτωση
νοσηλείας του Ασφαλισµένου - οδηγού από τροχαίο ατύχηµα.

1. ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Αν αποδειχθεί ότι ο Ασφαλισµένος εξαιτίας καλυπτόµενου ατυχήµατος αµέσως ή µέσα σ’ ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία του
ατυχήµατος, έπαθε Διαρκή (ισόβια) Ολική Ανικανότητα, ο Ασφαλιστής καταβάλει σ’ αυτόν το ασφαλισµένο ποσό Διαρκούς Ολικής
Ανικανότητας. Ο Ασφαλιστής δεν είναι υποχρεωµένος να καταβάλει το ποσό αυτό πριν η ανικανότητα αυτή κριθεί σαν οριστική.
Διαρκής (ισόβια) Ολική Ανικανότητα θεωρείται: Η ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο µατιών, των δύο βραχιόνων ή των
δύο χεριών, των δύο κνηµών ή των δύο ποδιών, του ενός µατιού και ενός µέλους, του ενός χεριού και του ενός ποδιού
καθώς και η ολική παραλυσία. Οι παραπάνω περιπτώσεις Διαρκούς (ισόβιας) Ολικής Ανικανότητας συµφωνούνται
περιοριστικά και όχι ενδεικτικά.

2. ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
i. Διαρκής (ισόβια) Μερική Ανικανότητα θεωρείται αυτή, κατά την οποία η ικανότητα του Ασφαλισµένου προς εργασία
µειώνεται ουσιαστικά για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάθε περίπτωση Διαρκούς Ανικανότητας που δεν υπάγεται στις
περιπτώσεις της Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας, θεωρείται Διαρκής Μερική Ανικανότητα. Εφόσον αυτή συµβεί αµέσως ή
µέσα σε ένα χρόνο από το ατύχηµα, ο Ασφαλιστής καταβάλλει στον Ασφαλισµένο ποσοστό του ασφαλιζοµένου ποσού για
τη Διαρκή Ολική Ανικανότητα, ανάλογα µε το ποσοστό Διαρκούς Μερικής Ανικανότητας και µέχρι 70% (εβδοµήντα τοις
εκατό) κατ’ ανώτατο όριο.
ii. Δεν καλύπτεται η απώλεια ή βλάβη κάποιου οργάνου ή µέλους του σώµατος, του οποίου η λειτουργικότητα ήταν ήδη προ
του ατυχήµατος µηδενική.
iii. Επίσης δεν λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι συνέπειες του ατυχήµατος γίνονται σοβαρότερες, επειδή προϋπήρχε
αποκοπή ή ελάττωµα. Στην περίπτωση αυτή, το καταβαλλόµενο ποσό υπολογίζεται µόνο για τη συγκεκριµένη ζηµιά που
προέκυψε αµέσως από το ατύχηµα, χωρίς να ληφθεί υπόψη η µεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έµµεσα από ελάττωµα που
προϋπήρχε.
iv. Ειδικά σε περιπτώσεις κάκωσης της σπονδυλικής στήλης, µε συµπτώµατα κήλης κάποιου µεσοσπονδύλιου δίσκου
(ισχιαλγία, οσφυαλγία, πάρεση ισχιακού νεύρου), το ποσοστό της Διαρκούς Μερικής Ανικανότητας δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 40% (σαράντα τοις εκατό).
v. Ο πίνακας που ακολουθεί, καθορίζει το ποσοστό της Διαρκούς (ισόβιας) Μερικής Ανικανότητας, ανάλογα µε το βαθµό
αναπηρίας του Ασφαλισµένου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Πλήρης απώλεια βραχίονα ή χεριού
Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώµου
Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα
Πλήρης απώλεια της κίνησης του καρπού
Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη
Πλήρης απώλεια τριών δακτύλων εκτός του αντίχειρα ή του δείκτη
Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός του δείκτη
Πλήρης απώλεια του δείχτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα
Πλήρης απώλεια του αντίχειρα
Πλήρης απώλεια του δείκτη
Πλήρης απώλεια ή του µέσου ή του παράµεσου ή του µικρού δακτύλου
Πλήρης απώλεια των δύο από τα τελευταία αυτά δάκτυλα
Πλήρης απώλεια κνήµης ή ποδιού
Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γονάτου
Πλήρης απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού
Πλήρης απώλεια δακτύλου του ποδιού
Μερικός ακρωτηριασµός ποδιού συµπεριλαµβανοµένων όλων των δακτύλων
Κάταγµα της κνήµης ή του ποδιού που δεν έχει πωρωθεί
Κάταγµα της επιγονατίδας που δεν έχει πωρωθεί
Κάταγµα του ταρσού που δεν έχει πωρωθεί
Βράχυνση κατά 5 εκ. τουλάχιστον κάτω µέλους του σώµατος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Πλήρης απώλεια µατιού ή ελάττωση της όρασης και των δύο µατιών κατά το µισό
Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού
Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών
Κάταγµα του κάτω σαγονιού που δεν έχει πωρωθεί
Αγκύλωση τµήµατος της σπονδυλικής στήλης µε παραµόρφωση
Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωµαλίες

Ποσοστό
δεξιά

Ποσοστό
αριστερά

60%
25%
20%
20%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
10%
15%
50%
20%
5%
3%
30%
25%
15%
20%
15%

50%
20%
15%
15%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
8%
12%
50%
20%
5%
3%
30%
25%
15%
20%
15%

Ποσοστά
25%
15%
40%
25%
40%
20%

Για κάθε περίπτωση Διαρκούς Μερικής Ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά στον πίνακα, το ποσοστό της καθορίζεται σε
σύγκριση µε τα παραπάνω αναφερόµενα ποσοστά, µε µέτρο την ισόβια µείωση της γενικής ικανότητας του Ασφαλισµένου για
εργασία. Εάν ο Ασφαλισµένος είναι αριστερόχειρας, τα ποσοστά που προβλέπονται στον πίνακα για τις αναπηρίες του
αριστερού και του δεξιού χεριού αντιστρέφονται.
Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή µελών, το ποσοστό Διαρκούς Μερικής
Ανικανότητας, καθορίζεται από το άθροισµα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, αλλά το άθροισµά τους αυτό δεν
µπορεί να υπερβεί συνολικά το 70% (εβδοµήντα τοις εκατό).
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3. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αν σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος ο Ασφαλισµένος πραγµατοποιήσει έξοδα για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εντός ή
εκτός νοσοκοµείου ή κλινικής, ο Ασφαλιστής θα καταβάλει τα έξοδα που θα απαιτηθούν, κατά την κρίση του θεράποντος
ιατρού, προς αποκατάσταση της υγείας του, µε ανώτατο όριο τα € 500 κατά περίπτωση.
Τα έξοδα που καλύπτονται είναι περιοριστικά τα εξής: Φάρµακα - Αµοιβές ιατρών - Εργαστηριακές εξετάσεις.
Προϋπόθεση για την καταβολή των προαναφεροµένων εξόδων είναι η προσκόµιση στην Εταιρία των σχετικών πρωτότυπων
αποδεικτικών στοιχείων και παραστατικών.
Σε περίπτωση που τα έξοδα θεραπείας καλύπτονται από περισσότερες από µία ασφαλίσεις, καταβάλονται συνολικά µία
φορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το προβλεπόµενο στο παρόν συµβόλαιο ποσό αποζηµίωσης µειώνεται αναλογικά προς το
σύνολο των καλυπτοµένων ποσών από όλα τα συµβόλαια που προβλέπουν την κάλυψη των εξόδων θεραπείας. Σε
περίπτωση που υπάρχει τρίτος υπαίτιος για το ατύχηµα, ο Ασφαλιστής, µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, αποκαθίσταται
στα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου του.

4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Το επίδοµα νοσοκοµειακής περίθαλψης καταβάλλεται µε την απλή απόδειξη εισιτηρίου - εξιτηρίου του νοσοκοµείου ή της
κλινικής όπου νοσηλεύτηκε ο παθών από την πρώτη ηµέρα της εισόδου του, ανεξάρτητα από τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα
νοσηλείας, ακόµα και αν ο Ασφαλισµένος αποζηµιωθεί για τα έξοδα αυτά από άλλη πηγή.
Το επίδοµα νοσοκοµειακής περίθαλψης δίδεται για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα (30) ηµερών, µε ηµερήσιο επίδοµα
νοσηλείας € 50.
Το ηµερήσιο επίδοµα νοσηλείας διπλασιάζεται σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος παρέµεινε νοσηλευόµενος σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας. Στην παραπάνω περίπτωση, το ανώτατο όριο ηµερών κατά το οποίο διπλασιάζεται η παροχή είναι
τριάντα (30) ηµέρες.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
I. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ:
i. Σε προϋπάρχουσες αναπηρίες και γενικά σε κάθε µορφής ασθένεια ή πάθηση του οδηγού, έστω και αν εµφανίζονται
για πρώτη φορά κατά το ατύχηµα, έστω και αν µε δικαστική απόφαση έχουν χαρακτηριστεί ως ατύχηµα.
ii. Σε σεισµούς, πληµµύρες και γενικά σε φυσικά φαινόµενα που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές.
iii. Σε πόλεµο, κηρυγµένο ή ακήρυχτο, εξωτερικό ή εµφύλιο µε οποιαδήποτε όπλα, σε εισβολή ή επιδροµή εχθρού,
σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήµατα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις και άλλες συναφείς καταστάσεις.
iv. Σε επιδράσεις άµεσα ή έµµεσα ατοµικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
v. Σε πρόθεση οδηγού αντισυµβαλλόµενου ή τρίτου.
vi. Σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας Ασφαλισµένου οδηγού.
vii. Σε ατυχήµατα που προξενούνται καθ’ ον χρόνο ο οδηγός τελεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ή άλλων
τοξικών ουσιών ή φαρµάκων.
viii. Σε δόλο του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσµατος ή των προσώπων που
συνοικούν µαζί τους ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους.
II. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ:
i. Συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι ή σε δοκιµαστικές διαδροµές, σε επίσηµους ή όχι συναγωνισµούς, ακροβασίες,
επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις.
ii. Έχει επιληφθεί της κατοχής του αυτοκινήτου διά κλοπής.
iii. Οδηγεί χωρίς να κατέχει την προβλεπόµενη από το νόµο άδεια οδήγησης.
III. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.
IV. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.
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5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Η παρούσα ασφάλιση ισχύει εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας, καθώς και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του ΕΟΧ, δύναται δε να επεκταθεί και στις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ χώρες, µε την καταβολή πρόσθετου
ασφαλίστρου.

6. ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Αν τυχόν συνεπεία ατυχήµατος υπάρξει περίπτωση συρροής αξιώσεων αποζηµίωσης για µόνιµη ανικανότητα (ολική και
µερική) και θάνατο, ο Ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει µόνο την προβλεπόµενη µεγαλύτερη αποζηµίωση για µια από
τις περιπτώσεις αυτές.
Αν µετά την πληρωµή αποζηµίωσης για Μόνιµη Μερική Ανικανότητα, αλλά πάντα µέσα σ’ ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία
ατυχήµατος, το αργότερο, συνεπεία του ατυχήµατος επέλθει:
i. Επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Ασφαλισµένου και µεταβολή της ανικανότητας σε ΟΛΙΚΗ, ο Ασφαλιστής
καταβάλλει τη διαφορά µεταξύ του προβλεπόµενου για ΟΛΙΚΗ και του καταβληθέντος λόγω ΜΕΡΙΚΗΣ ανικανότητας ποσού.
ii. Θάνατος που προβλέπεται στην παρούσα κάλυψη, ο Ασφαλιστής καταβάλλει τη διαφορά µεταξύ του προβλεπόµενου για
το θάνατο (εφόσον τούτο είναι µεγαλύτερο) και του καταβληθέντος λόγω ανικανότητας ποσού.

7. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
i. Ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει πρωτότυπα δικαιολογητικά (αποδεικτικά στοιχεία) ή επίσηµα
επικυρωµένα αντίγραφα, αυτών που ο Ασφαλιστής θεωρεί απαραίτητα προκειµένου να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό.
ii. Ο Ασφαλισµένος πρέπει να παρέχει στην Εταιρία την ευχέρεια, ώστε µε τους ιατρούς της να τον εξετάζει και να τον
παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας του και µετά από αυτή.
iii. Σε περίπτωση καλυπτοµένου ατυχήµατος µε συνέπεια τον Θάνατο ή την Διαρκή Ολική Ανικανότητα του Ασφαλισµένου
οδηγού µε προϋπάρχουσα αναπηρία, ο Ασφαλιστής καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει αν από το ασφαλισµένο ποσό
Θανάτου ή Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας, αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην προϋπάρχουσα αναπηρία.

8. ΑΚΥΡΩΣΗ
i. Η ασφάλιση του εκάστοτε οδηγού ισχύει µόνο όσο το αυτοκίνητο παραµένει στην ιδιοκτησία του Λήπτη της ασφάλισης.
Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας ή αναστολής του Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση παύει να ισχύει.
ii. Επίσης, η ασφάλιση παύει να ισχύει αµέσως µετά από ατύχηµα που είχε σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ του οδηγού.
Σε περίπτωση ΔΙΑΡΚΟΥΣ (ΟΛΙΚΗΣ ή ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ του ασφαλισµένου, η ασφάλιση διατηρείται µέχρι τη λήξη
του υπάρχοντος ασφαλιστηρίου του οδηγού του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, εκτός εάν ο Ασφαλιστής καταβάλει στον
παθόντα οδηγό αποζηµίωση αντιστοιχούσα σε ποσοστό 70% και άνω του ασφαλισµένου ποσού.
iii. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται τα ήδη καταβληθέντα ασφάλιστρα, ενώ αναζητούνται τα τυχόν
οφειλόµενα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 162 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4364/2016
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ – ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στους σχετικούς ορισµούς των Όρων Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Οχηµάτων και στην
αντίστοιχη «Απόδειξη Πληρωµής Ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης Κλάδου Αυτοκινήτων».

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Ανώνυµος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «Η ΕΘΝΙΚΗ», που θα καλείται, παρακάτω, για συντοµία Εταιρία,
αναλαµβάνει µετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους, τη διασφάλιση και την
ικανοποίηση των εννόµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου, που αναφέρονται παρακάτω, όταν η διασφάλιση αυτή κρίνεται
αναγκαία, καταβάλλοντας ο Ασφαλιστής τις δικαστικές δαπάνες του ασφαλισµένου, µέχρι του ανώτατου ορίου της ασφάλισης.
Η διασφάλιση εννόµων συµφερόντων κρίνεται αναγκαία, όταν η επιδίωξη (ικανοποίηση) προσφέρει επαρκείς πιθανότητες
επιτυχίας και δεν είναι καταφανώς άδικη (αντίθετη µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών)
ή ασύµφορος για την Εταιρία, δηλαδή το διεκδικούµενο ποσό που αφορά τις απαιτήσεις του Ασφαλισµένου να είναι µικρότερο
του κόστους των δικαστικών εξόδων (σύνταξη αγωγής, κατάθεση, συζήτηση, επιδόσεις κ.λπ.).

2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ:
Α) Ο Ασφαλισµένος ως κύριος ή νόµιµος κάτοχος του οχήµατος που ορίζεται στο ενιαίο Ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής
Ευθύνης Αυτοκινήτων, εφόσον προξένησε ή υπέστη τροχαίο ατύχηµα.
Β) Ο εκάστοτε νόµιµος οδηγός του οχήµατος που ορίζεται στο ενιαίο Ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης
Αυτοκινήτων, εφόσον προξένησε ή υπέστη τροχαίο ατύχηµα κατά τον χρόνο που βρίσκεται στην θέση του οδηγού.
Γ) Οι νόµιµοι εκπρόσωποι του Ασφαλισµένου νοµικού προσώπου (Εταιρίες κ.λπ.) όταν υποστούν ζηµία από τροχαίο ατύχηµα
ή προξενήσουν ζηµιά από τροχαίο ατύχηµα ως οδηγοί του ασφαλισµένου αυτοκίνητου, το οποίο αναφέρεται στο ενιαίο
Ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης αυτοκίνητων.
Δ) Οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα των ανωτέρων προσώπων, αποκλειστικώς εφόσον επιβαίνουν στο ασφαλισµένο όχηµα.

3. ΠΑΡΟΧΕΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ:
Α) Για την άσκηση αξιώσεων αποζηµίωσης µε βάση διατάξεις νόµων που ρυθµίζουν την αστική ευθύνη, από αυτοκινητιστικά
ατυχήµατα µε σκοπό την αποκατάσταση της ζηµίας ή της βλάβης που υπέστη ο Ασφαλισµένος είτε µέσω εξωδίκου
συµβιβασµού είτε µέσω αστικής ή ποινικής δίκης.
Β) Για την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση του Ασφαλισµένου σε αστική, ποινική, διοικητική ή άλλη δίκη ή την εκπροσώπηση
κατ’ απαιτήσεως η οποία εγείρεται εναντίον του.
Γ) Ειδικότερα, για την υπεράσπιση του Ασφαλισµένου ενώπιον ποινικών δικαστηρίων λόγω θανατώσεως ή τραυµατισµού
προσώπου συνεπεία τροχαίων ατυχηµάτων, ή άλλης τροχαίας παράβασης, αναφεροµένης στην τροχαία κίνηση
(παράβαση ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης).
Δ) Για την υπεράσπιση του Ασφαλισµένου στις περιπτώσεις τροχαίων παραβάσεων για τις οποίες απειλούνται, στερητικές της
ελευθερίας ποινές (φυλάκιση), χρηµατικές ποινές και πρόστιµα ανώτερα των € 500, καθώς η αµοιβή δικηγόρου και τα
έξοδα για τη διαδικασία αιτήσεων, χάριτος, αναστολής, αναβολής εκτέλεσης της ποινής και διευκολύνσεων πληρωµής
µόνο για δύο, συνολικά, αιτήσεις σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση.
Ε) Για προσφυγές ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών αρχών, λόγω αφαίρεσης ή περιορισµού της αδείας ικανότητας οδηγού
ή της αδείας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς επίσης και τα δικαστικά έξοδα για την επανάκτηση
αυτών ή σύνταξη υποµνηµάτων και η κίνηση διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων για τους αυτούς λόγους, αναφεροµένων
αποκλειστικά σε τροχαίες παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπεται χρηµατική ποινή ή ποινή φυλάκισης ή πρόστιµο
µεγαλύτερο των € 500.

4. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας παρέχεται µε την κάλυψη όλων γενικώς των δικαστικών εξόδων, τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την διασφάλιση των εννόµων συµφερόντων του Aσφαλισµένου, σύµφωνα µε τα άρθρα 1ο και 5ο του
παρόντος Ασφαλιστήριου και µέχρι το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο της κάλυψης.
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5. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Α) Την αµοιβή ενός δικηγόρου σύµφωνα µε τον ισχύοντα πίνακα αµοιβών δικηγόρων της Εταιρίας, όταν ο δικηγόρος
συνεργάζεται κατά υπόθεση µε την Εταιρία.
Σε περίπτωση που ο δικηγόρος ορίζεται από τον ασφαλισµένο, η αµοιβή του δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα κατώτερα
όρια αµοιβών δικηγόρων, τα καθοριζόµενα από τον ισχύοντα πίνακα αµοιβών των συνεργαζόµενων µε την Εταιρία
δικηγόρων. Ο δικηγόρος πρέπει να κατοικεί στην έδρα του αρµοδίου δικαστηρίου, ή να είναι σε αυτό διορισµένος.
Β) Τις δικαστικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων των αµοιβών ερευνητών και πραγµατογνωµόνων, τις νόµιµες αµοιβές
δικαστικών επιµελητών, καθώς και την αµοιβή για την διενέργεια έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης από πραγµατογνώµονα
που συνεργάζεται µε την Εταιρία, αποκλειστικώς για τη ζηµιά του ασφαλισµένου οχήµατος.
Γ) Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων.
Δ) Τις δαπάνες µαρτύρων, σύµφωνα µε τον πίνακα των δικαστηρίων, καθώς και τις δαπάνες για την εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων.
Ε) Τις δικαστικές δαπάνες του αντιδίκου που επιδίκασε το δικαστήριο σε βάρος του Ασφαλισµένου.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ:
• Των εξαγορών ποινών, των χρηµατικών ποινών και των προστίµων, που επιβάλλονται µε αποφάσεις ποινικών, αστικών ή
διοικητικών δικαστηρίων ή άλλων αρµόδιων διοικητικών αρχών, ενώ
• τα νόµιµα δικαιώµατα συµβολαίου, κάθε φόρος ή τέλη υπέρ του Δηµοσίου, καθώς και τα έξοδα χαρτοσήµου και
αποζηµιώσεως βαρύνουν τον Ασφαλισµένο.

6. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (γεωγραφικά όρια)
Η Ασφάλιση Νοµικής Προστασίας παρέχεται για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, οι οποίες επήλθαν αποκλειστικά στα
γεωγραφικά όρια της Ελληνικής Επικράτειας, της Ε.Ε. και των χωρών του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου και για διαδικαστικές
πράξεις που διεξάγονται στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. ή στις χώρες του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου. Για τις υπόλοιπες χώρες
εκτός των ανωτέρω που ισχύει η Πολυµερής Σύµβαση Εγγυήσεως και η σύµβαση Ενιαίου Τύπου µεταξύ Εθνικών Γραφείων
Διεθνούς Ασφάλισης, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του Ασφαλιστή κατόπιν προηγούµενης έγγραφης αίτησης του
Ασφαλισµένου, µε την καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου.

7. ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας αρχίζει από την ηµέρα την οποία φέρει ως έναρξη το ενιαίο Ασφαλιστήριο του Κλάδου
Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτων, στο οποίο αναφέρεται το ασφαλισµένο όχηµα µε την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος έχει
καταβάλει ολόκληρο το οφειλόµενο ασφάλιστρο ή την πρώτη δόση τυχόν συµφωνηθείσας τµηµατικής καταβολής.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Η ασφάλιση αρχίζει µόνο µε την καταβολή ολόκληρου του οφειλόµενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η
παράδοση του Ασφαλιστηρίου στον Ασφαλισµένο, αποδεικνύεται δε µε την κατοχή του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Η πληρωµή του ασφαλίστρου γίνεται µέσω των αποδείξεων και του τρόπου πληρωµής του Ασφαλιστήριου Αστικής Ευθύνης
του Κλάδου Αυτοκινήτων.
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται, άλλως ακολουθεί τον τρόπο πληρωµής του Ασφαλιστηρίου Αστικής
Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτων.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α) Η ασφάλιση Νοµικής προστασίας παρέχεται για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το ασφαλισµένο αυτοκίνητο παραµένει
στην ιδιοκτησία-κυριότητα ή κατοχή του Ασφαλισµένου. Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας-κατοχής του οχήµατος
ή αναστολής του ασφαλιστηρίου η ασφάλιση παύει να ισχύει.
Β) Η ακύρωση - διακοπή ή αναστολή του Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτων, επιφέρει αυτοµάτως και
την ακύρωση - αναστολή της ασφάλισης Νοµικής Προστασίας.
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10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Εάν ο Ασφαλισµένος αντικαταστήσει το ασφαλισµένο όχηµα µε άλλο, υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Εταιρία εντός
τριών ηµερών και η Εταιρία δικαιούται να αποδεχθεί ή να αποποιηθεί την ασφάλιση νοµικής προστασίας για το νέο όχηµα.

11. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ:
Α) Όταν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά το νόµο άδεια ικανότητας οδηγού,
καθώς επίσης και όταν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόµιµου κατόχου του
οχήµατος, όταν το όχηµα κυκλοφορεί παράνοµα, χωρίς νόµιµη άδεια κυκλοφορίας και χωρίς νόµιµες κρατικές
πινακίδες.
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται στα πρόσωπα εκείνα τα οποία δεν γνώριζαν την έλλειψη αδείας ικανότητας οδηγού ή
αδείας κυκλοφορίας του οχήµατος ή την οδήγηση του οχήµατος, χωρίς τη συγκατάθεση του νόµιµου κυρίου ή κατόχου.
Β) Όταν ο Ασφαλισµένος διέπραξε µε πρόθεση την αξιόποινη πράξη.
Γ) Όταν οι διαφορές αναφέρονται σε αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο ασφαλισµένο όχηµα, εφόσον δεν πρόκειται περί
συστατικών ή παραρτηµάτων τούτου και δεν συνδυάζονται µε τροχαίο ατύχηµα.
Δ) Όταν η διασφάλιση των εννόµων συµφερόντων βρίσκεται αµέσως ή εµµέσως σε συνάφεια προς πόλεµο, εχθρικές
επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές - στάσεις ή σεισµούς.
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ:
• Σε προϋπάρχουσες ζηµιές - ατυχήµατα.
• Σε οδήγηση του οχήµατος από οδηγό, που ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή υπό την επίδραση ναρκωτικών
ή τοξικών ουσιών ή άλλων φαρµάκων.
• Σε σεισµούς, πληµµύρες και γενικά φυσικά φαινόµενα που µπορούν να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές.
• Σε πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυχτο, εξωτερικό ή εµφύλιο µε οποιαδήποτε όπλα, σε εισβολή ή επιδροµή εχθρού σε
πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήµατα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις και άλλες συναφείς καταστάσεις.
• Σε επιδράσεις άµεσα ή έµµεσα ατοµικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
• Δεν παρέχεται ασφάλιση Νοµικής Προστασίας για την άσκηση απαιτήσεων µεταξύ των Συνασφαλισµένων µε το ίδιο
Ασφαλιστήριο.
• Δεν καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο από ατυχήµατα που θα προκληθούν όταν το ασφαλισµένο όχηµα:
- Συµµετέχει σε αγώνες επισήµους ή όχι, σε δοκιµαστικές διαδροµές, σε επίσηµους ή όχι συναγωνισµούς, ακροβασίες,
επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις και γενικά οδηγείται αποδεδειγµένα κατά επικίνδυνο τρόπο.
- Έχει αφαιρεθεί µε παράνοµο τρόπο από τον Ασφαλισµένο.
- Χρησιµοποιείται για διαφορετικό σκοπό από εκείνο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας του.

12. ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας παρέχεται µόνο για γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
• Σε περίπτωση αξιώσεων για αποζηµίωση, µε βάση τις διατάξεις του νόµου περί αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική
περίπτωση θεωρείται ότι έχει επέλθει από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο έλαβε χώρα το ζηµιογόνο γεγονός, στο οποίο
στηρίζεται η απαίτηση.
• Σε περίπτωση παράβασης ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι έχει επέλθει από το
χρονικό σηµείο κατά το οποίο άρχισε ή υποστηρίζεται ότι άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση
αφαίρεσης, περιορισµού, καθώς και επανάκτησης της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας κυκλοφορίας και των
πινακίδων του οχήµατος, ως συνέπεια παράβασης ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης.

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΑΦΟΤΟΥ ΕΠΕΛΘΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ:
Α) Να ενηµερώνει πλήρως και εγγράφως την Εταιρία για τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει
και να προσκοµίσει τα αποδεικτικά µέσα και λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά και να θέσει αυτά στην διάθεση της
Εταιρίας µόλις αυτή το ζητήσει.
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Β) Να παρέχει πληρεξουσιότητα στον εντεταλµένο προς τη διασφάλιση των συµφερόντων του δικηγόρου και να ενηµερώνει
αυτόν πλήρως, σχετικά µε τα αληθινά περιστατικά της υπόθεσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά µέσα, να παρέχει γενικά σε
αυτόν κάθε χρήσιµη πληροφορία και να προσκοµίζει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά και να φροντίζει την
παρουσία των µαρτύρων στο δικαστήριο.
Γ) Να λάβει εγγράφως τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας για λήψη µέτρων τα οποία δηµιουργούν δαπάνες και ιδιαίτερα για
έγερση αγωγών ή κατάθεση ενδίκων µέσων και να αποφύγει κάθε πράξη ή παράλειψη, η οποία µπορεί να αυξήσει
αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.
Δ) Εάν ο Ασφαλισµένος αθετήσει κάποια από τις υποχρεώσεις του, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για παροχή.

14. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ
• Ο Ασφαλισµένος δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα το δικηγόρο του α) σε κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, όταν
επιλαµβάνεται δικηγόρος για να τον υπερασπίσει ή να τον εκπροσωπήσει ή να εξυπηρετήσει τα συµφέροντά του, β) για την
υπεράσπιση των συµφερόντων του σε περίπτωση που ανακύψει σύγκρουση συµφερόντων
Εάν ο Ασφαλισµένος δεν επιθυµεί να επιλέξει δικηγόρο, η Εταιρία µπορεί να ασκήσει η ίδια το δικαίωµα αυτό για τον
Ασφαλισµένο.
• Η εντολή προς το δικηγόρο δίδεται µόνο από την Εταιρία στο όνοµα και µε εντολή του Ασφαλισµένου.
Εάν ο Ασφαλισµένος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο της επιλογής του, είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην
Εταιρία αµέσως τη χορήγηση εντολής και το όνοµα του δικηγόρου.
• Ο δικηγόρος ευθύνεται έναντι του Ασφαλισµένου σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου και ιδιαίτερα για παραλείψεις κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων του.

15. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
• Η Εταιρία, στα πλαίσια της υποχρέωσής της να διασφαλίζει τα συµφέροντα του ασφαλισµένου, δύναται πριν την ανάθεση
της εντολής σε δικηγόρο να καταβάλει προσπάθεια για εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
• Η Εταιρία µπορεί να εξετάσει αν είναι αναγκαία η διασφάλιση των εννόµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου σύµφωνα µε
το νόµο και τις αρχές της καλής πίστης, καθώς επίσης τη νοµιµότητα, τη βασιµότητα κα το ύψος των απαιτήσεων.
Εάν η Εταιρία αρνηθεί ότι υπάρχει ανάγκη διασφάλισης των εννόµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου ή αµφισβητεί τη
νοµιµότητα, τη βασιµότητα και το ύψος των απαιτήσεων, ο Ασφαλισµένος µπορεί να προκαλέσει αιτιολογηµένη
γνωµάτευση του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που έχει διορισθεί, αν η διασφάλιση των εννόµων συµφερόντων του
Ασφαλισµένου είναι αναγκαία, καθώς επίσης και για τη νοµιµότητα, τη βασιµότητα και το ύψος των απαιτήσεων. Επίσης,
το ίδιο δικαίωµα έχει και η Εταιρία.
Εάν οι γνωµοδοτήσεις δεν συµφωνούν, οι Συµβαλλόµενοι µπορούν να προσφύγουν σε επιδιαιτητή κοινής αποδοχής
σύµφωνα µε το άρθρο 939 του Κώδικα Πολ. Δικονοµίας. Εάν προκύψει από την απόφαση των δικηγόρων ή του επιδιαιτητή
ότι η διασφάλιση των εννόµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου είναι αναγκαία οι δαπάνες των αποφάσεων βαρύνουν την
Εταιρία, διαφορετικά κατανέµονται κατ’ ισοµοιρία στην Εταιρία και στον Ασφαλισµένο. Εάν ο Ασφαλισµένος, παρά την
αντίθετη απόφαση του επιδιαιτητή, προσφύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται µε τις σχετικές δαπάνες.

16. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισµένου, ο τελευταίος δικαιούται να προσφύγει για την
επίλυσή της σε διαδικασία διαιτησίας, µη αποκλειοµένου του δικαιώµατός του να προσφύγει στα δικαστήρια.
2. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισµένου ως προς την ανάγκη υπεράσπισης των έννοµων
συµφερόντων του ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ο Ασφαλισµένος µπορεί να προκαλέσει αιτιολογηµένη
γνωµοδότηση δικηγόρου της αρεσκείας του, σχετικά µε την ανάγκη, ή µη της υπεράσπισης.
Αν ο Ασφαλισµένος δεν αποδέχεται την γνωµοδότηση αυτή ή αν η Εταιρία κρίνει ότι η γνωµοδότηση αποµακρύνεται από
τη σωστή νοµική και πραγµατική βάση της υπόθεσης, τότε είτε ο Ασφαλισµένος είτε η Εταιρία δύνανται να προκαλέσουν
τη διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής.
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ο διορισµός του γίνεται κατά το άρθρο 878 επ. του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ.).
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3. Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν την Εταιρία, εφόσον µε τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία
η παραφύλαξη των συµφερόντων του Ασφαλισµένου, άλλως κατανέµονται κατ’ ισοµοιρία στην Εταιρία και τον
Ασφαλισµένο.
Εάν ο Ασφαλισµένος, παρά την αντίθετη απόφαση του διαιτητή, προσφύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται µε
τις σχετικές δαπάνες, σε περίπτωση ολοσχερούς ήττας του, άλλως οι δαπάνες αυτές επιµερίζονται ανάλογα µε την έκταση
της κατ’ ουσίαν ήττας προς τη νίκη του.
Η ανωτέρω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το δικαίωµα του Ασφαλισµένου προσφυγής του στα δικαστήρια.

17. ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Απαιτήσεις του Ασφαλισµένου, σχετικές µε δικαστικές ή εξώδικες δαπάνες, και µε αµοιβές τρίτων τις οποίες κατέβαλε αντ’ αυτού
η Εταιρία και επιδικάσθηκαν σε αυτόν, µεταβιβάζονται στην Εταιρία από τη στιγµή που αυτές δηµιουργήθηκαν, καταβλήθηκαν ή
επιδικάσθηκαν µε την δικαστική απόφαση.
Ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στην Εταιρία κάθε υποστήριξη κατά την άσκηση αξιώσεων εναντίων τρίτων για
απαιτήσεις αποδόσεις δαπανών, που έχουν µεταβιβασθεί σε αυτόν. Είναι κυρίως υποχρεωµένος να παραδώσει µόλις του ζητηθεί,
τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την απόδειξη της ύπαρξης της απαίτησης και το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

18. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Ασφαλισµένου κοινοποιούνται εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στην
Αθήνα.
Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Εταιρίας µε τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο ή τον
Δικαιούχο αποζηµίωσης, η επικοινωνία αυτή µπορεί να γίνεται είτε µε επιστολή είτε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή
τηλεοµοιοτυπία ή αποστολή µηνύµατος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν
δηλώσει εγγράφως ή µε νόµιµα ηχογραφηµένη συνοµιλία ότι επιθυµούν µέσω αυτών να συναλλάσσονται µε την Εταιρία.
Ο Ασφαλισµένος και ο Λήπτης της ασφάλισης σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν
στην Εταιρία, αµελλητί, εγγράφως τη νέα τους διεύθυνση. Η Εταιρία µπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή
κοινοποίηση προς τον Λήπτη της ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο στη δηλούµενη, από αυτούς, τελευταία τους διεύθυνση.

19. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης, µεταξύ του Λήπτη Ασφάλισης/Ασφαλισµένου ή κάθε άλλου τρίτου έχοντος έννοµο
συµφέρον και του Ασφαλιστή, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει σε σχέση µε το παρόν Ασφαλιστήριο, υπόκειται στην
αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά µε εφαρµοστέο το Ελληνικό
Δίκαιο.

20. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Κάθε αξίωση του Ασφαλισµένου ή/και του Λήπτη της ασφάλισης κατά του Ασφαλιστή που πηγάζει από την ασφαλιστική
σύµβαση, παραγράφεται µετά από τέσσερα (4) έτη από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση.

21. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Κάθε είδους φόρος, τέλος, κράτηση, δικαίωµα ή επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ή οιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ σε σχέση
µε το παρόν Ασφαλιστήριο ή τυχόν ανανεωτήρια αυτού, τις αποδείξεις είσπραξης ασφαλίστρων, τις πρόσθετες πράξεις αυτού,
και γενικότερα οιουδήποτε εγγράφου συνδέεται µε την παρούσα ασφάλιση, που ισχύει ήδη κατά την έκδοση του παρόντος ή θα
επιβληθεί στο µέλλον, βαρύνει αποκλειστικά τον Συµβαλλόµενο ή το Ασφαλισµένο ή τον Δικαιούχο κατά περίπτωση.
Επίσης, όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Εταιρία από κοινοποιήσεις τρίτων, εκχωρήσεις ή επιβληθείσες κατασχέσεις
στα χέρια της ως τρίτης βαρύνουν τον λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο.
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ΟΡIΣΜΟI
Εταιρία - Ασφαλιστής
Η Ανώνυµος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Συγγρού
103-105, Τ.Κ. 11745, Αθήνα.
Εταιρία Παροχής Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων
Το Ελληνικό Υποκατάστηµα της αλλοδαπής (γαλλικής) Ασφαλιστικής επιχείρησης µε την επωνυµία «AWP P&C S.A.» (το οποίο
εδρεύει στον Άγιο Δηµήτριο Αττικής, επί της οδού Πρεµετής αρ. 10), και λειτουργεί νόµιµα ως Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας
Οχηµάτων, κατά την έννοια του Ν. 4512/2018, µε το οποίο έχει συµβληθεί η Εταιρία, στο πλαίσιο Αντασφαλιστικής Σύµβασης.
Η κάλυψη «Τοπική Ρυµούλκηση Οχηµάτων Συνεπεία Ατυχήµατος» παρέχεται απο τον Ασφαλιστή στους Ασφαλισµένους του,
δια της ανωτέρω συνεργαζόµενης µε αυτόν Εταιρία Παροχής Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων.

