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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 
1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ σημαίνει το πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση με την εταιρεία. 
2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ σημαίνει το πρόσωπο για τη ζωή και την ακεραιότητα του οποίου γίνεται αυτή η ασφάλιση. 
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ σημαίνει το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το ασφαλισμένο κεφάλαιο. 
4. ΑΤΥΧΗΜΑ σημαίνει το περιστατικό (συμβάν) που προξενεί τραυματική κάκωση στο σώμα του ασφαλισμένου ή και ο μετά τραυματισμό θάνατος αυτού 

από βίαιο εξωτερικό, τυχαίο και ξαφνικό γεγονός, ανεξάρτητο τελείως από τη θέλησή του . 
5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σημαίνει Νοσοκομείο ή Κλινική που α) έχει άδεια λειτουργίας, β) διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και ιατρική υπηρεσία, για την περίθαλψη 

ασθενών ως εσωτερικών και γ) δεν είναι κατοικία του Ασφαλισμένου ή αναπαυτήριο ή ίδρυμα για τοξικομανείς, ή οίκος  ευγηρίας ή φυσιοθεραπευτήριο. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Η αίτηση ασφάλισης και οι έγγραφες δηλώσεις του συμβαλλομένου και του ασφαλισμένου αποτελούν τη βάση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, γι' αυτό και 
κάθε από μέρους τους αποσιώπηση ή ψεύτικη δήλωση περιστατικών και στοιχείων γνωστών σε αυτούς, εξ' αιτίας των οποίων θα μειωνόταν η αντίληψη του 
κινδύνου που αναλαμβάνεται από την Εταιρεία καθιστά άκυρη την ασφάλιση και σ' αυτήν την περίπτωση, τα ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί δεν 
επιστρέφονται. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
Η ασφάλιση που από κοινού συμφωνείται με το παρόν ασφαλιστήριο, αρχίζει την 12η μεσημβρινή της ημέρας που αναγράφεται στο συμβόλαιο και τελειώνει 
την 12η  μεσημβρινή της ημέρας που επίσης αναγράφεται σαν λήξη σ' αυτό. Η πληρωμή των ασφαλίστρων συμφωνείται να γίνεται τοις μετρητοίς σε όργανα της 
Εταιρείας που έχουν ήδη εντολή και αποδεικνύεται με τη χορήγηση ειδικής εξοφλητικής απόδειξης της εταιρείας. Είναι δυνατόν όμως, για διευκόλυνση του 
συμβαλλομένου, να συμφωνηθεί η πληρωμή του ασφαλίστρου σε δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου. Για κάθε επόμενη δόση η καθυστέρηση της πληρωμής πέραν των 30 ημερών καθιστά το παρόν αυτοδίκαιο άκυρο. Ως τόπος στον οποίο 
καταβάλλονται τα ασφάλιστρα ορίζονται τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, τα Υποκαταστήματα, Γραφεία και Πρακτορεία της που λειτουργούν σε διάφορους 
τόπους. Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση υπενθύμισης ή όχλησης για την εξόφληση των ασφαλίστρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

Το ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να ανανεωθεί με αίτηση του συμβαλλομένου/ασφαλισμένου και συγκατάθεση της Εταιρείας. Στην περίπτωση ανανέωσης τα 
ασφάλιστρα πρέπει να καταβληθούν όχι αργότερα από 30 ημέρες από την ημερομηνία. της νέας έναρξης ισχύος του όπως ορίζεται στο άρθρο 3. Μετά την 
πάροδο των 30 ημερών η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης ο ασφαλισμένος αλλάξει έστω και προσωρινά το επάγγελμα ή τις συνηθισμένες του ασχολίες, ή αν ασκεί αυτά με 
διαφορετικούς όρους από εκείνους που ίσχυαν όταν έκανε τη συμφωνία της ασφάλισης ή αν από οποιαδήποτε αιτία, οι κίνδυνοι στους οποίους αυτοί 
πραγματικά εκτίθεται πάψουν να ανταποκρίνονται στις δηλώσεις που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης είναι υποχρεωμένος ο συμβαλλόμενος / 
ασφαλισμένος να το ανακοινώσει στην εταιρεία. με συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα μέσα σε 5 ημέρες. Η εταιρεία μετά τη γνωστοποίηση έχει το δικαίωμα 
ή να ακυρώσει ή να συνεχίσει την ασφάλιση εκδίδοντας σχετική πρόσθετη πράξη (στην περίπτωση συνέχισής της) και εισπράττοντας το ανάλογο ασφάλιστρο. 
Στην περίπτωση μη αποδοχής του κινδύνου η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ακυρώσει την ασφάλιση με πρόσθετη πράξη και να ειδοποιήσει με συστημένη 
επιστολή ή τηλεγράφημα τον ασφαλισμένο. Η μη αποδοχή του κινδύνου στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι γίνεται από την ημέρα που επήλθε η μεταβολή του 
επαγγέλματος. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Η ασφάλιση αυτή ισχύει  εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΣΩΠΑ  ΠΟΥ  ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1. Προκειμένου για τον ασφαλισμένο ή τη σύζυγό του, πρόσωπα που έχουν ηλικία μικρότερη των 16 και μεγαλύτερη των 70 χρόνων. Προκειμένου για τα 

