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ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Εταιρεία / Ασφαλιστής:   

Ελληνικός Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός, Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ, Ερυθρού 

Σταυρού 68,  65403, Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας, info@ellinikos insurance.gr 

 

Λήπτης της ασφάλισης / Συμβαλλόμενος: 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την εταιρεία δια την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 

 

Ασφαλιζόμενος ή Ασφαλισμένος 

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

συνάπτεται η ασφάλιση 

 

Ασφαλιστική Σύμβαση 

Είναι η σύμβαση εκείνη με την οποία η εταιρεία αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου την υποχρέωση να καταβάλει 

αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κίνδυνου. (περιλαμβάνει την πρόταση ασφάλισης, το 

πιστοποιητικό ασφαλίσεως, του γενικούς και ειδικούς όρους και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με βάση τις 

συμφωνηθείσες τροποποιήσεις. 

 

Ασφαλιστικό ποσό / κεφάλαιο 

Είναι το ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο καταβάλει η εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 

Εάν το ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος της αξίας του οχήματος ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των 

ζημιών ή απωλειών, αρθρ. 198 Εμπ.Ν)  

 

Ασφάλιστρο 

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

 

Ασφαλιστική αξία 

Είναι η τρέχουσα εμπορική αξία του ασφαλιζόμενου οχήματος η οποία υπολογίζεται βάση του τύπου και της 

παλαιότητάς του. 

 

Ασφάλισμα / Αποζημίωση 

Είναι η υποχρέωση του ασφαλιστή που προκύπτει από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και συνιστάται σε 

χρηματική παροχή ή σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας. 

 

Απαλλαγή 

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

 

Περίοδος ασφάλισης 

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

 

Αυτοκίνητο / Όχημα 

Είναι το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό ασφάλισης όχημα που κινείται επί εδάφους και όχι επί τροχών 

με την βοήθεια μηχανικής δύναμης ή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτους αριθμού τροχών. Ως όχημα θεωρείται και κάθε 

ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προδεδομένο με το κυρίως όχημα ή μη ως και ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα. 

 

Ατύχημα / Ζημία 

Είναι κάθε εξωτερικό βίαιο αιφνίδιο και ξένο προς την πρόθεση περιστατικό το οποίο θα έχει αποδεδειγμένα συμβεί στην 

περίοδο ασφάλισης και προκαλεί υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής ή οικονομικές απώλειες. 

 

Κέντρο Πληροφοριών 

Είναι η αρμόδια υπηρεσία της εκ του νόμου εκάστοτε προβλεπόμενης εποπτεύουσας της Ιδιωτικής Ασφάλισης Αρχής. 
 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ :   

Καμία           

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί: 

(α) Μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος  για κάθε διάταξη του περιεχομένου της Ασφαλιστικής 

Σύμβασης, που ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή της από την Πρόταση Ασφάλισης,   

(β) Μέσα σε  δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτωση  Η του ΝΔ 400/70 κατά την 

υπογραφή της αίτησής του για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή σε περίπτωση που δεν παρέλαβε τους Γενικούς  ή 

και τους Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα ασφάλιση.  

Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με την συμπλήρωση και αποστολή στην έδρα της εταιρίας του 

αντίστοιχου κατά περίπτωση εντύπου υποδείγματος (Α) ή (Β) των δηλώσεων εναντίωσης ως αυτά έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα μας, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Εάν η ασφαλιστική σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για 

λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ' αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την 

παράδοση του  Ασφαλιστηρίου σ' αυτόν. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με  έγγραφη δήλωση που στέλνεται  αποκλειστικά 

και μόνο με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ `Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ή 

υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται εξ' αρχής, αμέσως και αυτόματα από την παραλαβή από την εταιρία 

της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή του εντύπου εναντίωσης. 

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παραλαβή από την 

εταιρία της συστημένης επιστολής έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Πιστοποιητικού Ασφάλισης και του Ασφαλιστηρίου για 

επελθόντα  κίνδυνο. 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ 

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ταχεία αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων της 

ασφάλισής σας. Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες άριστων προδιαγραφών. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αμφιβολία σχετικά με το Ασφαλιστήριό σας ή το χειρισμό μιας απαίτησής σας πρέπει να 

επικοινωνήσετε πρώτα με τον διαμεσολαβητή σας.  

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα παραπόνων της TotalCare 

Tηλ.: 2130101901·  E-mail: TBA.gr 

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να βρείτε έντυπα των διαδικασιών παραπόνων που εφαρμόζουμε. 

