
 
 
 
 
 
 
 
Έκδοση Νο 8 
Ισχύει από 01/12/2014 
 
Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Άρθρο 1. Ορισμοί 
Οι ακόλουθες λέξεις, όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν την έννοια που δίδεται παρακάτω: 
Εταιρεία  ή Ασφαλιστής 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία » και το διακριτικό τίτλο 
«AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.».  
Λήπτης της ασφάλισης ή συμβαλλόμενος 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η εταιρεία  κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό 
μπορεί να συμβληθεί με την εταιρεία  για λογαριασμό δικό του ή τρίτου και το βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 
Ασφαλισμένος (μπορεί να είναι ο δικαιούχος του ασφαλίσματος) 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απειλείται από την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου και υπέρ του οποίου 
παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε για λογαριασμό του λήπτη της 
ασφάλισης. 
Ασφαλιστήριο 
Το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της 
εταιρεία ς και αποτελείται από έντυπο δακτυλογραφημένο κείμενο, είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε 
μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση ή ακύρωση, που πραγματοποιείται με την έκδοση 
σχετικής πρόσθετης πράξης) και από τους γενικούς και ειδικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, οι οποίοι 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης και παραδίδονται στον ασφαλισμένο ή λήπτη της 
ασφάλισης. 
Ασφαλισμένο Όχημα 
Το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο όχημα. 
Ασφαλιστικός Κίνδυνος 
Το ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο. 
Ατύχημα ή Ζημία 
Η επέλευση οποιουδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και οφείλεται σε τυχαίο, 
βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης γεγονός. 
Ασφάλισμα 
Το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει κατά περίπτωση η εταιρεία. 
Δικαιούχος Ασφαλίσματος 
Το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα. 
Ασφαλιστικό ή Ασφαλιζόμενο Ποσό – Ανώτατο Όριο  ευθύνης 
Το χρηματικό ποσό μέχρι του οποίου ως ανώτατο όριο ευθύνεται η εταιρεία , στο οποίο περιλαμβάνονται το 
κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και κάθε φύσεως αμοιβές τρίτων, για κάθε είδος κινδύνου που 
καλύπτεται. 
Αν η εταιρεία  υποχρεωθεί να πληρώσει πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του 
ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης. 
Απαλλαγή 
Είναι το ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου δίπλα από κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο και 
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με το οποίο επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση ζημίας από το ποσό της 
οφειλόμενης και καταβλητέας αποζημίωσης αφαιρείται το ποσό της απαλλαγής. 
Τρομοκρατικές ενέργειες 
Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές Ενέργειες) σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων 
με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κoινωνικούς ή θρησκευτικούς ή 
ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν  τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου 
προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης  ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή 
όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης. 
 

 
Άρθρο 2. Καλυπτόμενοι Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι 
Το παρόν ασφαλιστήριο ισχύει μόνο για όσους ασφαλιστικούς κινδύνους αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του 
ασφαλιστηρίου και παραπλεύρως αυτών αναγράφονται τα συμφωνηθέντα ασφαλιζόμενα ποσά και τα 
αντιστοιχούντα προς αυτά ασφάλιστρα ή η ένδειξη «ΙΣΧΥΕΙ». 
Μόνη η αναφορά οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου στους Γενικούς ή Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, 
χωρίς την τήρηση των ανωτέρω, ουδεμία υποχρέωση της εταιρείας δημιουργεί. 

 
Άρθρο 3. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 
Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης, που έχει υποβάλει στην 
Εταιρεία  ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια καθώς και τις 
έγγραφες απαντήσεις του, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει τυχόν ζητηθεί.  
Ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης γνωρίζει και αποδέχεται ότι ανάλογα με τις πληροφορίες που δίνει ο 
ίδιος προς την εταιρεία  υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. 

 
Άρθρο 4. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζομένου καθορίζονται από: 
1. Το Ασφαλιστήριο 
2. Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
3. Την Πρόταση Ασφάλισης  
4. Τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του 
Ασφαλιστηρίου. 
Οι Ειδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών. 
Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου, η καταβολή του ασφαλίστρου ή η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το 
ασφαλιστήριο συνεπάγονται αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της 
ασφαλιστικής σύμβασης, από κάθε πρόσωπο η ευθύνη του οποίου καλύπτεται με τον παρόν ασφαλιστήριο. 

 
Άρθρο 5. Πληρωμή Ασφαλίστρων 

1. Η καταβολή του αναγραφόμενου ολικού ποσού ασφαλίστρων γίνεται μόνο προκαταβολικά, εφάπαξ και σε 
μετρητά. Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική 
υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της. 
2. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, αν ο ασφαλιστής σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα 
αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης.  
 

Άρθρο 6. Ασφαλιστικά Βάρη 
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως έχουν 
υποχρέωση να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε 
στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφαλίσεως και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης ή 
του ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή τα ανωτέρω στοιχεία, ο ασφαλιστής δικαιούται 
να καταγγέλλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε 
γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 
3. Η πρόταση του ασφαλιστή για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα 
από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναγράφεται στο έγγραφο της πρότασης. 
4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου αυτού, ο 
ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παρ. 2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει 
πριν τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 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. 
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5. Σε περίπτωση  παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο 
ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγέλλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε 
γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστής 
απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε 
αποκατάσταση κάθε ζημίας του ασφαλιστή. 
6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του 
άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιέλθει στον 
λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται 
στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα 
αποτελέσματα. 
7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν 
στην Εταιρεία , μέσα σε 14 ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του 
ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση 
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 μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία , μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της 
γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης ο λήπτης 
της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον ασφαλιστή 
κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχειρήσεως του. 