1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ
Ο κύριος κάτοχος και ο κάθε οδηγός του οχήµατος µε τον αριθµό κυκλοφορίας που αναφέρεται στο Πολυασφαλιστήριο
Συµβόλαιο.
Η «Τοπική Ρυµούλκηση Οχηµάτων Συνεπεία Ατυχήµατος» παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
Ασφαλισµένο όχηµα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στο Πολυασφαλιστήριο Συµβόλαιο.
Η παροχή ρυµούλκησης είναι δυνατή µόνο σε Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.I.Χ.), σε Ε.Ι.Χ. Leasing, σε
Ενοικιαζόµενα, σε Πολυµορφικά MPV, σε Ασθενοφόρα, σε Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.I.Χ.) και σε Φορτηγά
αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης Αγροτικά (Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ) εγκεκριµένου µικτού βάρους µέχρι 3.500 κιλών ανεξαρτήτως µεταξονίου
και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο πίσω άξονας του ασφαλισµένου οχήµατος δεν φέρει διπλούς τροχούς καθώς και σε
µοτοσικλέτες Ιδιωτικής Χρήσης από 50cc και άνω.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η παροχή «Τοπική Ρυµούλκηση Οχηµάτων Συνεπεία Ατυχήµατος» ισχύει για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο
Πολυασφαλιστήριο Συµβόλαιο.

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τους Ασφαλισµένους εφόσον αυτοί ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.

5. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Παράρτηµα της που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και σύµφωνα µε τα υπό του νόµου
προβλεπόµενα παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
5.1. Οι ακριβείς διευθύνσεις των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια που διαθέτει
η συνεργαζόµενη µε τον Ασφαλιστή Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας.
5.2. Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των επιχειρήσεων οδικής βοηθείας άλλων κρατών, µε τις οποίες η συνεργαζόµενη µε
τον Ασφαλιστή Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας έχει συνάψει συµβάσεις αµοιβαιότητας. Η συνεργαζόµενη
Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά
διαστήµατα του περιεχοµένου του Παραρτήµατος. Σηµειώνεται ότι η εκάστοτε επικαιροποιηµένη µορφή του εν λόγω
παραρτήµατος θα είναι αναρτηµένη τόσο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ασφαλιστή www.ethniki-asfalistiki.gr όσο και
στην ηλεκτρονική σελίδα της συνεργαζόµενης Εταιρίας Παροχής Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων, www.mondial-assistance.gr
Η παράθεση του εν λόγω Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος, έχει αποκλειστικά και µόνο
ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνέπεια, ούτε επηρεάζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την
ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισηµαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα
παροχή της υπηρεσίας οδικής βοηθείας είναι η οιαδήποτε επικοινωνία, σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του ασφαλισµένου
οχήµατος, να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στους τηλεφωνικούς αριθµούς 210 90 99999 και στο 5ψήφιο 18189.
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6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Όλες οι παροχές που προβλέπονται από αυτό το Ασφαλιστήριο αναλαµβάνονται από τον Ασφαλιστή µε την προϋπόθεση ότι:
6.1. Ο δικαιούχος θα καλέσει τον Ασφαλιστή στο 210-90 99 999 ή & στο 5ψήφιο 18189 για να αναφέρει το περιστατικό και
αναλόγως αυτού να του παρασχεθούν οι αντίστοιχες παροχές.
6.2. Έχει ειδοποιηθεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης και είναι γνωστά όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο
“ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ”.
6.3. Ο δικαιούχος ή άλλο άτοµο που θα επιλέξει ο ίδιος και το ασφαλισµένο όχηµα θα βρίσκονται πλησίον του τόπου του
συµβάντος κατά την άφιξη της οδικής βοήθειας.
6.4. Πριν την ανάληψη και την πραγµατοποίηση σχετικών εξόδων των παροχών απαραιτήτως θα έχει προηγηθεί επικοινωνία
και θα έχει δοθεί έγκριση από τον Ασφαλιστή.

7. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
Κατόπιν τροχαίου ατυχήµατος (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή) παρέχεται βοήθεια η οποία περιλαµβάνει:
7.1. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός αυτού.
7.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση που το καλυπτόµενο όχηµα δεν µπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, οργανώνεται η ρυµούλκηση του:
7.2.1. Σε συνεργείο επιλογής του Ασφαλισµένου σε απόσταση µέχρι 50 χλµ. από τον τόπο του ατυχήµατος ή εντός των
ορίων του νοµού ακινητοποίησης ανεξαρτήτως αποστάσεως.
7.2.2. Στην οικία του Ασφαλισµένου εφόσον αυτή βρίσκεται είτε εντός του νοµού που πραγµατοποιήθηκε το συµβάν είτε
σε απόσταση µέχρι τα 50 χλµ. Στην περίπτωση αυτή ο Ασφαλισµένος δεν δικαιούται δεύτερης µεταφοράς
σε συνεργείο.
7.2.3. Σε σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοηθείας εάν το ατύχηµα συνέβη
σε µη εργάσιµες ώρες και ηµέρες, οπότε ο Ασφαλισµένος δικαιούται δεύτερη µεταφορά σε συνεργείο επιλογής
του που πληροί τις προϋποθέσεις της 7.2.1. Στην περίπτωση αυτή καλύπτεται η φύλαξη του οχήµατος έως τις δύο
(2) επόµενες εργάσιµες ηµέρες.
7.2.4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλισµένος για λόγους ανωτέρας βίας π.χ. λόγω τραυµατισµού του δεν
ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία για παροχή Ρυµούλκησης, δικαιούται την παροχή της εφόσον το αυτοκίνητο
δεν έχει µετακινηθεί (εξαιρείται η µετακίνηση του οχήµατος στην άκρη του οδοστρώµατος για λόγους
αποκατάστασης της κυκλοφορίας), ή έχει µεταφερθεί από την Τροχαία σε δικό της κέντρο φύλαξης οχηµάτων και
για διάστηµα εκατόν εξήντα οκτώ (168) ωρών από την στιγµή του ατυχήµατος.

8. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
8.1. Ο Ασφαλισµένος πρέπει να έχει εµπροθέσµως εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. Αυτό αποδεικνύεται
µόνο µε έγγραφη απόδειξη αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτόν ακόµα του όρκου.
Σε κάθε περίπτωση ο Ασφαλισµένος παραµένει ακάλυπτος, µετά την ηµεροµηνία λήξης της ασφάλισης του.
8.2. Απαραίτητη προϋπόθεση ρυµούλκησης οποιουδήποτε επαγγελµατικού οχήµατος είναι το µικτό του βάρος να µην
υπερβαίνει τα 3.500 κιλά.
8.3. Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωµα στον Ασφαλισµένο να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από
οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια, από τον Ασφαλιστή το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να
καταβάλει.
8.4. Ο Ασφαλισµένος δικαιούται µία µεταφορά ανά περιστατικό που θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τον τόπο της
ακινητοποίησης, στο συνεργείο που θα υποδείξει ο Ασφαλισµένος ή στον τόπο κατοικίας του και µε την επιφύλαξη των
προβλεπόµενων για την περίπτωση της παραγράφου 7.2.3. του παρόντος. Εφόσον, το ασφαλισµένο όχηµα µεταφερθεί
στον τόπο επιθυµίας του Ασφαλισµένου, παύει η υποχρέωση της Επιχείρησης Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων για το
συγκεκριµένο περιστατικό και κάθε νέα απαίτηση για µεταφορά δεν θεωρείται παροχή τοπικής ρυµούλκησης συνεπεία
ατυχήµατος.
8.5. Οι χιλιοµετρικές αποστάσεις ισχύουν όπως αυτές ορίζονται από το αρµόδιο Υπουργείο.
8.6. Τα οχήµατα παροχής οδικής βοηθείας δύνανται να µεταφέρουν ταυτοχρόνως µε το όχηµα τόσα καλυπτόµενα πρόσωπα
όσα επιτρέπει η άδεια κυκλοφορίας τους.
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8.7. Ο Ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα εφόσον το απαιτήσει, να ενηµερωθεί για τις ενέργειες ρυµούλκησης πριν την
πραγµατοποίηση τους. Να συνταχθεί και υπογραφθεί από τον εκπρόσωπο της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοηθείας
και τον ασφαλισµένο, κοινή δήλωση αποδοχής της κατάστασης του ασφαλισµένου οχήµατος ( Έκθεση & Αναφορά
Οχήµατος) πριν την επέµβαση της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοηθείας και των ενεργειών ρυµούλκησης αυτού.
8.8. Ο Ασφαλιστής υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ζηµιές, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά και µόνο σε υπαιτιότητα των
παρεχόντων την «Τοπική Ρυµούλκηση Οχηµάτων Συνεπεία Ατυχήµατος» οργάνων της Επιχείρησης Παροχής Οδικής
Βοηθείας, είτε αυτές προκλήθηκαν κατά την φόρτωση και την µεταφορά είτε κατά την επιτόπια επισκευή του οχήµατος.
8.9. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιστής, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και σε άκρως περιορισµένα περιστατικά, αδυνατεί
να προσφέρει στους Ασφαλισµένους τις συνοµολογηθείσες παροχές και µετά από υπόδειξή του ο Ασφαλισµένος προβεί
σε πάσης φύσεως έξοδα προς εξυπηρέτησή του και πάντα µέσα στα πλαίσια των συµφωνηθεισών παροχών, αναλαµβάνει
την υποχρέωση της καταβολής στον Ασφαλισµένο των για την παραπάνω αιτία πραγµατοποιηθεισών εξόδων.
8.10. Στην περίπτωση που η ακινητοποίηση του ασφαλισµένου οχήµατος έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδροµο, στον
οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένα οχήµατα οδικής βοήθειας, η παροχή των καλύψεων οδικής
βοήθειας που προβλέπονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, µπορούν να προσφερθούν µόνο εφόσον το
ασφαλισµένο όχηµα έχει ήδη ρυµουλκηθεί εκτός του κλειστού αυτοκινητοδρόµου από την αντίστοιχη υπηρεσία
βοήθειας που κατ’ αποκλειστικότητα εξυπηρετεί τα περιστατικά εντός του κλειστού αυτοκινητοδρόµου.
8.11. Απαγορεύεται η προσπάθεια επί τόπου αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητοδρόµους και στις οδούς ταχείας
κυκλοφορίας.

9. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ
9.1. Στην παροχή υπηρεσιών Τοπικής Ρυµούλκησης Οχηµάτων Συνεπεία Ατυχήµατος, εάν:
9.1.1. Οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια
ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη, ακόµη και µε
αντιολισθητικές αλυσίδες.
9.1.2. Οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κ.λπ.).
9.2. Στη ρυµούλκηση ασφαλισµένου οχήµατος, όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων.
9.3. Στην µεταφορά ή µετακίνηση άλλων οχηµάτων, προκειµένου να φορτωθεί το ασφαλισµένο όχηµα.
9.4. Στη ρυµούλκηση ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η ζηµιά του επισκευάζεται επί τόπου.
9.5. Στην ρυµούλκηση για ζηµιά, που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί αυτόνοµα και µε ασφάλεια µέχρι το πλησιέστερο
συνεργείο.
9.6. Στην φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος πέραν της 1ης εργάσιµης ηµέρας σε σταθµό παραµονής και µεταφόρτωσης
της Ασφαλίστριας Εταιρίας, εξαιτίας της παράλειψης του δικαιούχου να ενηµερώσει εγκαίρως το Κέντρο Εξυπηρέτησης
για την διεύθυνση παράδοσης του οχήµατος όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Τι να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης».
Η επιπλέον χρέωση βαραίνει τον Ασφαλισµένο.
9.7. Για την µεταφορά του ακινητοποιηµένου ασφαλισµένου οχήµατος σε χώρο άλλο από τον υποδεικνυόµενο από τον
ασφαλισµένο ως συνεργείο επισκευής του ή την δηλωµένη ως διεύθυνση µόνιµης κατοικίας του (όπως π.χ. χώροι
στάθµευσης ή απόσυρσης, ανακύκλωσης αυτοκινήτων κ.λπ.).

10. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
10.1. Για τη φύλαξη του Ασφαλισµένου οχήµατος µετά την µεταφορά του, στον υποδειχθέντα, από τον Ασφαλισµένο, τόπο.
10.2. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το Ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, άµµο
ή εκτός δηµοσίου δρόµου µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και ο Ασφαλιστής εξαντλήσει τις
δυνατότητες του να το ρυµουλκήσει µε τα µέσα που έχει στη διάθεση του. Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η χρήση του
τηλεσκοπικού γερανού τα έξοδα που αφορούν στην χρήση του γερανού αυτού βαρύνουν αποκλειστικά τον Ασφαλισµένο.
10.3. Για ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν, εάν τελικά επιτευχθεί η ρυµούλκηση ή ανέλκυση που περιγράφεται
στην παράγραφο 10.2.
10.4. Για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στο Ασφαλισµένο όχηµα αποκλειστικά ως συνέπεια των απαραίτητων και
αναπόφευκτων ενεργειών ρυµούλκησης και ενώ έχει λάβει γνώση ο Ασφαλισµένος και έχει υπογραφεί το έντυπο
«Έκθεση & Αναφορά Οχήµατος».
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10.5. Για απώλεια ή ζηµιά µικροαντικειµένων προσωπικής χρήσης ή εξαρτηµάτων µη µονίµως προσδεδεµένων στο
ασφαλισµένο όχηµα. Ενδεικτικά: (Laptop, φωτογραφικές µηχανές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.).
10.6. Για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζηµία που προέκυψε κατά την διάρκεια παραµονής ή επισκευής του ασφαλισµένου
οχήµατος στο συνεργείο που µεταφέρθηκε για την αποκατάσταση της ζηµιάς.

11. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
11.1. Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισµό της επιλογής του ή να συνεργάζεται κατά την κρίση του µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, που διαθέτουν τα ανωτέρω τεχνικά µέσα.
11.2. Να χρησιµοποιεί το µέσον, που κατά την κρίση του, ενδείκνυται για την αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας,
που καλύπτεται από το συµβόλαιο.
11.3. Να εξυπηρετεί ασφαλισµένα οχήµατα, τα οποία συναντά κατά την µεταφορά άλλου ασφαλισµένου οχήµατος.

12. ΕΞΑIΡΕΣΕIΣ
Η κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
12.1. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα εµπλακεί σε ατύχηµα οδηγούµενο από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά νόµο
άδεια ικανότητας οδηγού.
12.2. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση
οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.
12.3. Εάν ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος προκάλεσε τη ζηµιά επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος,
ναρκωτικών, τοξικών ουσιών ή άλλων φαρµάκων.
12.4. Εάν ο Ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στην ζηµιά.
12.5. Εάν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση
συνάφεια προς πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις.
12.6. Εάν το γεγονός, για το οποίο ζητείται η βοήθεια, έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος του συµβολαίου αυτού.
12.7. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς,
ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο.
12.8. Για ζηµιές από σεισµούς, πυρκαγιά, βανδαλισµούς, απόπειρα κλοπής, µερική ή ολική κλοπή και γενικά από φυσικά
φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές.
12.9. Για ζηµιές από τροµοκρατικές ενέργειες ή ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.
12.10. Για ζηµιές από επιδράσεις-άµεσες ή έµµεσες-ατοµικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
12.11. Για ζηµιές που προκαλούνται στα πάσης φύσεως µεταφερόµενα πράγµατα και προσωπικά αντικείµενα.
12.12. Για κάθε είδους αποθετική ζηµιά.
12.13. Για ζηµιές που οφείλονται σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµού του Ασφαλισµένου καθώς
και θάνατο ή τραυµατισµό αυτού που οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε δόλιες ενέργειές του.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει ακινητοποιηθεί και χρειάζεστε την Βοήθειά µας ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες για να εξυπηρετηθείτε άµεσα και γρήγορα, καλώντας το 210-90 99 999, ή & στο 5ψήφιο 18189
24ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Απαραίτητα είναι τα παρακάτω στοιχεία:
• Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριό σας.
• Το ονοµατεπώνυµό σας.
• Το µοντέλο και το χρώµα του οχήµατος.
• Η ακριβής τοποθεσία όπου βρίσκεστε.
• Εάν είναι δυνατόν ο αριθµός τηλεφώνου που µπορούµε να σας καλέσουµε.
• Μία σύντοµη περιγραφή του προβλήµατος.
• Ακριβής διεύθυνση παράδοσης του αυτοκινήτου εφόσον απαιτείται ρυµούλκηση.
Ο υπάλληλος του Κέντρου Εξυπηρέτησης θα σας ενηµερώσει για κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια για την οργάνωση
της εξυπηρέτησης σας και για οποιοδήποτε σχετικό ζήτηµα, αρµόδιο άτοµο θα βρίσκεται πάντοτε στη διάθεσή σας.
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Α. ΟΡIΣΜΟI
Εταιρία - Ασφαλιστής
Η Ανώνυµος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Συγγρού
103-105, Τ.Κ. 11745, Αθήνα.
Εταιρία Παροχής Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων
Το Ελληνικό Υποκατάστηµα της αλλοδαπής (γαλλικής) Ασφαλιστικής επιχείρησης µε την επωνυµία «AWP P&C S.A.» (το οποίο
εδρεύει στον Άγιο Δηµήτριο Αττικής, επί της οδού Πρεµετής αρ. 10), και λειτουργεί νόµιµα ως Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας
Οχηµάτων, κατά την έννοια του Ν. 4512/2018, µε το οποίο έχει συµβληθεί η Εταιρία, στο πλαίσιο Αντασφαλιστικής Σύµβασης.
Ασφαλισµένα πρόσωπα
Ασφαλισµένα πρόσωπα θεωρούνται:
Ο κύριος κάτοχος και ο κάθε οδηγός του οχήµατος, µε τον αριθµό κυκλοφορίας που αναφέρεται στο Πολυασφαλιστήριο
Συµβόλαιο.
Καλυπτόµενα πρόσωπα
1. Οι εκάστοτε επιβαίνοντες του ασφαλισµένου οχήµατος που µεταφέρονται δωρεάν κατά την διάρκεια του περιστατικού.
2. Ο εκάστοτε νόµιµος οδηγός του οχήµατος.
3. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι του Ασφαλισµένου νοµικού προσώπου (Εταιρίας κ.λπ.) όπως ορίζονται στο Πολυασφαλιστήριο
Συµβόλαιο.
Ασφαλισµένο όχηµα
Ασφαλισµένο όχηµα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στους όρους του Πολυασφαλιστηρίου Συµβολαίου.
Οι καλύψεις Οδική, Ιατρική και Ταξιδιωτική Βοήθεια παρέχονται από τον Ασφαλιστή στους Ασφαλισµένους του δια της
συνεργαζόµενης µε αυτόν Εταιρίας Παροχής Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων.
Η παροχή της κάλυψης Οδικής, Ιατρικής και Tαξιδιωτικής Βοήθειας είναι δυνατή µόνο σε Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής
Χρήσης (Ε.I.Χ.), σε Ε.Ι.Χ. Leasing, σε Ενοικιαζόµενα, σε Πολυµορφικά MPV, σε Ασθενοφόρα, σε Φορτηγά αυτοκίνητα
Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.I.Χ.) και σε Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης Αγροτικά (Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ), εγκεκριµένου µικτού βάρους
µέχρι 3.500 κιλών, ανεξαρτήτως µεταξονίου και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο πίσω άξονας του ασφαλισµένου
οχήµατος δεν φέρει διπλούς τροχούς. Η κάλυψη παρέχεται και σε µοτοσικλέτες Ιδιωτικής Χρήσης από 50 cc και άνω.
Η κάλυψη παρέχεται και στο ρυµουλκούµενο, (εγκεκριµένου µικτού βάρους µέχρι 3.500 κιλών, έως δύο (2) τροχών και
µήκους έως τέσσερα (4) µέτρα) που σύρει το ασφαλισµένο όχηµα εφόσον έχει καταβληθεί το αντίστοιχο επασφάλιστρο.