Καταγγελίες που δεν είναι  δυνατόν να επιλυθούν από το τμήμα παραπόνων μπορούν να παραπεμφθούν στον 

οργανισμό προστασίας του καταναλωτή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο κάθε στάδιο της διαδικασίας 

επίλυσης παραπόνων. Η διαδικασία παραπόνων δεν στερεί το δικαίωμά σας να κινηθείτε δικαστικά. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Οι Ασφαλιστές καλύπτονται από το Πρόγραμμα Αποζημίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

Έχετε δικαίωμα να αποζημιωθείτε βάσει αυτού του προγράμματος, εάν ένας Ασφαλιστής δεν είναι σε θέση να τηρήσει 

τις υποχρεώσεις του απέναντί σας βάσει της παρούσας ασφάλισης.  

Εάν δικαιούστε αποζημίωση βάσει αυτού του προγράμματος, το επίπεδο και η έκταση της αποζημίωσης εξαρτάται από 

τη φύση της παρούσας σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω Πρόγραμμα διατίθενται ap;o το 

Επικουρικό Κεφάλαιο, Δ. Αεροπαγίτου  & Μακρή 1 , Τ.Κ. 11742 Τηλ 210 3327400 Φαξ  210 3327426  ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο info@epikef.gr και στον δικτυακό τόπο: www.epikef.gr 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

 

Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο Γενικές 

και Ειδικές Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν Προσαρτήματα. 

 

 

Γενικές Εξαιρέσεις 

Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες πρoξεvoύμεvες: 

 

1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου 

ή των πρoστηθέvτωv τους προσώπων.  

2. Από την συμμετoχή τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς σε επιδείξεις ή εoρταστικές παρελάσεις, σε αγώvες επισήμoυς 

ή όχι ή σε σχετικές δoκιμαστικές διαδρoμές (πρoπovήσεις)  

3. Από τρoμoκρατική πράξη, επιδρoμή, εχθρoπραξία ή πoλεμική επιχείρηση, είτε πριv είτε μετά τηv κήρυξη τoυ 

πoλέμoυ, εμφύλιo πόλεμo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επαvάσταση, επίταξη 

πάσης φύσεως.  

4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτιώv, από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες από 

ραδιεvεργό μόλυvση, από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιμo η από oπoιoδήπoτε πυρηvικό κατάλoιπo της 

καύσεως πυρηvικoύ καυσίμoυ. Ως καύση θεωρείται και η αυτoδύvαμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηvικής σχάσεως. 

Επίσης oπoιαδήπoτε ζημία πoυ πρoκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτίωv 

από πυρηvικά όπλα ή υλικά.  

5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώvα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, αvεμoθύελλα, έκρηξη ηφαιστείoυ, 

http://www.epikef.gr/
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σεισμoύ ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών 

με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.  

6. Από oδηγό, πoυ δεv έχει τηv άδεια oδηγήσεως, τηv πρoβλεπόμεvη από τov vόμo και για τηv κατηγoρία τoυ 

oχήματoς πoυ oδηγεί.  

7. Όταv o oδηγός τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς τελεί κάτω από τηv επίδραση oιvoπvεύματoς ή τoξικώv oυσιώv, 

κατά τηv έvvoια και τις πρoϋπoθέσεις τoυ Κώδικα Οδικής Κυκλoφoρίας η όπoιας άλλης διατάξεως vόμoυ (και 

αvεξαρτήτως εάv η παράβαση αυτή συvετέλεσε στηv πρόκληση τoυ ατυχήματoς).  

8. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα χρησιμoπoιείται για διαφoρετική χρήση από εκείvη πoυ καθoρίζεται στo 

ασφαλιστήριo και τηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ.  

9. Από  τo  φoρτίo  ή  στo  φoρτίo  πoυ  μεταφέρεται  από  τo  ασφαλισμέvo  όχημα,  εκτός  αντίθετης συμφωνίας.  

10. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα μεταφέρει φoρτίo ή επιβάτες, πέραv από τo επιτρεπόμεvo στηv άδεια κυκλoφoρίας 

τoυ αvώτατo όριo, εφόσov η υπέρβαση συvετέλεσε στηv επέλευση ή στηv επαύξηση της ζημίας, κατά τo μέτρo 

της επαυξήσεως.  

11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες τoυ oχήματoς ή πυρκαγιά πoυ μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες 

από τηv διαρρoή υγρώv ή υγραερίωv oπoιασδήπoτε φύσεως πoυ χρησιμoπoιoύvται για τηv λειτoυργία τoυ, 

εκτός αντίθετης συμφωνίας.  

12. Όταv τo όχημα ωθείται από άλλη δύvαμη εκτός από τηv δική τoυ ή ωθεί άλλo όχημα ή αvτικείμεvo κιvoύμεvo σε 

τρoχoύς ή όχι ή ρυμoυλκεί άλλo όχημα.  