παιδιά του ασφαλισμένου, πρόσωπα που έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ημερών και μεγαλύτερη των 18 χρονών ή 24 εάν σπουδάζουν.  

2. Πρόσωπα ακρωτηριασμένα, ανάπηρα, βουβά, κουφά ή βαρήκοα, τυφλά ή πολύ μυωπικά (10 ή περισσότερων διοπτριών) που πάσχουν από παράλυση 

οποιασδήποτε μορφής, επιληψία, νευρασθένεια, αλκοολισμό, ψυχικές παθήσεις ή βλάβες καθώς και από ελάττωμα λειτουργιών ή από χρόνιες οργανικές 
παθήσεις οι οποίες επιδρούν στην ελευθερία των κινήσεών τους. 
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3. Πρόσωπα που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις είτε σαν κληρωτοί ή έφεδροι ή εθελοντές, είτε με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα κατά τη διάρκεια 
επιστράτευσης ή όχι, σε περίπτωση που ένα ασφαλισμένο πρόσωπο στρατευθεί με οποιαδήποτε μορφή, η ισχύς της ασφάλισης αναστέλλεται και καμιά 
εφαρμογή δεν μπορεί να έχει αυτή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, οποιαδήποτε υπηρεσία κι αν προσφέρει στο στράτευμα ο ασφαλισμένος. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

Δεν θεωρούνται ατυχήματα και δεν καλύπτονται με αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οι παρακάτω περιπτώσεις και οι άμεσες συνέπειες αυτών που 
οφείλονται: 

1.  Σε παθήσεις ανεξαρτήτως αν προέρχονται από βίαια αίτια ή υπερβολική προσπάθεια εφόσον οφείλονται σε ασθένεια ώστε η έννοια του ατυχήματος να 
μην  θεμελιώνεται ή να μην ερμηνεύεται. 

2.    Σε επιδράσεις ακτινών «Χ», ατομικής και πυρηνικής ενέργειας και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.  

3.    Σε σεισμούς, ηφαιστιογενείς εκρήξεις, πλημμύρες, τυφώνες, που έχουν σαν συνέπεια μεγάλης έκτασης καταστροφή με ομαδικά ανθρώπινα θανατηφόρα 
ατυχήματα. 

4.    Σε ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε προγενέστερες της ασφάλισης σωματικές βλάβες, αναπηρίες καθώς και στα επακόλουθά τους και τις 

επιπλοκές τους. 

5.    Σε ατυχήματα που συμβαίνουν όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται κάτω από την επήρεια ναρκωτικών ή μέθης. 
6.    Ατυχήματα που προξενούνται στη διάρκεια μονομαχίας ή αυτοκτονίας και στις συνέπειες απόπειρας αυτών ως επίσης και στη διάρκεια δόλιας 

εγκληματικής πράξης. 
7.    Στη χρήση δικύκλου οχήματος, με κινητήρα κυβισμού μεγαλύτερο των 125 κυβικών εκατοστών.  
8.    Σε χρήση εκρηκτικών, πυρομαχικών υλών πλην κυνηγετικών. 
9.    Στη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε πυγμαχία, σε πάλη, υποβρύχια αλιεία, ή κολύμβηση με συσκευή οξυγόνου, αναρριχήσεις.  
10. Στη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε διαγωνισμούς, συναγωνισμούς, στοιχήματα, ακροβασίες, δοκιμές οχημάτων, σκοποβολή και γενικά επαγγελματικές 

αθλητικές  συναντήσεις. 
11. Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εξωτερικό ή εμφύλιο, ανταρσία, πραξικόπημα ή πολιτικές, στρατιωτικές στάσεις ή απεργίες, ή ταραχές και γενικά σε 

κάθε ενέργεια των αρχών για την επιβολή ή διατήρηση της Δημόσιας Τάξης. 
12.  Στις με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα ενέργειες των δικαιούχων που θα προξενούσαν ατύχημα που θα συντελούσε στη συντόμευση της ζωής του 

ασφαλισμένου ή στην περίπτωση που το ατύχημα ήταν άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα αδικήματος  που διέπραξε  ο ασφαλισμένος και που ήταν δυνατόν 
να προβλέψει τις συνέπειες. 