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ)
ΧΡΟΝIΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦIΚΑ ΟΡIΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η βοήθεια µε βάση την κάλυψη που περιγράφεται στο παρόν, παρέχεται καθ’ όλο το 24ωρο - 365 ηµέρες το χρόνο σε όλες
τις χώρες της Ευρώπης, στις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο θάλασσα καθώς και στις χώρες που αναγράφονται
στην Πράσινη Κάρτα και δεν συµπεριλαµβάνονται στους δύο προηγούµενους ορισµούς χωρών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ο Ασφαλιστής, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης αυτής, υποχρεούται να παρέχει βοήθεια στα Ασφαλισµένα πρόσωπα,
τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος από τροχαίο ατύχηµα, µηχανική ή
ηλεκτρική βλάβη, φυσικά φαινόµενα, βλάβη ελαστικών, έλλειψη καυσίµου καθώς και απόπειρα κλοπής.
Η βοήθεια προς τον Ασφαλισµένο παρέχεται µε προσωπικό και εξοπλισµό που ανήκουν στον Ασφαλιστή ή σε συνεργάτες του.
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ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Σε ιδιαίτερο Παράρτηµα που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και σύµφωνα, µε τα υπό του νόµου
προβλεπόµενα, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Οι ακριβείς διευθύνσεις των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια που διαθέτει
η συνεργαζόµενη µε τον Ασφαλιστή Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας.
β) Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των επιχειρήσεων οδικής Βοήθειας άλλων κρατών, µε τις οποίες η συνεργαζόµενη
Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας έχει συνάψει συµβάσεις αµοιβαιότητας.
Η συνεργαζόµενη Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης, σε τακτά
χρονικά διαστήµατα του περιεχοµένου του ως άνω Παραρτήµατος. Σηµειώνεται ότι η εκάστοτε επικαιροποιηµένη µορφή του εν
λόγω παραρτήµατος θα είναι αναρτηµένη τόσο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ασφαλιστή www.ethniki-asfalistiki.gr όσο και
στην ηλεκτρονική σελίδα της συνεργαζόµενης Εταιρίας Παροχής Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων, www.mondial-assistance.gr
Η παράθεση του εν λόγω Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος, έχει αποκλειστικά και µόνο
ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνεπεία, ούτε επηρεάζει καθ΄οιονδήποτε τρόπο την ισχύ
ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισηµαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή
της υπηρεσίας οδικής Βοήθειας είναι η οιαδήποτε επικοινωνία, σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του ασφαλισµένου
οχήµατος, να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στους τηλεφωνικούς αριθµούς 210 90 99999 ή & στο 5ψήφιο 18189.

Β.1. Περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών οδικής βοήθειας στην Ελλάδα
Β.1.1. Υπηρεσίες που προσφέρονται από 0 µέχρι 50 χλµ. από τον τόπο της µονίµου κατοικίας του Ασφαλισµένου ή εντός
των ορίων του Νοµού.
1. Επιτόπια επισκευή του οχήµατος, εφόσον είναι δυνατή. Ενδεικτικά αναφέρονται: (µπαταρία, έλλειψη καυσίµου,
χρήση διαγνωστικού κ.λπ.) Σε περίπτωση διάτρησης ελαστικού του καλυπτόµενου οχήµατος, ο Ασφαλιστής
οργανώνει και αναλαµβάνει α) την αντικατάσταση ελαστικού µε το εφεδρικό που φέρει το ασφαλισµένο όχηµα ή
εναλλακτικά και συναρτήσει της µη ύπαρξης εφεδρικού ελαστικού, β) την µεταφορά του καλυπτόµενου οχήµατος
στο πλησιέστερο, του σηµείου ακινητοποίησης, βουλκανιζατέρ.
2. Επαναφορά του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός αυτού.
3. Μεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επιλογής του Ασφαλισµένου πλησίον του τόπου µόνιµης κατοικίας του,
ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του οχήµατος να αυτοκινείται ασφαλώς.
4. Σε περίπτωση που η ακινητοποίηση λάβει χώρα κατά την διάρκεια Αργίας ή Σαββατοκύριακου και
ο Ασφαλισµένος έχει επιλέξει συνεργείο τότε είτε α) πραγµατοποιείται µεταφορά σε σταθµό Παραµονής &
Μεταφόρτωσης της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας µέχρι την επόµενη εργάσιµη µέρα όπου και πραγµατοποιείται
η αιτούµενη µεταφορά είτε β) πραγµατοποιείται µεταφορά, κατόπιν επιθυµίας του Ασφαλισµένου, στο συνεργείο που έχει
επιλέξει ο τελευταίος. Διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη περίπτωση (β) ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που
τυχόν υποστεί το όχηµα κατά την παραµονή του στο εν λόγω συνεργείο κατά τις ώρες µη λειτουργίας του.
5. Σε περίπτωση που η ακινητοποίηση λάβει χώρα κατά την διάρκεια Αργίας ή Σαββατοκύριακου και
ο Ασφαλισµένος δεν επιλέξει συνεργείο τότε έχει µια από τις κάτωθι Ι και ΙΙ επιλογές:
Ι. Την µεταφορά στην κατοικία του, οπότε δεν δικαιούται δεύτερης µεταφοράς σε συνεργείο.
ΙΙ. Την µεταφορά στον πλησιέστερο Σταθµό Παραµονής και Μεταφόρτωσης της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας
οπότε δικαιούται δεύτερη µεταφορά σε συνεργείο επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή καλύπτεται η φύλαξη του
οχήµατος έως τις δύο (2) επόµενες εργάσιµες ηµέρες.
Β.1.2. Υπηρεσίες που προσφέρονται άνω των 50 χλµ. από τον τόπο της µονίµου κατοικίας του Ασφαλισµένου ή εκτός
των ορίων του νοµού.
1. Επιτόπια επισκευή του οχήµατος, εφόσον είναι δυνατή. Ενδεικτικά αναφέρονται: (µπαταρία, έλλειψη καυσίµου,
χρήση διαγνωστικού κ.λπ.). Σε περίπτωση διάτρησης ελαστικού του καλυπτόµενου οχήµατος, ο Ασφαλιστής
οργανώνει και αναλαµβάνει α) την αντικατάσταση ελαστικού µε το εφεδρικό που φέρει το ασφαλισµένο όχηµα ή
εναλλακτικά και συναρτήσει της µη ύπαρξης εφεδρικού ελαστικού, β) την µεταφορά του καλυπτόµενου οχήµατος
στο πλησιέστερο του σηµείου ακινητοποίησης βουλκανιζατέρ.
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2. Επαναφορά του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός αυτού.
3. Μεταφορά του οχήµατος:
α) Στο πλησιέστερο προς τον τόπο ακινητοποίησης συνεργείο επισκευής, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του
οχήµατος να κινείται ασφαλώς.
Σε περίπτωση Αργίας ή Σαββατοκύριακου ο Ασφαλισµένος δύναται να επιλέξει είτε i) µεταφορά σε σταθµό
Παραµονής & Μεταφόρτωσης της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας µέχρι την επόµενη εργάσιµη µέρα όπου
και πραγµατοποιείται η αιτούµενη µεταφορά είτε ii) µεταφορά στο πλησιέστερο προς τον τόπο ακινητοποίησης
συνεργείο επισκευής. Διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη περίπτωση (ii) ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµίες
που τυχόν υποστεί το όχηµα κατά την παραµονή του στο εν λόγω συνεργείο κατά τις ώρες µη λειτουργίας του.
β) Σε συνεργείο που θα επιλέξει ο Ασφαλισµένος πλησίον της διεύθυνσης µονίµου κατοικίας του, ως αυτή
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο της Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών (από
την ηµεροµηνία της αναγγελίας του ατυχήµατος ή της βλάβης), µε την προϋπόθεση ότι έχει γνωστοποιηθεί το
συνεργείο µια ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη παράδοση. Στην περίπτωση κατά την οποία το ασφαλισµένο όχηµα
βρίσκεται στα όρια της εγγύησης του κατασκευαστή και δεν υπάρχει εξουσιοδοτηµένο συνεργείο στα όρια του νοµού
της µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου τότε µπορεί να επιλεγεί το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλισµένος δεν µπορεί να επιλέξει συνεργείο ή είναι Αργία ή Σαββατοκύριακο
τότε έχει µια από τις κάτωθι Ι και ΙΙ επιλογές:
Ι. Την µεταφορά στην κατοικία του, οπότε δεν δικαιούται δεύτερης µεταφοράς σε συνεργείο. Η εν λόγω µεταφορά
πραγµατοποιείται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αναγγελίας της ζηµιάς.
ΙΙ. Την µεταφορά στον πλησιέστερο Σταθµό Παραµονής και Μεταφόρτωσης της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας
οπότε δικαιούται δεύτερη µεταφορά σε συνεργείο επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή καλύπτεται η φύλαξη του
οχήµατος έως τις δύο (2) επόµενες εργάσιµες ηµέρες.
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω κάλυψη (3.β. άρθρο Β.1.2.) δεν παρέχεται στο ρυµουλκούµενο που σύρει το
ασφαλισµένο όχηµα. Συγκεκριµένα, το ακινητοποιηµένο συνεπεία Καλυπτόµενων Κινδύνων ρυµουλκούµενο,
θα µεταφέρεται στο πλησιέστερο προς τον τόπο ακινητοποίησης συνεργείο επισκευής.
Β.1.3. ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ή ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Σε περίπτωση µερικής κλοπής ή πυρκαγιάς του οχήµατος, η οποία έχει ως συνέπεια την ακινητοποίηση του οχήµατος,
ισχύουν οι παροχές που προσφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Β.1.1., Β.1.2.
Β.1.4. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
Σε περίπτωση ανεύρεσης του ασφαλισµένου οχήµατος αλλά σε κατάσταση που να µην µπορεί να κινηθεί, παρέχεται η
µεταφορά του οχήµατος στη µόνιµη κατοικία του Ασφαλισµένου (χωρίς δικαίωµα δεύτερης µεταφοράς) ή σε συνεργείο
επιλογής του πλησίον της µόνιµης κατοικίας του. Ο Ασφαλιστής βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς στον τόπο µόνιµης
κατοικίας του ασφαλισµένου οχήµατος όταν αυτά δεν υπερβαίνουν την εµπορική αξία του αυτοκινήτου κατά την στιγµή της
εξυπηρέτησης. Τον Aσφαλισµένο βαρύνουν τα έξοδα φύλαξης του αυτοκινήτου µέχρι την στιγµή της µεταφοράς του καθώς
και τυχόν έξοδα αποκαταστάσεως βλαβών ή κλοπής εξαρτηµάτων. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον ο Aσφαλισµένος δεν έχει
αποζηµιωθεί για την απώλεια του οχήµατός του σε εκτέλεση Ασφαλιστικής Σύµβασης ολικής κλοπής.
Β.1.5. Ειδικές περιπτώσεις παροχής βοήθειας:
1. Στην περίπτωση που η ακινητοποίηση του ασφαλισµένου οχήµατος έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδροµο, στον
οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένα οχήµατα οδικής βοήθειας, η παροχή των καλύψεων οδικής
βοήθειας που προβλέπονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, µπορούν να προσφερθούν µόνο εφόσον το
ασφαλισµένο όχηµα έχει ήδη ρυµουλκηθεί εκτός του κλειστού αυτοκινητόδροµου από την αντίστοιχη υπηρεσία
βοήθειας που κατ’ αποκλειστικότητα εξυπηρετεί τα περιστατικά εντός του κλειστού αυτοκινητόδροµου.
2. Απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή επί τόπου αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδροµους και στις
οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε το βοηθητικό τροχό του οχήµατος (δηλ. ρεζέρβα).
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Β.2. Περιγραφή προσφερόµενων υπηρεσιών οδικής βοήθειας στο εξωτερικό
Β.2.1. Επιτόπια επισκευή του οχήµατος, εφόσον είναι δυνατή.
Β.2.2. Επαναφορά του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός αυτού.
Β.2.3. Μεταφορά του οχήµατος στον πλησιέστερο κατάλληλο τόπο επισκευής του, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του
οχήµατος να αυτοκινείται ασφαλώς.
Β.2.4. ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
Σε περίπτωση µερικής κλοπής του οχήµατος η οποία έχει ως άµεση ή έµµεση συνέπεια την ακινητοποίηση του
οχήµατος οι παροχές που προσφέρονται είναι αυτές που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο Β.2.3.
Β.2.5. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήµατος ή βλάβης για το οποίο η προβλεπόµενη διάρκεια επισκευής ξεπερνά τις
επτά (7) ηµέρες, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει και οργανώνει τη µεταφορά του οχήµατος από το συνεργείο που
βρίσκεται ακινητοποιηµένο στο συνεργείο που του υποδεικνύεται από τον Aσφαλισµένο και το οποίο βρίσκεται κοντά
στον τόπο κατοικίας του τελευταίου.
Ο Ασφαλιστής οργανώνει τη µεταφορά του οχήµατος όσο το δυνατόν ταχύτερα µε µέγιστο όριο τις δέκα (10) ηµέρες
από την ηµεροµηνία εκτίµησης της ζηµίας για τον χρόνο επισκευής του οχήµατος. Παρά ταύτα δε φέρει ευθύνη για
καθυστερήσεις που οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις.Ο Ασφαλιστής θα ζητήσει από το συνεργείο, όπου
βρίσκεται το αυτοκίνητο, έγγραφη γνωµάτευση η οποία θα περιγράφει την κατάσταση του οχήµατος, τις ζηµιές και την
προβλεπόµενη διάρκεια επισκευής.
Στον υπολογισµό του προβλεπόµενου χρόνου επισκευής, δεν υπολογίζεται και δεν συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος
αναµονής για την παραλαβή των αναγκαίων ανταλλακτικών ή και ο χρόνος στάθµευσης - αναµονής του οχήµατος
εντός του συνεργείου, λόγω φόρτου εργασίας.
Ο Ασφαλιστής βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς όταν αυτά δεν υπερβαίνουν την εµπορική αξία του αυτοκινήτου κατά
τη στιγµή της εξυπηρέτησης. Τον Aσφαλισµένο βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τα έξοδα φύλαξης του αυτοκινήτου
µέχρι την στιγµή της µεταφοράς του καθώς και τυχόν έξοδα εκτελωνισµού, αποκαταστάσεως βλαβών ή αγοράς
κλαπέντων εξαρτηµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την παράδοση του αυτοκινήτου στο συνεργείο.
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω κάλυψη (άρθρο Β.2.5.) δεν παρέχεται στο ρυµουλκούµενο που σύρει το ασφαλισµένο όχηµα.
Β.2.6. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
Στην περίπτωση που κατά την ανεύρεσή του το όχηµα δεν είναι σε κατάσταση που να µπορεί να αυτοκινηθεί και η
προβλεπόµενη διάρκεια επισκευής ξεπερνά τις επτά (7) ηµέρες, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει και οργανώνει την
µεταφορά αυτού σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο Β.2.5 «Επαναπατρισµός του οχήµατος».
Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται µόνο σε περίπτωση που η κλοπή γνωστοποιήθηκε στις αστυνοµικές ή αρµόδιες
τοπικές αρχές. Ο Aσφαλισµένος οφείλει να προσκοµίσει στον ασφαλιστή αποδεικτικό υποβολής της εν λόγω
καταγγελίας-γνωστοποιήσεως. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον ο Aσφαλισµένος δεν έχει αποζηµιωθεί για την
απώλεια του οχήµατός του σε εκτέλεση Ασφαλιστικής Σύµβασης ολικής κλοπής.
Β.2.7. Ειδικές περιπτώσεις παροχής βοήθειας:
1. Στην περίπτωση που η ακινητοποίηση του ασφαλισµένου οχήµατος έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδροµο
στον οποίο περιορίζεται η πρόσβαση µόνο σε συγκεκριµένα οχήµατα οδικής βοήθειας, η παροχή των καλύψεων
οδικής βοήθειας που προβλέπονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, µπορούν να προσφερθούν µόνο εφόσον
το ασφαλισµένο όχηµα έχει ήδη ρυµουλκηθεί εκτός του κλειστού αυτοκινητόδροµου από την αντίστοιχη υπηρεσία
βοήθειας που κατ’ αποκλειστικότητα εξυπηρετεί τα περιστατικά εντός του κλειστού αυτοκινητόδροµου.
2. Οι παροχές οδικής βοηθείας θα προσφέρονται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις προβλέψεις του εκάστοτε
τοπικού κανονιστικού πλαισίου και µε βάση τους όρους και προϋποθέσεις που προδιαγράφονται από το εν λόγω
πλαίσιο.
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Γ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΧΡΟΝIΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦIΚΑ ΟΡIΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η βοήθεια µε βάση την κάλυψη που περιγράφεται στο παρόν, παρέχεται καθ’ όλο το 24ωρο - 365 ηµέρες το χρόνο σε όλες
τις χώρες της Ευρώπης, στις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο θάλασσα καθώς και στις χώρες που αναγράφονται
στην Πράσινη Κάρτα και δεν συµπεριλαµβάνονται στους δύο προηγούµενους ορισµούς χωρών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ο Ασφαλιστής υποχρεούται να παρέχει βοήθεια στα ασφαλισµένα πρόσωπα, όταν αυτά περιέλθουν σε δυσχερή θέση, συνεπεία
τροχαίου ατυχήµατος ή βλάβης κατά τη διάρκεια µετακίνησης µε το ασφαλισµένο όχηµα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται παρακάτω.
Η κάλυψη αυτή περιλαµβάνει:

Γ.1. Παροχές στην Ελλάδα:
Στην περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόµενου οχήµατος συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος ή βλάβης σε απόσταση
µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων από τον τόπο µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου, δικαιούται:
Γ.1.1. α) Τα έξοδα της παραµονής σε ξενοδοχείο πλησίον του συνεργείου, µε ανώτατο συνολικό κόστος € 250 ανά όχηµα
και ανά συµβάν µε την προϋπόθεση ότι το όχηµα έχει µεταφερθεί σε συνεργείο επιλογής του Ασφαλισµένου
πλησίον του τόπου ακινητοποίησης. Η εν λόγω παροχή και πάντοτε εντός του ως άνω ποσοτικού ορίου επεκτείνεται
και στους επιβαίνοντες στο ασφαλισµένο όχηµα. Επιπλέον, καλύπτονται τα έξοδα της µεταφοράς των επιβαινόντων
από το σηµείο ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος έως το πλησιέστερο ξενοδοχείο µε µέγιστο κόστος ανά
συµβάν € 20 ή, εναλλακτικά,
β) Την παροχή οχήµατος αντικατάστασης, επιλογής του Ασφαλιστή, κατηγορίας C έως του ανώτατου ορίου των 2 ηµερών.
Διευκρινίζεται ότι ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων,
όπως ενδεικτικά, κατώτατο και ανώτατο όριο ηλικίας, εν ισχύ δίπλωµα οδήγησης ενός έτους τουλάχιστον, πιστωτική
κάρτα και καταβολή εγγύησης για καύσιµα. Το κόστος των καυσίµων, διοδίων και επιπλέον ασφαλιστικών
καλύψεων, επιβαρύνει τον Ασφαλισµένο. Ο Ασφαλιστής δε φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές επαγγελµατικής ή
εµπορικής φύσης που υπέστη ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε τρίτος κατά την διάρκεια χρήσης του οχήµατος
αντικατάστασης και δεν αναλαµβάνει ούτε υποχρεούται να αναλάβει πέραν της χορήγησης αυτού, την υποχρέωση
καταβολής περαιτέρω αποζηµιώσεως είτε υπό µορφή υπηρεσίας είτε χρηµατική.
Γ.1.2. Εναλλακτικά µε την ως άνω παροχή (Γ.1.1.) και εφόσον ο Aσφαλισµένος επιλέξει την µεταφορά του οχήµατος σε
συνεργείο επιλογής του πλησίον του τόπου µόνιµης κατοικίας του, δικαιούται την επάνοδο των λοιπών δικαιούχων στη
µόνιµη κατοικία τους. Η επάνοδος γίνεται σιδηροδροµικώς στην 1η θέση ή µε λεωφορείο.
Στην περίπτωση ακτοπλοϊκής επιστροφής, όπου ο Ασφαλισµένος έχει µεταβεί στον προορισµό του ακτοπλοϊκώς, τα
έξοδα επιστροφής τόσο του ιδίου όσο και των λοιπών επιβαινόντων στο ασφαλισµένο όχηµα, βαρύνουν τον ίδιο, εκτός
εάν πρόκειται να µεταβληθεί η ηµεροµηνία της επιστροφής λόγω των συνθηκών της ακινητοποίησης του οχήµατος
σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους όρους, οπότε ο Ασφαλιστής είναι υποχρεωµένος να αναλάβει το επιπλέον
κόστος που προκύπτει από την αλλαγή της ηµεροµηνίας και σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που αποδεδειγµένα ταξίδεψε
αρχικά ο Aσφαλισµένος. Εάν ο Aσφαλισµένος επιλέξει άλλο, εκτός των παραπάνω προαναφεροµένων, µεταφορικό
µέσο για την επάνοδο του, βαρύνεται µε τα έξοδα µειωµένα κατά το ποσό που θα απαιτείτο εάν χρησιµοποιούσε τα
παραπάνω µέσα.
Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η µετάβαση στον τόπο κατοικίας µε µέσα µαζικής µεταφοράς (λήξη-απουσία
δροµολογίων) τότε θα παρέχεται µια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο πλησίον του τόπου ακινητοποίησης µε ανώτατο
ποσό εξόδων τα € 150 ανά συµβάν, ως επιπλέον παροχή της κάλυψης των εξόδων επανόδου των επιβαινόντων στη
µόνιµη κατοικία τους. Ο Aσφαλισµένος έχει το δικαίωµα να επιλέξει αντί της επανόδου στη µόνιµη κατοικία του,
συνέχιση του ταξιδιού προς τον τόπο προορισµού του, εφόσον το κόστος για τη συνέχιση αυτή, δεν υπερβαίνει το
κόστος επανόδου στη µόνιµη κατοικία του. Η εν λόγω παροχή επεκτείνεται και στους επιβαίνοντες στο ασφαλισµένο
όχηµα. Για την µεταφορά των επιβαινόντων από το σηµείο ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος έως τον
πλησιέστερο σταθµό µέσων µαζικής µεταφοράς, καλύπτονται τα έξοδα µε µέγιστο κόστος ανά συµβάν € 20.
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Γ.1.3. Τη µεταφορά ή επιστροφή του Ασφαλισµένου σε περίπτωση τραυµατισµού του, συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος
µε την προϋπόθεση ότι του έχουν παρασχεθεί οι καταρχήν αναγκαίες ιατρικές φροντίδες για τη σταθεροποίηση της
κατάστασης της υγείας του και ο θεράπων ιατρός του κρίνει είτε ότι επιβάλλεται η µεταφορά του Ασφαλισµένου σε
επαρκές νοσηλευτικό ίδρυµα για τη συνέχιση της νοσηλείας του είτε ότι επιτρέπεται, µετά από επιθυµία του η
µεταφορά του στη µόνιµη κατοικία του ή σε επαρκές νοσηλευτικό ίδρυµα κοντά στη µόνιµη κατοικία του.
Στην περίπτωση αυτή ο Ασφαλιστής θα οργανώσει αυτή τη µεταφορά σε συνεργασία µε τον θεράποντα ιατρό του
Aσφαλισµένου και θα καλύψει το κόστος της. Για τη µεταφορά αυτή θα χρησιµοποιηθεί το µέσο που θα συµφωνηθεί
µεταξύ του θεράποντος ιατρού του Aσφαλισµένου και της ιατρικής υπηρεσίας του Aσφαλιστή, ως το πιο κατάλληλο.
Επίσης, παρέχονται απλές Ιατρικές συµβουλές µέσω τηλεφώνου.
Γ.1.4. Σε περίπτωση που ένα από τα Aσφαλισµένα πρόσωπα της παρ. Α τραυµατισθεί κατόπιν εµπλοκής σε τροχαίο
ατύχηµα µε το ασφαλισµένο όχηµα και συνεπεία του τραυµατισµού του εµποδίζεται η συνέχιση του ταξιδίου
ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει τη µεταφορά ή επιστροφή των λοιπών καλυπτοµένων προσώπων στον τόπο κατοικίας τους
ή στον τόπο νοσηλείας του Aσφαλισµένου.
Επιπλέον, εάν, κάποιοι από τους δικαιούχους που συνοδεύουν τον Aσφαλισµένο, ο οποίος τραυµατίστηκε, είναι
ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών και δεν υπάρχει κανένας να τους συνοδέψει, ο Ασφαλιστής παρέχει κατάλληλο
συνοδό, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τη µόνιµη κατοικία ή τον τόπο νοσηλείας.
Γ.1.5. Την επίσκεψη ενός µέλους της οικογένειας του Aσφαλισµένου στον τόπο νοσηλείας. Συγκεκριµένα, εάν
ο Aσφαλισµένος χρειαστεί να νοσηλευτεί πάνω από πέντε (5) ηµέρες, ο Ασφαλιστής θα καλύψει τα έξοδα για ένα
µέλος της οικογένειας και δη:
α) Το κόστος του ταξιδιού στον τόπο νοσηλείας και επιστροφής σιδηροδροµικώς στην 1η θέση, ακτοπλοϊκώς
ή αεροπορικώς µε τακτική πτήση στην τουριστική θέση.
β) Το κόστος παραµονής στον τόπο νοσηλείας, µέχρι του ποσού των € 100 την ηµέρα και µέχρι πέντε (5) ηµέρες.

Γ.2. Παροχές στο εξωτερικό:
Γ.2.1. Σε περίπτωση που εξαιτίας της ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος
ή βλάβης και ο προβλεπόµενος χρόνος επισκευής του οχήµατος στο πλησιέστερο κατάλληλο συνεργείο επιθυµίας
του Ασφαλισµένου δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ηµέρες, ο Ασφαλιστής βαρύνεται µε τα έξοδα παραµονής του
Ασφαλισµένου και των λοιπών επιβαινόντων του οχήµατος, σε ξενοδοχείο µε ανώτατο ηµερήσιο κόστος € 100 ανά
καλυπτόµενο πρόσωπο και συνολικό κόστος € 1.000 ανά ασφαλισµένο όχηµα και συµβάν.
Γ.2.2. Σε περίπτωση που εξαιτίας της ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος
ή βλάβης, συντρέχουν οι προϋποθέσεις επαναπατρισµού του οχήµατος, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει και οργανώνει
την επιστροφή του Aσφαλισµένου και των λοιπών επιβατών του οχήµατος στην Ελλάδα, σιδηροδροµικώς στην 1η
θέση, ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς µε τακτική πτήση σε τουριστική θέση. Στην περίπτωση ακτοπλοϊκής επιστροφής,
επειδή ο Aσφαλισµένος έχει µεταβεί στον προορισµό του ακτοπλοϊκώς, τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα έξοδα
θαλάσσιας µεταφοράς του οχήµατος βαρύνουν τον ίδιο, εκτός εάν πρόκειται να µεταβληθεί η ηµεροµηνία της
επιστροφής, λόγω των συνθηκών της ακινητοποίησης του οχήµατος σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους όρους,
οπότε ο Ασφαλιστής είναι υποχρεωµένος να αναλάβει το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αλλαγή της
ηµεροµηνίας και σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που αποδεδειγµένα ταξίδεψε αρχικά ο Aσφαλισµένος.
Γ.2.3. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος ή βλάβης,
καλύπτονται τα έξοδα της µεταφοράς των επιβαινόντων από το σηµείο ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος
έως το πλησιέστερο ξενοδοχείο, σε περίπτωση που ο Aσφαλισµένος επιλέξει την παραµονή του σε ξενοδοχείο.
Επίσης, καλύπτονται τα έξοδα µεταφοράς των επιβαινόντων από το σηµείο ακινητοποίησης του Aσφαλισµένου
οχήµατος έως τον πλησιέστερο σταθµό µέσων µαζικής µεταφοράς, σε περίπτωση που ο Aσφαλισµένος επιλέξει την
µεταφορά του αυτοκινήτου του σε συνεργείο πλησίον του τόπου της µονίµου κατοικίας του. Και στις δύο περιπτώσεις
το µέγιστο κόστος ανά συµβάν είναι € 100.
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Γ.2.4. Μεταφορά ή επιστροφή του Aσφαλισµένου σε περίπτωση τραυµατισµού του, συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος µε το
ασφαλισµένο όχηµα, µε την προϋπόθεση ότι του έχουν παρασχεθεί οι καταρχήν αναγκαίες ιατρικές φροντίδες για τη
σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του και ο θεράπων ιατρός του κρίνει είτε ότι επιβάλλεται η µεταφορά του
σε επαρκές νοσηλευτικό ίδρυµα για τη συνέχιση της νοσηλείας του είτε ότι επιτρέπεται, µετά από επιθυµία του, η
µεταφορά του στη µόνιµη κατοικία του ή σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυµα κοντά στη µόνιµη κατοικία του.
Ο Ασφαλιστής θα οργανώσει αυτή τη µεταφορά σε συνεργασία µε τον θεράποντα ιατρό του Aσφαλισµένου και θα
καλύψει το κόστος της. Για τη µεταφορά αυτή, θα χρησιµοποιηθεί το µέσο που θα συµφωνηθεί µεταξύ του θεράποντος
ιατρού του Aσφαλισµένου και της ιατρικής υπηρεσίας του Ασφαλιστή, ως το πιο κατάλληλο. Παροχή απλών Ιατρικών
Συµβουλών µέσω τηλεφώνου.
Γ.2.5. Σε περίπτωση που ένα από τα Aσφαλισµένα πρόσωπα της παρ. Α τραυµατιστεί κατόπιν εµπλοκής σε τροχαίο
ατύχηµα µε το ασφαλισµένο όχηµα και συνεπεία του τραυµατισµού του εµποδίζεται η συνέχιση του ταξιδίου, ο
Ασφαλιστής αναλαµβάνει τη µεταφορά ή επιστροφή των λοιπών καλυπτόµενων προσώπων στον τόπο κατοικίας τους
ή στον τόπο νοσηλείας του Aσφαλισµένου.
Επιπλέον, εάν κάποιοι από τους δικαιούχους, που συνοδεύουν τον Aσφαλισµένο, ο οποίος τραυµατίστηκε, είναι
ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, και δεν υπάρχει κανένας να τους συνοδέψει, ο Ασφαλιστής παρέχει
κατάλληλο συνοδό, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τη µόνιµη κατοικία ή τον τόπο νοσηλείας.
Γ.2.6. Επίσκεψη ενός µέλους της οικογένειας του Aσφαλισµένου στον τόπο νοσηλείας. Συγκεκριµένα, εάν
ο Ασφαλισµένος χρειαστεί να νοσηλευτεί πάνω από πέντε (5) ηµέρες, ο Ασφαλιστής θα καλύψει για ένα µέλος της
οικογένειας:
α) Το κόστος του ταξιδιού στον τόπο νοσηλείας και επιστροφής σιδηροδροµικώς στην 1η θέση, ακτοπλοϊκώς
ή αεροπορικώς µε τακτική πτήση στην τουριστική θέση.
β) Το κόστος παραµονής στον τόπο νοσηλείας µέχρι του ποσού των € 100 την ηµέρα και µέχρι δέκα (10) ηµέρες.
Γ.2.7. Επιστροφή του Aσφαλισµένου µετά από διακοπή του ταξιδιού λόγω θανάτου µέλους της οικογένειάς του.
Συγκεκριµένα ο Ασφαλιστής θα καλύψει, τα έξοδα επιστροφής του ασφαλισµένου στη µόνιµη κατοικία του, εάν αυτός
χρειαστεί να διακόψει το ταξίδι λόγω θανάτου µέλους της οικογένειάς του, το οποίο συµπεριλαµβάνεται ως
Aσφαλισµένο πρόσωπο στο παρόν συµβόλαιο, εφόσον δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί το µέσο µεταφοράς που
έχει χρησιµοποιηθεί για το ταξίδι.
Επιπλέον, εάν ο Aσφαλισµένος είναι ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών και δεν υπάρχει κανείς να τον
συνοδεύσει, ο Ασφαλιστής παρέχει κατάλληλο συνοδό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τη µόνιµη κατοικία.
Γ.2.8. Ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια του Ασφαλισµένου λόγω τραυµατισµού συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος µε το
ασφαλισµένο όχηµα στο εξωτερικό, όπου ο Ασφαλιστής καλύπτει αµοιβή ιατρού, έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης,
χειρουργείου και κόστος φαρµάκων που χορηγήθηκαν µε συνταγή του θεράποντα ιατρού.
Το κατώτατο όριο κόστους της υπηρεσίας αυτής (ποσό απαλλαγής για τον Ασφαλιστή) ανέρχεται σε € 2.000 για κάθε
Ασφαλισµένο πρόσωπο µε ανώτατο όριο κόστους τα € 6.000 για κάθε Ασφαλισµένο πρόσωπο.
Ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει την επί µέρους συµπληρωµατική πληρωµή των ιατρικών εξόδων που δεν υπολογίζονται
στην αποζηµίωση επιστροφής τους από άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα.
Γ.2.9. Παράταση της διαµονής του Ασφαλισµένου πέραν της προγραµµατισµένης, λόγω τραυµατισµού του συνέπεια
τροχαίου ατυχήµατος µε το ασφαλισµένο όχηµα εάν κριθεί αναγκαία µε ιατρική γνωµάτευση. Τα έξοδα αυτά
περιορίζονται στο ποσό των € 100 την ηµέρα και µέχρι πέντε (5) ηµέρες.
Γ.2.10. Μεταφορά της σορού του Ασφαλισµένου. Ο Ασφαλιστής θα φροντίσει για τις απαραίτητες διαδικασίες και
θα αναλάβει τα έξοδα µεταφοράς της σορού στον τόπο µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου µε ανώτατο κόστος το
ποσό των € 4.000.
Ο Ασφαλιστής θα αναλάβει επίσης, τα έξοδα επιστροφής των επιβαινόντων στον τόπο µόνιµης κατοικίας, εφόσον δεν
είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα µέσα µεταφοράς που έχουν χρησιµοποιηθεί για το ταξίδι.
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Γ.2.11. Αποστολή φαρµάκων. Συγκεκριµένα, ο Ασφαλιστής φροντίζει για την αποστολή φαρµάκων, τα οποία κατά την
κρίση του θεράποντος ιατρού πρέπει να χορηγηθούν επειγόντως στον Ασφαλισµένο, εφόσον αυτά δεν µπορούν να βρεθούν
στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται. Το κόστος των φαρµάκων και τυχόν δασµοί που αναλογούν, θα βαρύνουν τον Ασφαλισµένο.
Γ.2.12. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
α) Σε περίπτωση ολικής κλοπής του οχήµατος, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει και οργανώνει την επιστροφή των
Ασφαλισµένων στον τόπο κατοικίας τους στην Ελλάδα, σιδηροδροµικώς στην 1η θέση, ακτοπλοϊκώς ή
αεροπορικώς µε τακτική πτήση στην τουριστική θέση.
β) Σε περίπτωση ανεύρεσης του οχήµατος εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία κλοπής, ο Ασφαλιστής
αναλαµβάνει και παρέχει στον Ασφαλισµένο ή στο άτοµο που αυτός θα επιλέξει τα απαιτούµενα εισιτήρια
σιδηροδροµικώς στην 1η θέση, ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς µε τακτική πτήση, στην τουριστική θέση, µε σκοπό
την παραλαβή του οχήµατος.
Γ.2.13. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης ανταλλακτικών για την επισκευή του
καλυπτόµενου οχήµατος, λόγω τροχαίου ατυχήµατος ή βλάβης που συνέβη στο εξωτερικό, το κέντρο εξυπηρέτησης
εξευρίσκει και αποστέλλει τα απαιτούµενα ανταλλακτικά µε το πλέον γρήγορο µέσο. Απαραίτητη προϋπόθεση και
απαράβατος όρος για την ως άνω παροχή είναι ο Ασφαλισµένος να έχει αποδεχθεί και προκαταβάλει το κόστος των
ανταλλακτικών, της µεταφοράς και των τυχόν εξόδων εκτελωνισµού αυτών.