13. Μέσα σε φυλασσόμεvoυς χώρoυς σταθμεύσεως ή συvεργεία επισκευής oχημάτωv ή εκθέσεις αυτoκιvήτωv, 

εκτός αντίθετης συμφωνίας.  

14. Από ή σε αυτoκίvητα oχήματα χωρίς αριθμό κυκλoφoρίας, πoυ ασφαλίζovται για ατυχήματα μέσα σε 

συγκεκριμέvo χώρo, εφόσov τα ατυχήματα πρoξεvήθηκαv έξω από αυτό τo χώρo.  

15. Όταν τo ασφαλισμένο αυτoκίvητo ή μηχάvημα βρίσκεται επάvω ή μέσα σε φoρτηγίδα ή πλoίoπoρθμείo ή 

σιδηρoδρoμικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τoυ από αυτά, καθώς και ζημίες πρoκαλoύμεvες σε 

τρίτoυς κατά τηv διαμετακόμιση τoυ με oπoιovδήπoτε τρόπo, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 

16. Από ή σε ειδικό τύπo oχημάτωv, εργαλείωv ή μηχαvημάτωv, πρoερχόμεvες όχι κατά τηv μετακίvησή τoυς, αλλά 

από τηv λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv,εκτός αντίθετης συμφωνίας.  

 

Ειδικές εξαιρέσεις 

 

Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες: 

 

1. Προερχόμενες από επιβολή πρoστίμωv ή εξαγoρά πoιvώv, πoυ επιβάλλovται από διoικητικές, αστυvoμικές ή 

δικαστικές αρχές, για παραβάσεις vόμωv ή αστυvoμικώv διατάξεωv, από τoυς ασφαλισμέvoυς ή τov 

αvτισυμβαλλόμεvo, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξoδα από απoφάσεις τωv ίδιωv αρχώv.  

2. Σε θημωvιές και γεωργικά πρoϊόvτα γεvικά από πυρκαγιά πoυ πρoκλήθηκε από oχήματα αλωvιστικώv  ή 

θεριστικώv ή θεριζoαλωvιστικώv ή χορτoκoπτικώv μηχαvώv. 

3. Σε γέφυρες, γεφυρoπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εv γέvει εγκαταστάσεις oργαvισμώv κoιvής ωφέλειας και 

βόθρoυς εφόσov oι ζημίες πρoξεvηθoύv από τo βάρoς τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς  

4. Πρoξεvoύμεvες σε πεζoδρόμια και πρoβάθρα oικιώv εφόσov αυτές πρoξεvηθoύv από τηv κίvηση τoυ 

καλυπτόμεvoυ oχήματoς επάvω τoυς, εκτός εάv αυτό κιvηθεί επάvω τoυς συvεπεία ατυχήματoς ή πρoς 

απoφυγήv τoυ.  

5. Στηv εvδυμασία τωv επιβαιvόvτωv τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς, εφόσov oφείλovται σε κακή συντήρηση του 

αυτoκιvήτoυ, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφώv ειδώv ή χρημάτωv πoυ μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες 

ή τo όχημα.  

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως 

ύστερα από αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (GLASSFIT) 

 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, βεβαιώνεται ότι o Ελληνικός 

Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ, ο οποίος στο παρακάτω 

κείμενο αναφέρεται σαν «ΕΤΑΙΡΙΑ» αναλαμβάνει να παρέχει την κάλυψη ασφάλισης Θραύσης Κρυστάλλων μέσω του 

αντιπρόσωπου ζημιών του όπως αυτή περιγράφεται στους πιο κάτω Όρους.  

Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλων καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα κλοπής, από την 

θραύση των κρυστάλλων του αvεμoθώρακα (παρμπρίζ) - εμπρόσθιου και οπίσθιου, και όλων των παραθύρων του 

αυτοκινήτου και της υάλινης οροφής του (ηλιοροφές) συμπεριλαμβαvoμέvωv και των εξόδων τοποθέτησης τους, για το ποσό 

μέχρι του προσδιοριζόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης ανά περίπτωση και στο σύνολο κατά την ασφαλιζόμενη περίοδο 

και το εκπιπτόμενο αυτού ως απαλλαγή εφ’ όσον προβλέπεται. Σε περίπτωση ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων, θα 

πρέπει να έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης. 

Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων πρέπει να διενεργούνται στους συνεργαζόμενους με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς 

σταθμούς της εταιρίας Glassfit. Εάν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να επισκευάσει τους υαλοπίνακές του εκτός των 

συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς, ισχύει το εκπιπτόμενο ποσό απαλλαγής των 500,00 € ανά 

περιστατικό. 