13.  Σε παρέμβαση σε διαπληκτισμούς. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Εάν από ατύχημα επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου είτε αμέσως είτε αργότερα, όμως όχι αργότερα από 2 (δυο) χρόνια από τότε που συνέβη το ατύχημα 

και οφείλεται σε αυτό, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση που 
οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από ένας η παροχή της Εταιρείας είναι αδιαίρετος και η πληρωμή γίνεται μόνο με απόδειξη που υπογράφουν όλοι οι 
δικαιούχοι. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου 
2. Πιστοποιητικό θανάτου, ιατρού ή νοσοκομείου 
3. Κληρονομητήριο 
4. Αντίγραφο δελτίου συμβάντων Αστυνομικής Αρχής ή τα έγγραφα της ποινικής δικογραφίας εάν έχει σχηματισθεί.  

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Μόνιμη Ανικανότητα διακρίνεται σε: 
1. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα που προέρχεται το αργότερο μέσα σε δυο χρόνια από το ατύχημα, οπότε η Εταιρεία καταβάλει στον ασφαλισμένο όλο το 

κεφάλαιο που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Η εταιρεία δεν υποχρεώνεται να καταβάλλει το ποσό που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική 
ανικανότητα πριν κριθεί αυτή ως οριστική. 

2. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα: Κάθε περίπτωση διαρκούς ανικανότητας κατά την παραπάνω έννοια που δε συνιστά ολική ανικανότητα θεωρείται Μόνιμη 
Μερική Ανικανότητα εφόσον η ικανότητα του ατόμου για παραγωγική εργασία μειώνεται χαρακτηριστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η 
ασφαλιστική αποζημίωση σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για τη Μόνιμη Ολική 
Ανικανότητα που καθορίζεται ως εξής: 

 Πλήρης απώλεια βραχίονα ή χεριού      60% 50% 

 Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώμου      25% 20% 

 Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή καρπού    20% 15% 

 Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και δείκτη    30% 25% 

 Πλήρης απώλεια τριών δακτύλων χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο αντίχειρας ή ο δείκτης 25% 20% 
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 Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός από το δείκτη   25% 20% 

 Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός από τον αντίχειρα  20% 15% 

 Πλήρης απώλεια του αντίχειρα       20% 15% 

 Πλήρης απώλεια του δείκτη       15% 10% 

 Πλήρης απώλεια του μέσου, του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου   10%   8% 

 Πλήρης απώλεια των δύο μικρών δακτύλων     15% 12% 

 Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού συμπεριλαμβανομένων όλων των δακτύλων  30% 

 Πλήρης απώλεια της κνήμης ή του ποδιού     50% 

 Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει επουλωθεί    25% 

 Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει επουλωθεί     20% 

 Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί     15% 

 Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γόνατος    20% 

 Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού      5% 

 Πλήρης απώλεια ενός δακτύλου του ποδιού       3% 

 Ελάττωση του μήκους του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά   15% 

 Πλήρης απώλεια ενός οφθαλμού ή η ελάττωση της οράσεως των δυο οφθαλμών στο μισό 25% 