Δ. ΔIΕΥΚΡIΝIΣΕIΣ - ΕIΔIΚΕΣ ΠΕΡIΠΤΩΣΕIΣ
Δ.1. Απαραίτητη προϋπόθεση ρυµούλκησης οποιουδήποτε επαγγελµατικού οχήµατος είναι το µικτό του βάρος
να µην υπερβαίνει τα 3.500 κιλά.
Δ.2. Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωµα στον Ασφαλισµένο να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή
υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια, από τον Ασφαλιστή το ποσό που κατέβαλε ή
υποσχέθηκε να καταβάλλει.
Δ.3. Στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος επιθυµεί να επιστρέψει στον τόπο µόνιµης κατοικίας του µε ταξί
ο Ασφαλιστής θα του καταβάλει ποσό ίσο µε εκείνο που θα δαπανούσε εάν επέστρεφε µε τραίνο ή λεωφορείο.
Δ.4. Ο Ασφαλισµένος δικαιούται µία (1) µεταφορά ανά περιστατικό που θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τον τόπο
της ακινητοποίησης προς το συνεργείο που θα υποδείξει ο Ασφαλισµένος ή προς τον τόπο κατοικίας του (όπου
προβλέπεται βάσει των εν του παρόντος όρων) και µε την επιφύλαξη των προβλεπόµενων για την περίπτωση του Εδαφίου
Β.1.2 παράγραφος 3 και 4 του παρόντος. Εφόσον το καλυπτόµενο όχηµα µεταφερθεί σε έναν εκ των ως άνω οριζόµενων
προορισµών, παύει να υπάρχει οιαδήποτε υποχρέωση της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας οχηµάτων για το
συγκεκριµένο περιστατικό και κάθε νέα απαίτηση για µεταφορά δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας.
Δ.5. Οι χιλιοµετρικές αποστάσεις ισχύουν όπως αυτές ορίζονται από το αρµόδιο Υπουργείο.
Δ.6. Τα οχήµατα παροχής οδικής Βοήθειας δύναται να µεταφέρουν ταυτοχρόνως µε το όχηµα τόσα καλυπτόµενα πρόσωπα
όσα επιτρέπει η άδεια κυκλοφορίας τους.
Δ.7. Ο Ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον το απαιτήσει, να ενηµερωθεί για τις ενέργειες ρυµούλκησης πριν την
πραγµατοποίηση τους. Να συνταχθεί και υπογραφεί από τον ίδιο και τον εκπρόσωπο του Ασφαλιστή κοινή δήλωση
αποδοχής της κατάστασης του ασφαλισµένου οχήµατος ( Έκθεση & Αναφορά Οχήµατος) πριν την επέµβαση του
Ασφαλιστή και της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας και των ενεργειών ρυµούλκησης αυτού.
Δ.8. Ο Ασφαλιστής υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ζηµιές, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά και µόνο σε υπαιτιότητα
των παρεχόντων την οδική βοήθεια οργάνων της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας AWP P&C SA, είτε αυτές
προκλήθηκαν κατά τη φόρτωση και τη µεταφορά είτε σε επιτόπια επισκευή του οχήµατος.
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Δ.9. Ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει την ζηµιά στον Ασφαλιστή εντός οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία παράδοσης του οχήµατος από τον Ασφαλιστή.
Δ.10. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιστής, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και σε άκρως περιορισµένα περιστατικά,
αδυνατεί να προσφέρει στους Ασφαλισµένους τις συνοµολογηθείσες παροχές και µετά από υπόδειξη του
ο Ασφαλισµένος προβεί σε πάσης φύσεως έξοδα προς εξυπηρέτηση του και πάντα µέσα στα πλαίσια των
συµφωνηθεισών παροχών, αναλαµβάνει την υποχρέωση της καταβολής στον Ασφαλισµένο των για την παραπάνω
αιτία πραγµατοποιηθεισών εξόδων.
Δ.11. Σε περίπτωση βλάβης του ασφαλισµένου οχήµατος, που θα λάβει χώρα εντός τριών (3)εργασίµων ηµερών
από την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης οδικής βοήθειας, ο Ασφαλιστής δικαιούται πριν την παροχή οδικής
βοήθειας, να απαιτήσει από τον Ασφαλισµένο να του χορηγήσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ρητά και
κατηγορηµατικά την ακριβή ηµεροµηνία της βλάβης καθώς και τα ακριβή συµπτώµατα και αίτια που προκάλεσαν την
ακινητοποίηση, µε σκοπό τον έλεγχο και την εξακρίβωση του πραγµατικού χρονικού σηµείου επέλευσης του
συµβάντος.
Δ.12. Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται:
α. Στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας, εάν:
- οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή
πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη, ακόµη και µε
αντιολισθητικές αλυσίδες.
- οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κ.λπ.).
β. Στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων για τη ρυµούλκηση ασφαλισµένου οχήµατος σε ειδικές συνθήκες ή
στην επέµβαση για ακινητοποίηση που προκλήθηκε στο ασφαλισµένο όχηµα συνεπεία εσφαλµένων ενεργειών
τοποθέτησης αντιολισθητικών αλυσίδων από τον Ασφαλισµένο.
γ. Στη ρυµούλκηση ασφαλισµένου οχήµατος, όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο
σταθµό αυτοκινήτων.
δ. Στη µεταφορά ή µετακίνηση άλλων οχηµάτων, προκειµένου να φορτωθεί το ασφαλισµένο όχηµα.
ε. Στη µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου, µε την εξαίρεση
αυτοκινητοδρόµων και οδών ταχείας κυκλοφορίας όπου το όχηµα θα ρυµουλκείται έως τον πλησιέστερο χώρο
στάθµευσης ή πλησιέστερο Σταθµό Παραµονής και Μεταφόρτωσης ώστε να πραγµατοποιηθούν οι ενέργειες
διάγνωσης και επισκευής της βλάβης.
στ. Στην παροχή βοήθειας για συµβάν, που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί αυτόνοµα και ασφαλώς µέχρι το
πλησιέστερο συνεργείο.
ζ. Στην παροχή βοήθειας σε περίπτωση ακινητοποίησης από απώλεια κλειδιών.
η. Στην παροχή βοήθειας εάν έχουν προηγηθεί έξι (6) περιστατικά παροχής βοήθειας κατά την διάρκεια της ετήσιας
ασφαλιστικής περιόδου.
θ. Στη µεταφορά του οχήµατος από συνεργείο σε συνεργείο.
ι. Στην παροχή βοήθειας σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδος ή/και Νήσων που δεν συµπεριλαµβάνονται στο
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτηµα 1.
κ. Για τη µεταφορά του ακινητοποιηµένου ασφαλισµένου οχήµατος σε χώρο άλλο από τον υποδεικνυόµενο από τον
Ασφαλισµένο ως συνεργείο επισκευής του ή τη δηλωµένη ως διεύθυνση µόνιµης κατοικίας του (όπως π.χ. χώροι
στάθµευσης ή απόσυρσης, ανακύκλωσης αυτοκινήτων κ.λπ.).
λ. Για την µεταφορά του ακινητοποιηµένου ρυµουλκούµενου, σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν έχει κατά την
παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας συνεπεία επέλευσης Καλυπτόµενου Κινδύνου την άδεια έλξης.
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Δ.13. Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται:
α. Για τη φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος µετά την µεταφορά του, στον υποδειχθέντα από τον Ασφαλισµένο, τόπο.
β. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα ή άµµο
ή εκτός δηµοσίου δρόµου µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και ο Ασφαλιστής εξαντλήσει τις
δυνατότητες του να το ρυµουλκήσει µε τα µέσα που έχει στη διάθεση του. Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η
χρήση του τηλεσκοπικού γερανού, τα έξοδα που αφορούν στη χρήση του γερανού αυτού βαρύνουν αποκλειστικά
τον Ασφαλισµένο.
γ. Για ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν, εάν τελικά επιτευχθεί η ρυµούλκηση ή ανέλκυση που περιγράφεται στην
παράγραφο Δ.13.β.
δ. Για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στο ασφαλισµένο όχηµα αποκλειστικά ως συνέπεια των απαραίτητων και
αναπόφευκτων ενεργειών ρυµούλκησης και ενώ έχει λάβει γνώση ο Ασφαλισµένος και έχει υπογραφεί το έντυπο
«Έκθεση & Αναφορά Οχήµατος».
ε. Για απώλεια ή ζηµιά µικροαντικειµένων προσωπικής χρήσης ή εξαρτηµάτων µη µονίµως προσδεµένων στο
ασφαλισµένο όχηµα. Ενδεικτικά: laptop, φωτογραφικές µηχανές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.
στ. Για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζηµία που προέκυψε κατά την διάρκεια παραµονής ή επισκευής του
ασφαλισµένου οχήµατος στο συνεργείο που µεταφέρθηκε για την αποκατάσταση της βλάβης.
Δ.14. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα:
α. Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισµό της επιλογής του ή να συνεργάζεται κατά την κρίση του µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, που διαθέτουν τα ανωτέρω τεχνικά µέσα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου.
β. Να χρησιµοποιεί το µέσον, που κατά την κρίση του ενδείκνυται για την αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας,
που καλύπτεται από το συµβόλαιο.
γ. Να εξυπηρετεί ασφαλισµένα οχήµατα, τα οποία συναντά κατά την µεταφορά άλλου ασφαλισµένου οχήµατος.

Ε. ΕΞΑIΡΕΣΕIΣ
Η κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα εµπλακεί σε ατύχηµα οδηγούµενο από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά νόµο άδεια
ικανότητας οδηγού.
β. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα δεν φέρει τα νόµιµα στοιχεία κυκλοφορίας, όπως άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας
ή οδηγείται κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.
γ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος προκάλεσε τη ζηµιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος,
ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή άλλων φαρµάκων.
δ. Εάν ο Ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία οδήγησε στην ζηµιά.
ε. Εάν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια
προς πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις.
στ. Εάν το γεγονός, για το οποίο ζητείται η βοήθεια, έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος του συµβολαίου αυτού.
ζ. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς,
ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο.
η. Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές.
θ. Για ζηµιές από τροµοκρατικές ενέργειες ή ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.
ι. Για ζηµιές από επιδράσεις - άµεσες ή έµµεσες - ατοµικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
ια. Για ζηµιές που προκαλούνται στα πάσης φύσεως µεταφερόµενα πράγµατα και προσωπικά αντικείµενα.
ιβ. Για κάθε είδους αποθετική ζηµιά.
ιγ. Για ζηµιές που οφείλονται σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµού του ασφαλισµένου καθώς και
θάνατο ή τραυµατισµό αυτού που οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε δόλιες ενέργειές του.
ιδ. Για βοήθεια στους επιβαίνοντες του ασφαλισµένου οχήµατος που µεταφέρονται ευκαιριακά (τυχαία) και επιβιβάστηκαν
κατά τη διαδροµή µετά από παράκλησή τους (ωτοστόπ).
ιε. Για ασθένειες, που προκύπτουν από χρόνιες καταστάσεις ή παθήσεις, που υπήρχαν πριν την έναρξη του ταξιδιού.
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ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΑΣΦΑΛIΣΜΕΝΩΝ
Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται:
α. Να έρχεται αµέσως µόλις παραστεί ανάγκη, σε τηλεφωνική επαφή µε το Κέντρο Βοήθειας του Ασφαλιστή στο 210 90 99999
ή στο 5ψήφιο 18189 αναφέροντας στοιχεία αναγνώρισης (ονοµατεπώνυµο, αριθµό κυκλοφορίας, αριθµό Ασφαλιστηρίου),
να ενηµερώνει πλήρως τον ασφαλιστή για τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης και να υποδεικνύει µε
ακρίβεια το σηµείο όπου αυτός βρίσκεται ή όπου έχει ακινητοποιηθεί το ασφαλισµένο όχηµα, καθώς και το είδος των
απαιτούµενων υπηρεσιών.
β. Να λαµβάνει προκαταβολικά τη σύµφωνη γνώµη του Ασφαλιστή για λήψη µέτρων, τα οποία δηµιουργούν δαπάνες.
γ. Να χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα για τη µείωση των συνεπειών της ζηµιάς και να αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν
αδικαιολόγητα το κόστος της παροχής βοήθειας.
δ. Να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο πρόνοιας και φύλαξης για τα πάσης φύσεως µεταφερόµενα πράγµατα και προσωπικά
του αντικείµενα ως προς τα οποία ουδεµία ευθύνη φέρει ο Ασφαλιστής καθόλη την διάρκεια της παροχής των
προβλεπόµενων υπηρεσιών µεταφοράς ή/και κατά την παραµονή σε Σταθµό Παραµονής και Μεταφόρτωσης της
Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας.
ε. Να αναγγέλλει αµέσως στον Ασφαλιστή κάθε αλλαγή διεύθυνσής του καθώς και κάθε µεταβολή των καταχωρηµένων στο
Ασφαλιστήριο συµβόλαιο στοιχείων του.
Στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις
του Ασφαλιστή που απορρέουν από το παρόν συµβόλαιο.
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Ασφαλισµένου, πρέπει να κατατίθενται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα.

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Στην περίπτωση απώλειας κλειδιών του οχήµατος, ο Ασφαλιστής παρέχει την δυνατότητα εξεύρεσης ειδικού τεχνίτη
«κλειδαρά» για την εξυπηρέτησή του. Το κόστος εξυπηρέτησης βαρύνει τον Ασφαλισµένο.

Η. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑIΤΗΣΕΩΝ - ΕΠIΛΥΣΗ ΔIΑΦΟΡΩΝ
Κάθε αξίωση του Ασφαλισµένου κατά του Ασφαλιστή που πηγάζει από την ασφαλιστική σύµβαση παραγράφεται µετά
παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους, µέσα στο οποίο αυτή γεννήθηκε. Το Εφαρµοστέο Δίκαιο που διέπει
την ερµηνεία και εκτέλεση του παρόντος είναι το Ελληνικό.
Αρµόδια για την επίλυση διαφορών, που τυχόν θα ανακύψουν µεταξύ Ασφαλιστή και Ασφαλισµένου, είναι τα Δικαστήρια των
Αθηνών.
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Α. ΟΡIΣΜΟI
Εταιρία - Ασφαλιστής
Η Ανώνυµος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφ. Συγγρού
103-105, Τ.Κ. 11745, Αθήνα.
Εταιρία Παροχής Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων
Το Ελληνικό Υποκατάστηµα της αλλοδαπής (γαλλικής) Ασφαλιστικής επιχείρησης µε την επωνυµία «AWP P&C S.A.» (το οποίο
εδρεύει στον Άγιο Δηµήτριο Αττικής, επί της οδού Πρεµετής αρ. 10), και λειτουργεί νόµιµα ως Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας
Οχηµάτων, κατά την έννοια του Ν. 4512/2018, µε το οποίο έχει συµβληθεί η Εταιρία, στο πλαίσιο Αντασφαλιστικής Σύµβασης.
Ασφαλισµένα πρόσωπα
Ο κύριος/ιδιοκτήτης, κάτοχος ή ο εκάστοτε νόµιµος οδηγός του καλυπτόµενου οχήµατος, κάτοχος της κατά το νόµο άδειας
ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του ασφαλιζόµενου οχήµατος, µόνιµος κάτοικος Ελλάδος, καθώς και
ο Συνοδηγός του καλυπτόµενου οχήµατος που δικαιούται να εγείρει αξίωση για παροχή βοήθειας σύµφωνα µε τους όρους
του παρόντος.
Ασφαλισµένο/Καλυπτόµενο Όχηµα
Καλυπτόµενο όχηµα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στο Πολυασφαλιστήριο Συµβόλαιο. Οι καλύψεις Οδική και
Ταξιδιωτική Βοήθεια παρέχονται από τον Ασφαλιστή στους ασφαλισµένους του δια της συνεργαζόµενης µε αυτόν Εταιρίας
Παροχής Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων.
Η παροχή της κάλυψης Οδικής, Ιατρικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας είναι δυνατή µόνο σε Λεωφορεία (Σχολικά, Τουριστικά
κλπ), σε Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.I.X.), σε Φορτηγά Δηµοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.), µε εγκεκριµένο µικτό βάρος άνω των
3.500 kg και έως 26.000kg, τα οποία κυκλοφορούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Εξαιρούνται
οχήµατα που µεταφέρουν εύφλεκτα υλικά, χηµικά, πετρελαιοειδή καθώς και τα αυτοκινητοφόρα.