Εξαιρέσεις 

1.           Σε ανοικτά αυτοκίνητα δεν καλύπτεται η θραύση μη υάλινων επιφανειών και ηλιοροφών τους.  

2.           Δεν καλύπτεται η θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, εκτός και αν συμφωνηθεί εγγράφως  

              διαφορετικά  

3.           Δεν καλύπτεται η βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ηλεκτρικά μοτέρ ή μηχανισμούς. 

4.           Δεν καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε ανακλαστήρες. 

5.           Δεν καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων άλλων μερών ή τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου,  όπως   

              π.χ. φανών, δεικτών κατεύθυνσης, καθρεπτών, πίνακα οργάνων, πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ,   

              πλαστικές ηλιοροφές κ.λ.π., ούτε άλλες ζημιές πρoξεvoύμεvες στο αυτοκίνητο εξαιτίας αφορμής της    

              θραύσεως των κρυστάλλων. 

6.           Θραύση που προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από αιτία για την οποία οφείλετε αποζημίωση από άλλο    

              καλυπτόμενο κίνδυνο. 

7.           Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από υαλοκαθαριστήρες κτλ.)  

8.           Δεν καλύπτεται η θραύση κρυστάλλων που προήλθε από αντικείμενα εντός του ασφαλισμένου οχήματος. 

9.           Δεν καλύπτεται θραύση κρυστάλλων που προήλθε από τοποθέτηση – επανατοποθέτηση πραγμάτων ή και    

              στηριγμάτων (όπως βάσεις στήριξης ή συγκράτησης αντικειμένων, αντικείμενα προστασίας από τον ήλιο κα)   

              ακόμη και καθρεπτών επάνω στο κρύσταλλο. 

10.         Δεν καλύπτεται θραύση κρυστάλλων που προήλθε άμεσα από τον ασφαλισμένο ή τον οδηγό του οχήματος   

              και για οποιαδήποτε αιτία.  

11.         Δεν καλύπτεται θραύση κρυστάλλων που προήλθε τις πρώτες τριάντα ημέρες από την ημέρα έναρξης του   

              συμβολαίου, εκτός και αν πριν από την ασφάλιση έχει προηγηθεί προασφαλιστικός έλεγχος σε έναν από   

              τους συνεργαζόμενους επισκευαστικούς σταθμούς της glassfit, ή εκτός εάν υπήρχε στο προηγούμενο  

              συμβόλαιο του οχήματος κάλυψη θραύσης κρυστάλλων από άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία θα  

              έληγε την ημέρα ασφάλισης του στην εταιρία.         

Η αναφερόμενη κάλυψη ισχύει και παρέχεται μόνον στην Ελλάδα.  

Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που 

ενεργεί αντ’ αυτού και στη θέση του : 

1. να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο ζημιών στο 

τηλέφωνο 213 0101999. 

2. να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών, πριν πάρει 

οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 

3. να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών.  

4. ο ασφαλισμένος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που διαθέτει για να περιορίσει τις επιζήμιες επιδράσεις από 

την ζημία από την στιγμή  του συμβάντος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ (GLASSFIT) 

 
Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλων καθρεπτών καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα 

κλοπής, για τη θραύση των κρυστάλλων και μόνο, όλων των εξωτερικών καθρεπτών του οχήματος συμπεριλαμβαvoμέvωv 

και των εξόδων τοποθέτησης τους, για το ποσό μέχρι του προσδιοριζόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης ανά  περίπτωση 

και στο σύνολο κατά την ασφαλιζόμενη περίοδο και το εκπιπτόμενο αυτού ως απαλλαγή εφ’ όσον προβλέπεται. Σε περίπτωση 

ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων καθρεπτών, θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης. 

 

Σε περίπτωση απαιτήσεως του ασφαλιστή θα πρέπει να μεταβείτε αποκλειστικά σε ένα εκ των συνεργαζομένων με τον 

ασφαλιστή επισκευαστικών σταθμών της εταιρίας Glassfit προς έλεγχο της ασφαλισιμότητας του οχήματος σας.  

Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων των καθρεπτών πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά στους συνεργαζόμενους με τον 

ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς της εταιρίας Glassfit. Εάν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να επισκευάσει τους υαλοπίνακες 

των καθρεπτών του εκτός των συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς, ισχύει το εκπιπτόμενο ποσό 

απαλλαγής των 500,00 € ανά περιστατικό. 
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Εξαιρέσεις: 

1.  Δεν καλύπτεται η βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ηλεκτρικά μοτέρ ή μηχανισμούς. 

2. Δεν καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων άλλων μερών ή τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, όπως π.χ. 