 Ολική και ανίατη κωφότητα του ενός αυτιού     15% 

 Ολική και ανίατη κωφότητα και των δύο αυτιών     40% 

 Κάταγμα στην κάτω σιαγώνα που δεν έχει επουλωθεί    25% 

 Αγκύλωση του τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση   40% 

 Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες  20% 

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι αριστερόχειρας, τα ποσοστά ανικανότητας για το αριστερό ή το δεξί χέρι εφαρμόζονται αντίστροφα. Η πλήρης και 
αθεράπευτη απώλεια της λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός μέλους έτσι που αυτό καθίσταται αντίστροφα. Η πλήρης και αθεράπευτη απώλεια της 
λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός μέλους έτσι που αυτό καθίσταται άχρηστο για πάντα θεωρείται σαν πλήρης απώλεια του οργάνου ή του μέλους 
αυτού. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του οργάνου ή του μέλους που έχει βλαφθεί, εμποδίζεται μόνο μερικώς, η αποζημίωση 
συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την ολική ανικανότητα, ίσο με το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε ισοβίως η  γενική ικανότητα του 
ασφαλισμένου για εργασία, για να προσδιορισθεί δε αυτό το τελευταίο λαμβάνονται υπόψη γενικά κριτήρια και όχι οι ειδικότεροι όροι κάτω από τους οποίους 
βρισκόταν ο ασφαλισμένος κατά την άσκηση της εργασίας του προ του ατυχήματος. Απώλεια ή βλάβη οργάνου ή μέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το 
ατύχημα δεν παρέχει το δικαίωμα αποζημίωσης που προβλέπεται για την περίπτωση απώλειας ή βλάβης του οργάνου ή του μέλους για το οποίο πρόκειται. Εάν 
οι συνέπειες του ατυχήματος γίνονται πιο σοβαρές επειδή προϋπήρχε αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή φυσικό ελάττωμα, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού 
ληφθεί υπόψη μόνο η βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε 
περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή μελών, η οποία δεν επιφέρει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, η αποζημίωση καθορίζεται 
με την άθροιση των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που προβλέπεται για την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

1.1. Ανά ατύχημα όπως καθορίζεται παραπάνω, έχει σαν συνέπεια την προσωρινή ανικανότητα του ασφαλισμένου και την εξαιτίας της πλήρη αποχή από την 

εργασία του, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει σε αυτόν από την επόμενη μέρα του ατυχήματος, με ανώτατο όριο της καταβολής αυτής 104 

εβδομάδες: 

1.2. Ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών για πρόσκαιρη ολική ανικανότητα αν ο ασφαλισμένος μετά το ατύχημα παραμείνει 

αποδεδειγμένα ανίκανος για την εργασία του και απέχει εντελώς από αυτή μετά από γνωμάτευση του αρμοδίου γιατρού. 

1.3. Ποσοστό 50% του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα παροχών αν η πρόσκαιρη ανικανότητα είναι μερική αν δηλαδή ο ασφαλισμένος μπορεί να 

υποαπασχολείται ή να επιβλέπει την εργασία του. 

1.4. Το ποσό της ημερησίας αποζημίωσης αρχίζει να καταβάλλεται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 

16 όσον αφορά την αναγγελία του ατυχήματος στην Εταιρεία, στην περίπτωση όμως που αδικαιολόγητα δεν έγινε έγκαιρα η αναγγελία, το ημερήσιο 
ποσό αποζημίωσης αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα που έγινε η αναγγελία στην Εταιρεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Καλύπτονται τα αναγκαία Νοσηλευτικά και Φαρμακευτικά έξοδα ως επίσης και τα πάσης φύσης ιατρικά στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλισμένος εξαιτίας 
ατυχήματος, μέχρι το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών. Για να καταβληθεί αποζημίωση για ιατροφαρμακευτικά έξοδα που έγιναν μετά από ατύχημα 
πρέπει να υποβληθούν στην Εταιρεία ιατρική γνωμάτευση, νόμιμες πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις αγοράς φαρμάκων. Σε 
περίπτωση συμμετοχής στα έξοδα ασφαλιστικού Ταμείου ή άλλης ασφαλιστικής Εταιρείας θα καταβληθεί η διαφορά μεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και 
του συνόλου των εξόδων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση κατά τα ανωτέρω είναι η προσκόμιση στην Εταιρεία βεβαίωσης ότι κατεβλήθη μέρος 

των πραγματοποιηθέντων εξόδων. 
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ΑΡΘΡΟ 13: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο και στη συνέχεια παραμονή του στο σπίτι για ανάρρωση, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό αναγκαίο 
είναι υποχρεωμένη η Εταιρεία να καταβάλει για κάθε ημέρα παραμονής στο Νοσοκομείο αλλά και για το χρονικό διάστημα παραμονής στο σπίτι με ανώτατο 
όριο τις ημέρες νοσηλείας στο Νοσοκομείο, το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών. Το ημερήσιο ποσό νοσοκομειακού επιδόματος διπλασιάζεται όταν 
έχουμε ταυτόχρονη νοσηλεία σε Νοσοκομείο, ασφαλισμένου προσώπου και εξαρτημένου μέλους που οφείλεται στο ίδιο ατύχημα, για όσον καιρό 
νοσηλεύονται ταυτόχρονα. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
1. Αν μετά από πληρωμή αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα (ολική ή μερική) μέσα σε δυο χρόνια από το ατύχημα επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου 

εξαιτίας του ατυχήματος, η Εταιρεία καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και αυτού που πρέπει να καταβληθεί στην 
περίπτωση θανάτου. 