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ)
ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η βοήθεια µε βάση την κάλυψη που περιγράφεται στο παρόν, παρέχεται καθ’ όλο το 24ωρο - 365 ηµέρες το χρόνο εντός των
γεωγραφικών ορίων της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ο Ασφαλιστής, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης αυτής, υποχρεούται να παρέχει βοήθεια στα ασφαλισµένα πρόσωπα,
τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισµένου οχήµατος από τροχαίο ατύχηµα, µηχανική
ή ηλεκτρική βλάβη ή διάτρηση ελαστικού. Η βοήθεια προς τον ασφαλισµένο παρέχεται µε προσωπικό και εξοπλισµό που
ανήκουν στον ασφαλιστή ή σε συνεργάτες του. Διευκρινίζεται ως εκ περισσού ότι εργασίες που αφορούν συντήρηση, έλεγχο
και τοποθέτηση αξεσουάρ δε θεωρούνται ως βλάβη.
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Σε ιδιαίτερο Παράρτηµα που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και σύµφωνα µε τα υπό του νόµου
προβλεπόµενα παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Οι ακριβείς διευθύνσεις των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια που διαθέτει
η συνεργαζόµενη µε τον Ασφαλιστή Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας.
β) Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας άλλων κρατών, µε τις οποίες η συνεργαζόµενη
Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας έχει συνάψει συµβάσεις αµοιβαιότητας.
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Η συνεργαζόµενη Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης, σε τακτά
χρονικά διαστήµατα του περιεχοµένου του ως άνω Παραρτήµατος. Σηµειώνεται ότι η εκάστοτε επικαιροποιηµένη µορφή του εν
λόγω παραρτήµατος θα είναι αναρτηµένη τόσο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ασφαλιστή www.ethniki-asfalistiki.gr όσο και
στην ηλεκτρονική σελίδα της συνεργαζόµενης Εταιρίας Παροχής Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων, www.mondial-assistance.gr
Η παράθεση του εν λόγω Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος έχει αποκλειστικά και µόνο
ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνεπεία, ούτε επηρεάζει καθ΄οιονδήποτε τρόπο την ισχύ
ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισηµαίνεται, τέλος, ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα
παροχή της Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας είναι η οιαδήποτε επικοινωνία, σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του ασφαλισµένου
οχήµατος, να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στους τηλεφωνικούς αριθµούς 210 90 99999 ή & στο 5ψήφιο 18189.

Β.1. Περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών οδικής βοήθειας στην Ελλάδα
Β.1.1. ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
1. Επιτόπια επισκευή του οχήµατος, εφόσον είναι δυνατή. Σε περίπτωση που για την άµεση επί τόπου αποκατάσταση
της βλάβης απαιτείται τοποθέτηση ανταλλακτικών, ο Ασφαλιζόµενος βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε την αξία αυτών.
2. Μεταφορά του οχήµατος. Σε περίπτωση που το ακινητοποιηµένο καλυπτόµενο όχηµα συνεπεία Βλάβης ή Ατυχήµατος
δεν µπορεί να επισκευαστεί επί τόπου (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά λόγω έλλειψης ανταλλακτικών ή κατάλληλων
εργαλείων ή οι συνθήκες που επικρατούν δεν το επιτρέπουν) και υστερεί της αυτόνοµης και µε ασφάλεια κίνησής
του, οργανώνεται η ρυµούλκησή του µε δικαίωµα µίας (1) και µόνο µεταφοράς ανά συµβάν στο πλησιέστερο
κατάλληλο του τόπου ακινητοποίησης συνεργείο επισκευής επιλογής του ασφαλισµένου.
Β.1.2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ.
1. Διάτρηση ελαστικού. Σε περίπτωση διάτρησης ελαστικού του καλυπτόµενου οχήµατος, ο Ασφαλιστής οργανώνει
και αναλαµβάνει α) την αντικατάσταση ελαστικού µε το εφεδρικό που φέρει το Καλυπτόµενο όχηµα ή
εναλλακτικά και συναρτήσει της µη ύπαρξης εφεδρικού ελαστικού, β) τη µεταφορά του καλυπτόµενου οχήµατος
στο πλησιέστερο του σηµείου ακινητοποίησης βουλκανιζατέρ.
2. Εγκλεισµός κλειδιών & αποστολή καυσίµων/ λιπαντικών. Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα ακινητοποιηθεί
συνεπεία ελλείψεως καυσίµου, ο Ασφαλιστής δια του συνεργάτη του θα προβεί σε αποστολή των κατάλληλων
καυσίµων ή/και λιπαντικών στο σηµείο ακινητοποίησης. Επιπροσθέτως, θα µεριµνήσει για την εύρεση και
αποστολή κλειδαρά στο σηµείο ακινητοποίησης σε περίπτωση που η καµπίνα του οδηγού κλειδωθεί (εξαιρείται η
απώλεια κλειδιών). Σε αµφότερες αυτές τις περιπτώσεις ο Ασφαλισµένος βαρύνεται εξολοκλήρου µε την σχετική
καταβολή εξόδων αγοράς και αποστολής καυσίµων/λιπαντικών και αρµόδιου τεχνίτη.
3. Έξοδα µεταφόρτωσης φορτίου. Σε περίπτωση πλήρους ακινητοποίησης του καλυπτόµενου οχήµατος, κατηγορίας
Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσεως (Φ.Ι.Χ.), λόγω βλάβης ή ατυχήµατος και εφόσον η επισκευή προβλέπεται να
διαρκέσει πάνω από είκοσι (20) εργατοώρες, καλύπτονται τα έξοδα για τη µεταφόρτωση του φορτίου σε άλλο
κατάλληλο φορτηγό όχηµα, µε ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ συνολικά.

Γ. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόµενου οχήµατος, ως απόρροια Βλάβης ή Ατυχήµατος, σε απόσταση
τουλάχιστον των εκατό χιλιοµέτρων (100χλµ) από τον Τόπο Μόνιµης Κατοικίας/Έδρας του Δικαιούχου, ο Ασφαλιστής
οργανώνει και καλύπτει µε δικά του έξοδα την επιστροφή του Ασφαλισµένου/Δικαιούχου στον ως άνω Τόπο ή την
συνέχιση του ταξιδιού του στον προορισµό του ή εναλλακτικά την παραµονή του στον τόπο της ακινητοποίησης, ως
ακολούθως:
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Γ.1. Επιστροφή ή συνέχιση ταξιδιού ασφαλισµένων/δικαιούχων από τον τόπο ακινητοποίησης του
καλυπτόµενου οχήµατος από Ατύχηµα ή Βλάβη:
-

µε σιδηροδροµικό εισιτήριο πρώτης θέσης, ή
µε αεροπορικό εισιτήριο τουριστικής θέσης, ή
µε ακτοπλοϊκό εισιτήριο, ή
µε εισιτήριο λεωφορείου.

Γ.2. Έξοδα ξενοδοχείου για παραµονή του Ασφαλισµένου/Δικαιούχου στον τόπο ακινητοποίησης
του καλυπτόµενου οχήµατος από Ατύχηµα ή Βλάβη.
Ο Ασφαλιστής οργανώνει και αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα την παραµονή του Ασφαλισµένου/Δικαιούχου σε ξενοδοχείο
πλησίον του τόπου που έλαβε χώρα το Συµβάν έως του ποσού των €60 ανά άτοµο/ανά διανυκτέρευση σε δίκλινο δωµάτιο
(µε πρωινό) και για (2) διανυκτερεύσεις το µέγιστο. Πρόσθετα έξοδα ξενοδοχείου όπως ενδεικτικά µίνι µπαρ, τηλεόραση επί
πληρωµή κλπ, καλύπτονται από τους δικαιούχους.
Απαραίτητη προϋπόθεση της παροχής των ως άνω δύο εναλλακτικών υπηρεσιών (Γ.1. & Γ.2) είναι η προβλεπόµενη, από το
σηµείο τεχνικής εξυπηρέτησης, διάρκεια επισκευής του καλυπτόµενου οχήµατος να υπερβαίνει τις οχτώ (8) εργατοώρες.
Ως χρονική διάρκεια επισκευής νοείται ο καθαρός χρόνος επισκευής και όχι το χρονικό διάστηµα µεταξύ παράδοσης και
παραλαβής του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Επιπλέον, δε νοείται ως διάρκεια επισκευής ο χρόνος αναµονής για την
παραλαβή τυχόν αναγκαίων για την επισκευή ανταλλακτικών, καθώς και ο χρόνος στάθµευσης/αναµονής του οχήµατος
εντός του συνεργείου λόγω φόρτου εργασίας του τελευταίου.

Γ.3. Υγειονοµική µεταφορά.
Σε περίπτωση τραυµατισµού του Ασφαλισµένου/Δικαιούχου, συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος µε το καλυπτόµενο όχηµα ή
αιφνίδιας ασθένειάς του που λαµβάνει χώρα σε απόσταση τουλάχιστον εκατό (100) χιλιοµέτρων από τη µόνιµη
κατοικία/έδρα του, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει την επίγεια δευτερογενή διακοµιδή του µε ασθενοφόρο στο πλησιέστερο και
καταλληλότερο του συµβάντος κέντρο παροχής πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα, µε τα κατάλληλα µέσα και συνοδεία ή µη
γιατρού, ανάλογα µε τη βαρύτητα της περίπτωσης και βάσει αξιολόγησης και εγκρίσεως από γιατρό του Ασφαλιστή, όταν
η κατάστασή του απαιτεί παραπάνω ιατρικές υπηρεσίες ή ειδικές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες δεν µπορούν να
πραγµατοποιηθούν στον τόπο του ατυχήµατος. Σε καµία περίπτωση η Ασφαλιστική Εταιρία δεν αντικαθιστά τους τοπικούς
οργανισµούς πρώτων βοηθειών και δεν αναλαµβάνει το κόστος των όποιων ιατρικών δαπανών του Ασφαλισµένου/Δικαιούχου.

Γ.4. Χορήγηση εισιτηρίου για αντικατάσταση οδηγού.
Σε περίπτωση που ο νόµιµος οδηγός του καλυπτόµενου οχήµατος, ευρισκόµενος σε ταξίδι και σε σηµείο άνω των εκατό
χιλιοµέτρων (100χλµ) από τον τόπο µόνιµης κατοικίας/έδρας του οχήµατος, αδυνατεί, συνεπεία αιφνιδίου περιστατικού της
υγείας του, να διεκπεραιώσει την εργασία του και εξ’ αυτού του λόγου πρέπει να παραµείνει νοσηλευόµενος πέραν της µίας
(1) ηµέρας, ο Ασφαλιστής θα χορηγήσει ένα (1) εισιτήριο µε αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο µέσο (ως άρθρο Γ.1.), σε άλλο
οδηγό που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης του ασφαλισµένου οχήµατος (Συµβαλλόµενος), προκειµένου αυτός να µεταβεί στον
τόπο στον οποίο συνέβη το περιστατικό, στον πρώτο οδηγό που αδυνατεί, ώστε να τον αντικαταστήσει. Απαραίτητη
προϋπόθεση της παροχής είναι η µη ύπαρξη συνοδηγού στο καλυπτόµενο όχηµα κατόχου, κατά το νόµο, άδεια ικανότητας
οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του ασφαλισµένου οχήµατος.

Γ.5. Μετάβαση επειγόντων µηνυµάτων.
Σε περίπτωση που λόγω των δυσχερών συνθηκών συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος ο Ασφαλισµένος δε δύναται
να ενηµερώσει το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον για την επίλυση σηµαντικών εκκρεµοτήτων, ο Ασφαλιστής είτε µέσω
του τηλεφωνικού του κέντρου είτε µέσω του συνεργάτη του, του προσφέρει τη δυνατότητα µεταβίβασης επειγόντων
µηνυµάτων του.
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Δ. ΔIΕΥΚΡIΝIΣΕIΣ - ΕIΔIΚΕΣ ΠΕΡIΠΤΩΣΕIΣ
Δ.1. Προϋπόθεση για τη ρυµούλκηση του οχήµατος είναι το όχηµα να µη φέρει φορτίο ή εφόσον φέρει να πραγµατοποιηθεί
προγενέστερα της ρυµούλκησής του η µεταφόρτωση του φορτίου του σε άλλο κατάλληλο όχηµα υποδείξεως του
Aσφαλισµένου/Συµβαλλόµενου. Ρητά ορίζεται ότι ο Ασφαλιστής δεν αναλαµβάνει την µεταφόρτωση του φορτίου ή
τυχόν έξοδα µεταφόρτωσης αυτού, καθώς και δεν ευθύνεται οποιασδήποτε συνέπειας επιφέρει η µεταφόρτωση αυτή
στον Aσφαλισµένο/Συµβαλλόµενο, στο καλυπτόµενο όχηµα ή σε οιονδήποτε τρίτο. Ο εν λόγω περιορισµός ισχύει σε
περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου Β.1.2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ παράγραφος 3.
Δ.2. Ο Δικαιούχος δικαιούται µία µεταφορά ανά περιστατικό και κάθε υποχρέωση της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας
για το συγκεκριµένο περιστατικό, παύει όταν το όχηµα µεταφερθεί στο υποδεικνυόµενο κατάλληλο συνεργείο του τόπου
ακινητοποίησης.
Δ.3. Ο Ασφαλιστής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 15 Ν. 3651/2008, µπορεί, κατά περίπτωση, να παρέχει
τις υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας που αναφέρονται στο παρόν, είτε σε είδος είτε σε χρήµα. Ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει
µόνο τις επιπλέον, από αυτές που συνήθως θα αντιµετώπιζε ο δικαιούχος κατά την επιστροφή του, δαπάνες. Σε καµία
περίπτωση δεν αναλαµβάνει τα έξοδα εφοδιασµών, διοδίων, τέλη γεφυρών, ferry boat, επισκευών, καυσίµων ή
διατροφής που είναι ενδεχοµένως αναγκαίες σε συνδυασµό προς την παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας.
Δ.4. Ο Ασφαλισµένος ή τα πρόσωπα που ενεργούν αντ΄ αυτού, οφείλουν να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν
ως προς τον περιορισµό των επιζήµιων επιδράσεων από βλάβη, από την ώρα του συµβάντος.
Δ.5. Ο Ασφαλισµένος ή τα πρόσωπα που ενεργούν αντ΄αυτού, να λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο πρόνοιας και φύλαξης
για τα πάσης φύσεως µεταφερόµενα πράγµατα και προσωπικά αντικείµενα (συναρτήσει του άρθρου Δ .14.δ).
Δ.6. Το Ασφαλιστήριο αυτό δε δίνει το δικαίωµα στον δικαιούχο να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από
οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια, από τον Ασφαλιστή το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει.
Δ.7. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιστής σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και σε άκρως περιορισµένα περιστατικά αδυνατεί να
προσφέρει στους ασφαλισµένους τις συνοµολογηθείσες παροχές και κατόπιν υποδείξεως και εγκρίσεώς του,
ο Ασφαλισµένος προβεί σε πάσης φύσεως έξοδα προς εξυπηρέτηση του και πάντα µέσα στα πλαίσια των
συµφωνηθεισών παροχών, αναλαµβάνει την υποχρέωση της καταβολής στον Ασφαλισµένο των για την παραπάνω αιτία
πραγµατοποιθεισών εξόδων. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα προ πάσης καταβολής να απαιτήσει από τον
Ασφαλισµένο να προσκοµίσει τα κατά νόµο προβλεπόµενα παραστατικά δαπανών (τιµολόγια επισκευής και
ανταλλακτικών) εκ των οποίων θα προκύπτει ασφαλώς και ο χρόνος ακινητοποιήσεως του οχήµατός του.
Δ.8. Τα οχήµατα Παροχής Οδικής Βοηθείας δύναται να µεταφέρουν τόσα καλυπτόµενα πρόσωπα όσα επιτρέπει η άδεια
κυκλοφορίας τους και πάντοτε ταυτοχρόνως µε το ασφαλισµένο όχηµα.
Δ.9. Εφόσον το καλυπτόµενο όχηµα µεταφερθεί στο πλησιέστερο κατάλληλο του τόπου ακινητοποίησης συνεργείο επισκευής
επιλογής του Ασφαλισµένου/Συµβαλλόµενου, παύει να υπάρχει οιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλιστή για το
συγκεκριµένο περιστατικό και κάθε νέα απαίτηση για µεταφορά δεν θεωρείται Παροχή Οδικής Βοήθειας.
Δ.10. Απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή επί τόπου αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητοδρόµους
και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε το βοηθητικό τροχό του οχήµατος (δηλ.
ρεζέρβα) ή την πλήρωση µε καύσιµα, όταν η αιτία ακινητοποίησης οφείλεται σε έλλειψη καυσίµου.
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Δ.11. Η µεταφορά του οχήµατος στο πλησιέστερο κατάλληλο του τόπου ακινητοποίησης συνεργείο επισκευής στην Ελλάδα,
επιλογής του Ασφαλισµένου/Συµβαλλόµενου, γίνεται εντός εύλογου χρόνου µε την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιηθεί
το συνεργείο. Επιπροσθέτως, το όχηµα θα µεταφέρεται σε κατάλληλο συνεργείο επιθυµίας του Δικαιούχου στα όρια
του νοµού όπου προέκυψε η ακινητοποίηση.
Δ.12. Σε περίπτωση απαίτησης εξυπηρέτησης ασφαλισµένου οχήµατος, που λάβει χώρα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ασφαλίσεως οδικής βοήθειας σε σχέση µε το εν λόγω όχηµα, ο Ασφαλιστής
διατηρεί το δικαίωµα (πέραν των λοιπών δικαιωµάτων του) να απαιτήσει προ της οποιασδήποτε παροχής οδικής
βοήθειας από τον Ασφαλισµένο Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ρητά και δεσµευτικά
από τον τελευταίο η ακριβής ηµεροµηνία της βλάβης ή του ατυχήµατος και τα ακριβή συµπτώµατα και αίτια που
προκάλεσαν την ακινητοποίηση του οχήµατος, µε σκοπό τον έλεγχο της αλήθειας του σχετικού αιτήµατος.
Δ.13. Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται:
Στην Παροχή Υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας, εάν:
α. Οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή
πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη, ακόµη και µε
αντιολισθητικές αλυσίδες.
β. Οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κ.λ.π.).
γ. Το ασφαλισµένο όχηµα φέρει φορτίο το οποίο κρίνεται ότι µπορεί να θέσει µε οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την
ασφάλεια των ατόµων και των µέσων που παρέχουν την εξυπηρέτηση.
δ. Προκλήθηκαν βλάβες/ζηµιές από την παραβίαση ρυθµιστικών διατάξεων οι οποίες αφορούν τον αριθµό
µεταφερόµενων ατόµων, βάρος µεταφερόµενων αντικειµένων ή και τον τρόπο φόρτωσης αυτών, εφόσον η παράβαση
αποτέλεσε την αποκλειστική αιτία του προξενηθέντος συµβάντος µε αποτέλεσµα την βλάβη/ζηµιά.
ε. Στη ρυµούλκηση ασφαλισµένου οχήµατος, όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθµό
αυτοκινήτων, ή γενικότερα χώρο όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη ή εγκυµονεί κινδύνους τόσο για το ασφαλισµένο
όχηµα όσο και για το όχηµα της οδικής βοήθειας.
στ. Στη µεταφορά ή µετακίνηση άλλων οχηµάτων, προκειµένου να φορτωθεί το ασφαλισµένο όχηµα.
ζ. Στη ρυµούλκηση ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η ζηµιά του επισκευάζεται επί τόπου.
η. Στη ρυµούλκηση για ζηµιά, που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί αυτόνοµα και µε ασφάλεια µέχρι το πλησιέστερο
συνεργείο.
θ. Στην εξυπηρέτηση ρυµούλκησης ρυµουλκούµενου από το ασφαλισµένο όχηµα.
ι. Στη ρυµούλκηση του ασφαλισµένου οχήµατος από συνεργείο σε συνεργείο.
ια. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα ή άµµο ή
εκτός δηµοσίου δρόµου µετά από ανατροπή, ολίσθηση ως απόρροια Βλάβης ή Ατυχήµατος και ο Ασφαλιστής
εξαντλήσει τις δυνατότητες του να το ρυµουλκήσει µε τα µέσα που έχει στη διάθεση του. Στην περίπτωση που το
ασφαλισµένο όχηµα χρήζει εξυπηρέτησης µέσω χρήσης τηλεσκοπικού γερανού, τα έξοδα που αφορούν την
χρήση του γερανού αυτού βαραίνουν αποκλειστικά τον Ασφαλισµένο.
ιβ. Στη φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος πέραν της 1ης εργάσιµης ηµέρας σε σταθµό παραµονής και
µεταφόρτωσης του Ασφαλιστή, εξαιτίας της παράλειψης του δικαιούχου να ενηµερώσει εγκαίρως το Κέντρο
Εξυπηρέτησης για τη διεύθυνση παράδοσης του οχήµατος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Υποχρεώσεις
Ασφαλισµένων». Η επιπλέον χρέωση βαραίνει τον Ασφαλισµένο. Μετά την παρέλευση τριών (3) ηµερολογιακών
ηµερών και εφόσον δεν έχει υποδειχθεί διεύθυνση παράδοσης του οχήµατος ή δεν έχει παραληφθεί το όχηµα
ή/και δεν έχει εξοφληθεί η χρεωθείσα αµοιβή φύλαξης του οχήµατος, τεκµαίρεται ότι αίρεται αυτοδικαίως
η οιαδήποτε τυχόν συγκατάθεση του Ασφαλιστή για την παραµονή του οχήµατος στο χώρο της και συνακόλουθα,
το όχηµα θα θεωρείται, άνευ άλλου τινός και χωρίς ν' απαιτείται η τήρηση οιασδήποτε διατύπωσης,
εγκαταλελειµµένο κατά τους ορισµούς και την έννοια του Π.Δ. 116/2004.
ιγ. Για τη µεταφορά του ακινητοποιηµένου ασφαλισµένου οχήµατος σε χώρο άλλο από τον υποδεικνυόµενο από τον
Ασφαλισµένο ως συνεργείο επισκευής (όπως π.χ. χώροι στάθµευσης ή απόσυρσης, ανακύκλωσης αυτοκινήτων κλπ).
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ιδ. Στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
ιε. Στην παροχή βοηθείας σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδος ή/και Νήσων που δεν συµπεριλαµβάνονται στο
Δίκτυο Συνεργατών, Σταθµών Παραµονής & Μεταφόρτωσης, όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτηµα 1.
ιστ. Για βοήθεια στους επιβαίνοντες του καλυπτόµενου οχήµατος που µεταφέρονται ευκαιριακά (τυχαία) και
επιβιβάστηκαν κατά τη διαδροµή µετά από παράκληση τους (ωτοστόπ).
Δ.14. Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται:
Στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας, εάν:
α. Για τη φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος µετά την µεταφορά του, στον υποδειχθέντα από τον Ασφαλισµένο, τόπο.
β. Για ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν, εάν τελικά επιτευχθεί η ρυµούλκηση ή ανέλκυση που περιγράφεται στην
παράγραφο Δ.13.ια.
γ. Για οιαδήποτε ζηµιά προκληθεί στο ασφαλισµένο όχηµα ως απόρροια των αναπόφευκτων & απαραίτητων ενεργειών
ανύψωσης, πρόσδεσης, ρυµούλκησής του για τις οποίες συναίνεσε ο Ασφαλισµένος/Συµβαλλόµενος.
Σε περίπτωση µη συναίνεσης του τελευταίου, η ρυµούλκηση δεν πραγµατοποιείται.
δ. Για απώλεια ή ζηµιά στα πάσης φύσεως µεταφερόµενα πράγµατα, εξαρτήµατα και προσωπικά αντικείµενα του
οχήµατος κατά την διάρκεια της ακινητοποίησής του, της ρυµούλκησης και παράδοσης του στον υποδειχθέντα, από
τον Ασφαλισµένο, συνεργείο επισκευής. Ενδεικτικά: (Laptop, φωτογραφικές µηχανές, κινητά τηλέφωνα κλπ).
ε. Για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζηµία που προέκυψε κατά την διάρκεια παραµονής ή επισκευής του
ασφαλισµένου οχήµατος στο συνεργείο που µεταφέρθηκε για την αποκατάσταση της ζηµιάς.
στ. Για ζηµιές επαγγελµατικής ή εµπορικής φύσης που υπέστη ο Δικαιούχος ή οποιοσδήποτε τρίτος και για κάθε είδους
αποθετική ζηµιά λόγω του συµβάντος από την, βάσει του Ασφαλιστηρίου, επέµβαση του Ασφαλιστή προς παροχή
των καλύψεων του παρόντος.
Δ.15. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωµα:
α. Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισµό της επιλογής του ή να συνεργάζεται κατά την κρίση του µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, που διαθέτουν τα ανωτέρω τεχνικά µέσα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου.
β. Να χρησιµοποιεί το µέσον, που κατά την κρίση του, ενδείκνυται για την αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας,
που καλύπτεται από το συµβόλαιο.
γ. Να εξυπηρετεί ασφαλισµένα οχήµατα, τα οποία συναντά κατά την µεταφορά άλλου ασφαλισµένου οχήµατος.