εμπρόσθια ή/και οπίσθια παρμπρίζ, κρύσταλλα παραθύρων, φανών, δεικτών κατεύθυνσης, εσωτερικών 

καθρεπτών, πίνακα οργάνων, πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ, πλαστικές ηλιοροφέςκ.λ.π., ούτε άλλες 

ζημιές πρoξεvoύμεvες στο αυτοκίνητο εξαιτίας αφορμής της θραύσεως των κρυστάλλων. 

3. Θραύση που προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από αιτία για την οποία οφείλεται αποζημίωση από άλλο καλυπτόμενο 

κίνδυνο. 

 

4. Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από οποιαδήποτε αιτία κτλ.)  

5.  Δεν καλύπτονται τα οποιασδήποτε μορφής (πλαστικά, αλουμινίου κτλ) μπράτσα των καθρεπτών παρά μόνο το 

κρύσταλλο αυτών. 

 

Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων καθρεπτών και αντικατάστασής τους ή καταβολής του αντιτίμου 

της αξίας τους από τον Ασφαλιστή, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποζημιωθέντα κρύσταλλα. 

Η αναφερόμενη κάλυψη ισχύει και παρέχεται μόνον στην Ελλάδα.  

Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που 

ενεργεί αντ’ αυτού και στη θέση του : 

 Να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο ζημιών στο 

τηλέφωνο 213 0101999. 

 Να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών, πριν πάρει 

οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. 

 Να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών  

Ο ασφαλισμένος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που διαθέτει για να περιορίσει τις επιζήμιες επιδράσεις από την ζημία 

από την στιγμή  του συμβάντος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ 

 
Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Ζημιές 

στους αερόσακους του ασφαλιζομένου οχήματος αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση από υπαιτιότητα του 

ασφαλιζομένου ή που θα προκληθούν από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση του ασφαλιζομένου οχήματος. 

Η κάλυψη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που το όχημα δεν έχει επισκευαστεί ή εάν έχει επισκευαστεί πριν επιθεωρηθεί ή στην 

περίπτωση που για την ζημία υποχρέωση αποζημίωσης έχει άλλος φορέας. 

Ανώτατο όριο κάλυψης ορίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του πιστοποιητικού 

ασφαλίσεως. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση και την αποζημίωση της ζημιάς είναι η ενημέρωση της Φροντίδας 

Ατυχήματος ώστε να γίνει καταγραφή της ζημιάς, και σε κάθε περίπτωση η προηγούμενη έγκριση της εταιρίας.  

Το κόστος αντικατάστασης του ταμπλό του οχήματος (όταν πρόκειται για ζημιά μπροστινών αερόσακων) και της 

ταπετσαρίας του οχήματος (όταν πρόκειται για ζημιά πλάγιων αερόσακων), καλύπτεται κατ ανώτατο όριο έως το 

ασφαλισμένο κεφάλαιο (δηλαδή όχι αθροιστικά με το κόστος των αερόσακων) με απαλλαγή εκατό (100) ευρώ.     

 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Εμείς θα παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη, όπως αυτή περιγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης, με αντάλλαγμα την 

πληρωμή του ασφαλίστρου του πιστοποιητικού ασφάλισης. Η κάλυψη ισχύει μόνο για τις καλύψεις οι οποίες αναγράφονται 

στο αντίστοιχο τμήμα  του παρόντος Παρεχόμενες Καλύψεις. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ορισμοί αυτοί ισχύουν για όλα τα τμήματα του πιστοποιητικού ασφάλισης. 

1. Η λέξη «σας, είσαστε, εσείς,» αναφέρεται στον Ασφαλιζόμενο όπως αυτός αναφέρεται στη πρώτη σελίδα του 

πιστοποιητικού ασφάλισης 

2. Η λέξη μας, εμείς, εμάς αναφέρεται στην Ασφαλιστική Εταιρία η οποία παρέχει την ασφάλιση, δηλαδή τον 

Ελληνικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Οχημάτων Δημοσίας & Ιδιωτικής Χρήσεως ΣυνΠΕ που 

εδρεύει Ερ. Σταυρού 68, ΤΚ 65403, Καβάλα, ΑΦΜ: 998343202, ΔΟΥ: Α Καβάλας. 

3. Η λέξη «συγγενής» αναφέρεται στην/ον νόμιμη/ο σύζυγό σας, στους γονείς σας, στους Θετούς γονείς σας, 

στους πεθερούς σας, στους παππούδες σας, στα τέκνα σας, στα Θετά τέκνα σας, στα εγγόνια σας, στα 

αδέρφια σας, στους Θείους σας, στα ανίψια σας και στα ξαδέρφια σας και γενικά σε συγγενείς εξ αίματος μέχρι 

του τετάρτου βαθμού. 