2.      Αν μετά από πληρωμή αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα και μέσα σε ένα χρόνο από το ατύχημα αυξηθεί το ποσοστό της μερικής ανικανότητας ή 
μετατραπεί σε ολική τότε η Εταιρεία καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταβληθεί και αυτού που πρέπει να καταβληθεί με το νέο 
υπολογισμό της μόνιμης ανικανότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

1. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος για κάθε σχετική απαίτησή του για αποζημίωση που απορρέει από το ασφαλιστήριο να ειδοποιήσει την Κεντρική 

Διεύθυνση της Εταιρείας ή τα τοπικά Υποκαταστήματα, Γραφεία και Πρακτορεία αυτής έγκαιρα αλλά το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την 

ημερομηνία επέλευσης του ατυχήματος. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο Δικαιούχος στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος του ασφαλισμένου. Αν δεν 

τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εκτός αν αποδειχθεί πραγματική αδυναμία. 

2. Ο ασφαλισμένος ή οι δικαιούχοι, οφείλουν σε περίπτωση ατυχήματος να παράσχουν στους εντεταλμένους της Εταιρείας όλες τις λεπτομέρειες τις σχετικές 

με το ατύχημα και τις ακριβείς πληροφορίες, να επιτρέπουν δε οποιαδήποτε μορφή εξέτασης ή έρευνας συμπεριλαμβανομένης και της εκταφής για να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη και η έκταση του ατυχήματος. Τέλος είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν με δικές τους δαπάνες κάθε αναγκαίο πιστοποιητικό ή 

έγγραφο χρήσιμο για την απόδειξη του ατυχήματος. 

3. Κάθε παράβαση εκ μέρους του ασφαλισμένου ή των δικαιούχων αυτού που ορίζονται στο ασφαλιστήριο ή απόπειρα παράβασης αυτών, άμεσα ή έμμεσα, 

που έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει στην Εταιρεία ανακριβή αντίληψη και εικόνα για τον κίνδυνο ή για τις συνέπειές του επιφέρει αυτοδικαίως την 

έκπτωσή τους από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που έχουν. 

4. Ενέργειες που κάνει η Εταιρεία και αποβλέπουν στην εξακρίβωση της ύπαρξης των συνθηκών του ατυχήματος ή και των συνεπειών του, ποτέ δεν μπορούν 

να θεωρηθούν ότι αποτελούν αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταβάλλει αποζημίωση. 

5. Αν το ατύχημα συμβεί εκτός Ελλάδος, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία μεταφρασμένα στα ελληνικά και 

επικυρωμένα από επίσημες αρχές με έξοδα του ασφαλισμένου. 

6. Στην περίπτωση που η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημίωση μεγαλύτερη του 50% των ετησίων ασφαλίστρων, ο ασφαλισμένος είναι 

υποχρεωμένος να εξοφλήσει τα ετήσια ασφάλιστρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το παρόν ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί ελεύθερα και από τις δύο πλευρές μετά από γραπτή αποδεδειγμένη ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ο 

ασφαλισμένος δικαιούται την επιστροφή των ασφαλίστρων που αναλογούν για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της ασφάλισης, πάντοτε όμως με την 

προϋπόθεση ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν έχει εγερθεί καμία αξίωση αποζημίωσης και δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

1. Για κάθε διαφορά των συμβαλλομένων αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια. 

2. Κάθε αξίωση ή αγωγή που πηγάζει από αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραγράφεται κατά τους ορισμούς του Νόμου.  

 
ΑΡΘΡΟ 18: ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΦΟΡΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Το δικαίωμα του ασφαλιστηρίου, κάθε φόρος που το επιβαρύνει, τα τέλη του χαρτοσήμου, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα ή άλλα τέλη εξόφλησης 

αποζημιώσεων βαρύνουν εξολοκλήρου τον συμβαλλόμενο, ασφαλισμένο ή δικαιούχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 19: ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Κάθε μεταβολή και τροποποίηση στους όρους του ασφαλιστηρίου αποδεικνύεται μόνο γραπτώς και φέρει την υπογραφή των αρμοδίων εκπροσώπων της 
Εταιρείας. 

2.      Μεταξύ των γενικών και ειδικών όρων αυτού του ασφαλιστηρίου υπερισχύουν οι ειδικοί. 