Ε. ΕΞΑIΡΕΣΕIΣ
Η κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα εµπλακεί σε ατύχηµα οδηγούµενο από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά νόµο άδεια
ικανότητας οδηγού.
β. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κύριου ή του νοµίµου κατόχου του.
γ. Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση
οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα και ειδικότερα αν δεν είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα στον επιβαλλόµενο
έλεγχο του ΚΤΕΟ.
δ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισµένου οχήµατος προκάλεσε τη ζηµιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος,
ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή άλλων φαρµάκων.
ε. Εάν ο Ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία οδήγησε στη ζηµιά ή συµµετείχε
σε εγκληµατική πράξη (πληµµέληµα ή κακούργηµα), εκτός αν αποδεδειγµένως βρίσκεται σε κατάσταση άµυνας ή
ανάγκης σύµφωνα µε τα άρθρα του ποινικού κώδικα.
στ. Εάν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια
προς πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις.
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ζ. Εάν το γεγονός, για το οποίο ζητείται η βοήθεια, έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος του συµβολαίου αυτού ή µετά
τη λήξη του.
η. Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς,
ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο.
θ. Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές.
ι. Για ζηµιές από τροµοκρατικές ενέργειες ή ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.
ια. Για ζηµιές από επιδράσεις -άµεσες ή έµµεσες- ατοµικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.
ιβ. Για ζηµιές που προκαλούνται στα πάσης φύσεως µεταφερόµενα πράγµατα και προσωπικά αντικείµενα.
ιγ. Για κάθε είδους αποθετική ζηµιά.
ιδ. Για ζηµιές που οφείλονται σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµού του ασφαλισµένου, καθώς και
θάνατο ή τραυµατισµό αυτού που οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε δόλιες ενέργειές του.
ιε. Για ασθένειες, που προκύπτουν από χρόνιες καταστάσεις ή παθήσεις, που υπήρχαν πριν την έναρξη του ταξιδιού.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΑΣΦΑΛIΣΜΕΝΩΝ
Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται:
α. Να έρχεται αµέσως µόλις παραστεί ανάγκη, σε τηλεφωνική επαφή µε το Κέντρο Βοήθειας του Ασφαλιστή στο 210 90 99999
ή στο 5ψήφιο 18189 αναφέροντας στοιχεία αναγνώρισης (Ονοµατεπώνυµο, Αριθµό Κυκλοφορίας, Αριθµό Ασφαλιστηρίου),
να ενηµερώνει πλήρως τον ασφαλιστή για τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης και να υποδεικνύει µε
ακρίβεια το σηµείο όπου αυτός βρίσκεται ή όπου έχει ακινητοποιηθεί το ασφαλισµένο όχηµα, καθώς και το είδος των
απαιτούµενων υπηρεσιών.
β. Να λαµβάνει προκαταβολικά τη σύµφωνη γνώµη του Ασφαλιστή για λήψη µέτρων, τα οποία δηµιουργούν δαπάνες.
γ. Να χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα µέσα για τη µείωση των συνεπειών της ζηµιάς και να αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν
αδικαιολόγητα το κόστος της παροχής βοήθειας.
δ. Να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο πρόνοιας και φύλαξης για τα πάσης φύσεως µεταφερόµενα πράγµατα και προσωπικά
του αντικείµενα ως προς τα οποία ουδεµία ευθύνη φέρει ο Ασφαλιστής καθόλη την διάρκεια της παροχής των
προβλεπόµενων υπηρεσιών µεταφοράς ή/και κατά την παραµονή σε Σταθµό Παραµονής και Μεταφόρτωσης της
Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας.
ε. Να αναγγέλλει αµέσως στον Ασφαλιστή κάθε αλλαγή διεύθυνσης του, καθώς και κάθε µεταβολή των καταχωρηµένων στο
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο στοιχείων του.
Στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις
του Ασφαλιστή που απορρέουν από το παρόν συµβόλαιο.
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Ασφαλισµένου, πρέπει να κατατίθενται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα.

Ζ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑIΤΗΣΕΩΝ - ΕΠIΛΥΣΗ ΔIΑΦΟΡΩΝ
Κάθε αξίωση του Ασφαλισµένου κατά του Ασφαλιστή που πηγάζει από την ασφαλιστική σύµβαση παραγράφεται µετά
παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους, µέσα στο οποίο αυτή γεννήθηκε.
Το Εφαρµοστέο Δίκαιο που διέπει την ερµηνεία και εκτέλεση του παρόντος είναι το Ελληνικό. Αρµόδια για την επίλυση
διαφορών, που τυχόν θα ανακύψουν µεταξύ Ασφαλιστή και Ασφαλισµένου είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΟΔΙΚΗ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Α’ και Β’
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (A)
Προς την
Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»
Λεωφ. Συγγρού 103-105
Αθήνα 11745

Συστηµένη µε απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
(άρθρο 2 παράγρ.5 του Ν. 2496/1997)

Επίθετο: ………………………………………………........
Διεύθυνση: ………………………………………............
Τ.Κ.: .…………............

Όνοµα: ………………………………………........……..…
Πόλη: ………………………………………........……….…

Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς το περιεχόµενο του µε αριθ. ………………..........………………....
ασφαλιστηρίου, που µου παραδώσατε και καλύπτει το υπ’ αριθ. κυκλοφορίας
...............…………………........ αυτοκίνητό µου, διότι το περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από
την
αίτηση
για
ασφάλιση
που
σας
υπέβαλα,
στα
εξής
σηµεία:
…………………………............…………………………………………………………………………………………………………
…………………………............…………………………………………………………………………………………………………
Κατόπιν τούτου καταγγέλλω τη µεταξύ µας Σύµβαση Ασφάλισης.
Ο Δηλών / Η Δηλούσα:
(Ονοµατεπώνυµο - Υπογραφή)
.......................................…………………….............…

Ηµεροµηνία …….. / …….. / ……….

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β)
Προς την
Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»
Λεωφ. Συγγρού 103-105
Αθήνα 11745

Συστηµένη µε απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
(άρθρο 2 παράγρ.6 του Ν. 2496/1997)

Επίθετο: ………………………………………………........
Διεύθυνση: ………………………………………............
Τ.Κ.: .…………............

Όνοµα: ………………………………………........……..…
Πόλη: ………………………………………........……….…

Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς τη σύναψη της µεταξύ µας ασφάλισης µε το υπ΄ αριθ.
………………………………...... ασφαλιστήριο, που µου παραδώσατε και καλύπτει το υπ’ αριθ. κυκλοφορίας
……………….…… αυτοκίνητό µου, διότι δεν παρέλαβα τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150
του Ν. 4364/2016 ή τους ασφαλιστικούς όρους.
Κατόπιν τούτου καταγγέλλω τη µεταξύ µας Σύµβαση Ασφάλισης.
Ο Δηλών / Η Δηλούσα:
(Ονοµατεπώνυµο - Υπογραφή)
Ηµεροµηνία …….. / …….. / ……….

.......................................…………………….............…

Προς την
Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»
Λεωφ. Συγγρού 103-105
Αθήνα 11745

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σας δηλώνω ότι υπαναχωρώ ως προς τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης
αυτοκινήτου, µε αριθµό ………..................………….., σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για
την προστασία του καταναλωτή και την ασφαλιστική νοµοθεσία.
Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται µέσα στη νόµιµη προθεσµία των δεκατεσσάρων
(14) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµέρα παραλαβής του ασφαλιστηρίου.
Εποµένως, θεωρείται ότι η µεταξύ µας σύµβαση ασφάλισης αυτοκινήτου δεν έγινε
ποτέ και κατά συνέπεια, δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα για τα δύο µέρη.

Ηµεροµηνία
(Ηµέρα - Μήνας - Έτος)

Ο Λήπτης της ασφάλισης
(Ονοµατεπώνυµο - Υπογραφή)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
(άρθρο 6, παράγρ.6, Π.Δ. 237/86)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ζητώ την αποζηµίωσή µου για το ατύχηµα που έγινε στις ……….......…………….................
και ώρα ………………….… στην περιοχή…..................................................................…….
και στην οδό……………………..........................…………..........
Παραθέτω εν συντοµία τα ακόλουθα στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:…………………………………........................

………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ:……………………………………………………….......……

………………………………………………………………

ΤΗΛ: ………………………………………………….……………......

………………………………………………………………

ΚΙΝ.ΤΗΛ.:…………………………………………...……………......

………………………………………………………………

E-MAIL: ……………………………………………..……………......

………………………………………………………………

ΑΡ. ΚΥΚΛ.: ………………………………………………………......

………………………………………………………………

ΜΑΡΚΑ/ΤΥΠΟΣ: ………………………………………………......

………………………………………………………………

ΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ: ……………………….......……………..........

………………………………………………………………

………………………………………………….…………….........…...

Ο οδηγός που µε χτύπησε υπέπεσε στην ακόλουθη παράβαση (σηµειώνω µε Χ στην
αριστερή πλευρά)
Ξεκίνησε από στάση/άνοιξε την πόρτα
Εγκατέλειπε χώρο στάθµευσης/Ιδιωτικό χώρο/έβγαινε από χωµατόδροµο
Εισερχόταν σε χώρο στάθµευσης/Ιδιωτικό χώρο/χωµατόδροµο
Άλλαξε λωρίδα
Προσπέρασε
Έστριψε απότοµα
Έκανε όπισθεν
Μπήκε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας
Έκανε αναστροφή
Παραβίασε κόκκινο φωτεινό σηµατοδότη
Παραβίασε ΣΤΟΠ
Άλλο……………………………………………………………………………………………….............…....
………………………………………………………………………………………………………………………..

Η κίνηση των οχηµάτων ήταν ως εξής (σχεδιάγραµµα):

Τα σηµεία σύγκρουσης των οχηµάτων ήταν:
Όχηµα αιτούντος

Ζηµιογόνο Όχηµα

Παρόντες ήταν οι µάρτυρες (ονοµ/µο, δ/νση, τηλέφωνο, κινητό):
1. ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Τραυµατίστηκαν οι: 1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................

Αυτή τη στιγµή, το όχηµά µου βρίσκεται διαθέσιµο για πραγµατογνωµοσύνη στην
ακόλουθη διεύθυνση:
.................................................................................................................................................................

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Τόπος - Ηµεροµηνία

Ο Aιτών / Η Αιτούσα:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΖΗΜΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΑΣΦ/ΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΜΑΡΚΑ

ΧΡΗΣΗ

ΑΡΙΘΜ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΤΗΛ. ΟΔΗΓΟΥ
ΕΡΑΣΙΤ/ΚΗ
ΕΠΑΓ/ΚΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΣΤ. ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΗΦΘΗ
ΕΙΔΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΥΖ

ΣΒ

/

/

ΩΡΑ

ΑΛΛΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ (ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ)
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 1
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ.
ΑΡ.ΚΥΚΛ.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 2
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ.
ΑΡ.ΚΥΚΛ.

ΟΔΗΓΟΣ 1
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ.
ΜΑΡΚΑ
ΟΔΗΓΟΣ 2
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ.
ΜΑΡΚΑ

ΚΙΝ.
ΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΙΝ.
ΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΙΝ.
ΧΡΗΣΗ

ΚΙΝ.
ΧΡΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ (ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ)
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΒΑΤΗΣ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΒΑΤΗΣ

ΚΙΝ.
ΗΛΙΚΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΤΟΣ

ΚΙΝ.
ΗΛΙΚΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ

ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ

ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΑΣ;

ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ;

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΣΑΣ;

ΔΗΛΩΝΩ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ OTI ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑ ΟΤΙ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΕΧΩ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΔΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.

Ο ΛΑΒΩΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Ο ΔΗΛΩΝ
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