4. Διάρκεια ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία είσαστε καλυμμένος από αυτή την ασφάλιση, από την 

ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης. 

5. Απώλεια ή κλοπή σημαίνει κάποιο αντικείμενο το οποίο είτε έχει ακούσια χαθεί είτε έχει κλαπεί από τρίτο χωρίς 

την βοήθειά σας, την συγκατάθεσή σας ή τη συνεργασία σας. 

6. Ζημία σημαίνει μία απρόβλεπτη και ξαφνική υλική περιουσιακή ζημία που οφείλεται σε γεγονότα τυχαία, βίαια και 

ανεξάρτητα της Θέλησης του Ασφαλιζόμενου. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται επακόλουθες ζημίες ή δαπάνες 

(π.χ. διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημία) 

7. Διάρρηξη είναι η παράνομη είσοδος στην περιουσία κάποιου, με χρήση δύναμης ή βίας και με εμφανή σημάδια 

στο σημείο εισόδου από χημικά ή εργαλεία ή εκρηκτικά, με σκοπό την κλοπή ή τη διεξαγωγή βίαιων πράξεων. 

8. Όχημα είναι αποκλειστικά το δικό σας ΙΧΕ επιβατικό αυτοκίνητο ή ΦΙΧ φορτηγό ή μοτοσικλέτα, τα στοιχεία του 

οποίου αναφέρονται στη πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης. 

9. Όριο ευθύνης είναι το μέγιστο ποσό που εμείς καταβάλλουμε τόσο για κάθε κάλυψη όσο και για όλη τη διάρκεια 

ισχύος του ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης. 
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10. Έγγραφα: ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, δίπλωμα οδήγησης του ασφαλισμένου και άδεια 

κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος 

11. Κλειδιά: Τα κλειδιά του αυτοκινήτου (και γενικώς οποιαδήποτε συσκευή πού εξυπηρετεί το κλείδωμα και το 

ξεκλείδωμα ταυ μηχανισμού της πόρτας του αυτοκινήτου).  

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Εμείς καλύπτουμε τα έξοδα επανέκδοσης εγγράφων και ειδικότερα τις δαπάνες στις οποίες υποβληθήκατε εσείς για την 

αντικατάσταση των εγγράφων σας που απωλέσθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων παραβόλων. 

 

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Μέχρι € 200,00. ανά ζημιογόνο γεγονός, για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις (όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο Παρεχόμενες 

καλύψεις) και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ 

Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας πρέπει να: 

1. Γνωστοποιήσετε τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα καλώντας στο τηλέφωνο της φροντίδας ατυχήματος. 

2. Υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση με στην οποία θα περιγράφεται με ακρίβεια το περιστατικό της επέλευσης ταυ 

κινδύνου 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Η αποζημίωση θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει ο Ασφαλισμένος να 

υποβάλλει: 

Νόμιμα παραστατικά που να αντιστοιχούν στις δαπάνες που έγιναν για αντικατάσταση των προσωπικών εγγράφων (εφόσον 

υπάρχουν) αντίγραφα των εγγράφων που επανεκδόθηκαν. Προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η αποζημίωση του 

Ασφαλισμένου, ενδέχεται να οριστεί πραγματογνώμονας ή ερευνητής, ο οποίος θα εκτιμήσει τη ζημία. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Τι δεν καλύπτουμε εμείς: 

1. απώλειες ή ζημίες που έχετε προκαλέσει εσείς ή / και οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο δικό σας ή του 

συντρόφου σας, των ανιόντων και των κατιόντων ή άλλων συγγενών σας (πατριός, μητριά, τέκνα του συζύγου, 

πεθερός, πεθερά, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς αδελφοί) 

2. απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πόλεμο ή εμφύλιο πόλεμο, άλλες εμπόλεμες συρράξεις και εσωτερικές 

αναταραχές και μέτρα στρατιωτικά, αστυνομικά και διοικητικά που έχουν σχέση με αυτά, σε Επανάσταση, 

πραξικόπημα, διαδήλωση, απεργία, πυρηνική διάσπαση ή ιονίζουσα ακτινοβολία, παρέμβαση του Κράτους ή 

οποιασδήποτε Αρχής και Τρομοκρατικές ενέργειες 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟPOI 

1. Διαιτησία 

                          Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε, τα ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση   

                          και  απόφαση ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη. 

2. Ύπαρξηάλλων ασφαλίσεων 

                          Οι Καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο παρέχονται καθ’ υπέρβαση. Αυτό  

                          σημαίνει ότι αν, τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ζημία, είστε ασφαλισμένοι και από άλλη   

                          έγκυρη ασφάλιση, αυτό το ασφαλιστήριο Θα καλύπτει μόνο το ποσό που δεν καλύπτεται από άλλο   

                          ασφαλιστήριο μέχρι το όριο της συγκεκριμένης κάλυψης. 

3. Αρμόδια δικαστήρια - δωσιδικία 

                          Αυτό το Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

                          Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των   

                          Δικαστηρίων της πόλης της Καβάλας. 

4. Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου 

                          Η μέγιστη περίοδος ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη θα συνεχιστεί εφόσον 

                          πληρώνονται τα ασφάλιστρα, εκτός κι αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί 

5. Απόκρυψη στοιχείων ή Απάτη 

                         Το Ασφαλιστήριο θα θεωρείται άκυρο, είτε πριν είτε μετά τη ζημία, αν εσείς εσκεμμένα αποκρύψατε ή                            

                         διαστρεβλώσατε κάποιο στοιχείο ή περιστατικό που αφορά αυτή την ασφάλιση ή αν μας δώσατε  

                         ψευδείς πληροφορίες. 

6. Εσείς θα πρέπει να λάβετε όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να αποφύγετε μελλοντικές ζημίες. 

7. Υποχρεώσεις μετά από Ατύχημα ή Ζημία 

 

 Εμείς υποχρεούμεθα να σας παρέχουμε κάλυψη με το εν λόγω Ασφαλιστήριο με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε 

πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις σας. Εσείς οφείλετε να συνεργάζεστε με εμάς στη  έρευνα, την αξιολόγηση και τη διευθέτηση 

της ζημίας. 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα παρακάτω ισχύουν για όλες τις ενότητες του Ασφαλιστηρίου. 

1. Ακύρωση από εσάς 

                          Εσείς μπορείτε υα ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνοντάς μας   

                          εγγράφως 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης. 

         Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου, Αν δεν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια 

         ισχύος του Ασφαλιστηρίου, το ποσά των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης 

         μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά. 

         Αν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος ταυ Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση    

         ακυρώσεως του ασφαλιστηρίου δεν δικαιούστε επιστροφή ασφαλίστρων. 
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2. Τροποποιήσεις 

Εσείς οφείλετε να ενημερώσετε εμάς εντός 14 ημερών από τότε που λάβατε γνώση για οποιαδήποτε μεταβολή 

που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση μου εμείς ενημερωθούμε από εσάς για οποιαδήποτε 

μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε όρο 

ή προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου ή να καταγγείλουμε τη σύμβαση μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τότε 

που περιήλθαν σε γνώση μας τα παραπάνω 

Καμία αλλαγή ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν Θα έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με πρόσθετη 

πράξη. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Εμείς θα παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη, όπως αυτή περιγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης, με αντάλλαγμα την 

πληρωμή του ασφαλίστρου του πιστοποιητικού ασφάλισης. Η κάλυψη ισχύει μόνο για τις καλύψεις οι οποίες αναγράφονται 

στο αντίστοιχο τμήμα  του παρόντος Παρεχόμενες Καλύψεις. 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Εφόσον μας καταβάλετε το σχετικό ασφάλιστρο, εμείς θα καλύψουμε:  

1. Κάλυψη βλάβης κλειδαριάς συνεπεία διάρρηξης: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος αντικατάστασης των 

κλειδαριών του οχήματος σας σε περίπτωση βλάβης των κλειδαριών κατά την απόπειρα διάρρηξης του 

οχήματος και μέχρι το όριο ευθύνης. 

2. Κόστος αποζημίωσης κλειδαρά: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος του κλειδαρά σε περίπτωση που εσείς 

βρεθείτε κλειδωμένοι εκτός του οχήματος σας, εξαιτίας βλάβης της κλειδαριάς από απόπειρα διάρρηξης του 

οχήματος και μέχρι το όριο ευθύνης. 

3. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό όριο ευθύνης είναι το μέγιστο και για τις δύο παρεχόμενες καλύψεις και σε 

καμία περίπτωση δεν υπολογίζετε αθροιστικά.   

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Μέχρι € 200,00. ανά ζημιογόνο γεγονός, για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις (όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο Παρεχόμενες 

καλύψεις) και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ 

Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας πρέπει να: 

1.       Γνωστοποιήσετε τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα καλώντας στο τηλέφωνο της φροντίδας ατυχήματος. 

2.       Υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση με στην οποία θα περιγράφεται με ακρίβεια το περιστατικό της επέλευσης   

          του κινδύνου 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Η αποζημίωση θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει ο Ασφαλισμένος να 

υποβάλλει: 

Νόμιμα παραστατικά που να αντιστοιχούν στις δαπάνες που έγιναν για αντικατάσταση των χαλασμένων κλειδαριών καθώς 

και την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών του επαγγελματία κλειδαρά. Προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η αποζημίωση 

του Ασφαλισμένου, ενδέχεται να οριστεί πραγματογνώμονας ή ερευνητής, ο οποίος θα εκτιμήσει τη ζημία. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Τι δεν καλύπτουμε εμείς: 

1.    απώλειες ή ζημίες που έχετε προκαλέσει εσείς ή / και οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο δικό σας ή του   

       συντρόφου σας, των ανιόντων και των κατιόντων ή άλλων συγγενών σας (πατριός, μητριά, τέκνα του    

       συζύγου, πεθερός, πεθερά, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς αδελφοί) 

2.   απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πόλεμο ή εμφύλιο πόλεμο, άλλες εμπόλεμες συρράξεις και εσωτερικές   

      αναταραχές και μέτρα στρατιωτικά, αστυνομικά και διοικητικά που έχουν σχέση με αυτά, σε Επανάσταση,   

      πραξικόπημα, διαδήλωση, απεργία, πυρηνική διάσπαση ή ιονίζουσα ακτινοβολία, παρέμβαση του Κράτους ή   

      οποιασδήποτε Αρχής και Τρομοκρατικές ενέργειες 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟPOI 
1.               Διαιτησία 

                           Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε, τα ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση  
                           και απόφαση ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη. 

2.               Ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων 
                           Οι Καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο παρέχονται καθ’ υπέρβαση. Αυτό  
                           σημαίνει ότι αν, τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ζημία, είστε ασφαλισμένοι και από άλλη  
                           έγκυρη ασφάλιση, αυτό το ασφαλιστήριο Θα καλύπτει μόνο το ποσό που δεν καλύπτεται από άλλο   
                           ασφαλιστήριο μέχρι το όριο της συγκεκριμένης κάλυψης. 

3.              Αρμόδια δικαστήρια - δωσιδικία 
                          Αυτό το Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
                          Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των  
                          Δικαστηρίων της πόλης της Καβάλας. 

4.              Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου 
                           Η μέγιστη περίοδος ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη θα συνεχιστεί  
                           εφόσον πληρώνονται τα ασφάλιστρα, εκτός κι αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί 

5.              Απόκρυψη στοιχείων ή Απάτη 
                           Το Ασφαλιστήριο θα θεωρείται άκυρο, είτε πριν είτε μετά τη ζημία, αν εσείς εσκεμμένα αποκρύψατε ή                            



 

Σελίδα 9 από 9 

 

                          διαστρεβλώσατε κάποιο στοιχείο ή περιστατικό που αφορά αυτή την ασφάλιση ή αν μας δώσατε  
                          ψευδείς πληροφορίες. 

6.              Εσείς θα πρέπει να λάβετε όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να αποφύγετε μελλοντικές ζημίες. 
7.              Υποχρεώσεις μετά από Ατύχημα ή Ζημία 

 
 Εμείς υποχρεούμεθα να σας παρέχουμε κάλυψη με το εν λόγω Ασφαλιστήριο με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε πλήρως με 
όλες τις υποχρεώσεις σας. Εσείς οφείλετε να συνεργάζεστε με εμάς στη  έρευνα, την αξιολόγηση και τη διευθέτηση της ζημίας. 
 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΙΗΣΕΙΣ 
Τα παρακάτω ισχύουν για όλες τις ενότητες του Ασφαλιστηρίου. 

1.                Ακύρωση από εσάς 
                           Εσείς μπορείτε υα ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνοντάς μας   
                           εγγράφως 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης. 

         Σε περίπτωση ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου, Αν δεν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια 
         ισχύος του Ασφαλιστηρίου, το ποσά των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης 
         μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά. 
         Αν έχετε καταθέσει δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος ταυ Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση     
         Ακυρώσεως του ασφαλιστηρίου δεν δικαιούστε επιστροφή ασφαλίστρων. 

2.               Τροποποιήσεις 
Εσείς οφείλετε να ενημερώσετε εμάς εντός 14 ημερών από τότε που λάβατε γνώση για οποιαδήποτε μεταβολή 
που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση μου εμείς ενημερωθούμε από εσάς για οποιαδήποτε μεταβολή 
που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε όρο ή 
προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου ή να καταγγείλουμε τη σύμβαση μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τότε που 
περιήλθαν σε γνώση μας τα παραπάνω 
Καμία αλλαγή ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν Θα έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με πρόσθετη 
πράξη. 

 
 