 
Άρθρο 7. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς 
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούται: 
1. Να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία μέσα σε 8 ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο 
γεγονός, ανεξάρτητα από τη γνώμη του περί υπαιτιότητας.   
Δείγματα των εντύπων δήλωσης ατυχήματος και αίτησης αποζημίωσης παραδίδονται στο λήπτη της ασφάλισης 
μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
Η δήλωση ατυχήματος και η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλονται στην Εταιρεία με ένα από τους πιο κάτω  
τρόπους: 
- Αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εταιρείας ή στα εξουσιοδοτημένα από αυτή πρόσωπα τα οποία 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος. 
- Με τηλεομοιοτυπία (φαξ). 
- Με συστημένη επιστολή. 
- Με έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή. 

2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των αρμοδίων Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το 
ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον 
περιορισμό της ζημίας και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός 
επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος. 
3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της 
Εταιρείας για την διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 
4. Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στην Εταιρεία  κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την 
επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται. 
5. Να μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης. 
6. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή 
συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς την γραπτή συναίνεση της Εταιρεία ς. Η 
Εταιρεία  δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του ασφαλιζομένου, την 
απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του, αλλά για δικό της όφελος την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωση αποζημίωσης, μέχρι το όριο 
ευθύνης της και αφού το ειδοποιήσει σχετικά. ‘Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά την 
διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο ασφαλιζόμενος 
οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρεία  θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από 
αυτόν. Παρέχει δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί η ασφαλιστική 
Εταιρεία , ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή και τον 
ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεων τους, παρέχει στην Εταιρεία  το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση 
της ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα καταβληθέντα προς οποιονδήποτε τρίτο. 

 
Άρθρο 8. Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας 
Για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, η συνολική ευθύνη της εταιρείας προς αποζημίωση για κάθε συμβάν σε 
καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου ποσό. 
Για την ασφάλιση των λοιπών κινδύνων (εκτός Αστικής Ευθύνης), η συνολική ευθύνη της εταιρείας προς 
αποζημίωση κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 
αναγραφόμενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου ποσό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιών που θα 
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συμβούν στην ίδια χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και 
καταβολής ασφαλίσματος που δεν εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό, η ασφαλιστική σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει 
ως προς την συγκεκριμένη κάλυψη μειωμένη κατά το  ασφάλισμα που καταβλήθηκε. 
Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου ασφαλιστικού κινδύνου και εξάντλησης του ασφαλιστικού ποσού της 
κάλυψης με την καταβολή του συνόλου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει ως προς την 
συγκεκριμένη κάλυψη. 
Αν η εταιρεία  υποχρεωθεί να πληρώσει πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του 
οδηγού, κυρίου, κατόχου του οχήματος και του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης. 

 
Άρθρο 9. Καθορισμός Ασφαλίστρου 
1. Τα ασφάλιστρα προσδιορίζοντα με βάση τους παράγοντες τιμολόγησης που αναφέρονται στο εκάστοτε 
τιμολόγιο της εταιρείας. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την 
πολιτεία τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται και κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής συμβάσεως. Η καταβολή 
χρημάτων χωρίς την χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου ούτε άλλη 
υποχρέωση εκτός από την επιστροφή χρημάτων. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να 
γνωστοποιούν στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή του οχήματος ή στοιχείων του οχήματος και του οδηγού ιδίως 
όταν  τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό ασφαλίστρων.  
2.  Εάν το όχημα οδηγείται από οδηγό ηλικίας κάτω των 23 ετών, η εταιρεία  ορίζει επασφάλιστρο επί τοις εκατό 
επί των ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Εάν το όχημα οδηγείται από οδηγό 
με άδεια οδήγησης μικρότερη του ενός έτους, τότε η εταιρεία  ορίζει επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των 
ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Στην περίπτωση που συντρέχουν αθροιστικά 
και οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις τότε ορίζεται συνολικό επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των ασφαλίστρων και 
αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Εάν το όχημα οδηγείται από οδηγό που διαθέτει διεθνή άδεια 
οδήγησης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε η εταιρεία  ορίζει επασφάλιστρο επί τοις εκατό επί των 
ασφαλίστρων και αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν προκληθεί τροχαίο ατύχημα και διαπιστωθεί ότι το ασφαλισμένο όχημα οδηγείτο από οδηγό που 
εμπίπτει σε  οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς αυτό να 
έχει δηλωθεί στη εταιρεία  ώστε να εισπραχθεί αντίστοιχο επασφάλιστρο, τότε η εταιρεία  θα εισπράττει 100% 
επί του ασφαλίστρου.  
3. Εάν στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου αυτού αναφέρεται ότι παραχωρήθηκε έκπτωση και τις 
προϋποθέσεις για την παροχή της έκπτωσης αυτής, για τις οποίες ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος 
δήλωσε στην αίτησή του για ασφάλιση, ότι ισχύουν όλες, δηλαδή, 
-  το εύρος ηλικίας των οδηγών, 
- το χρόνο κατοχής άδειας οδήγησης των οδηγών, 
- την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, 
- το μηδενικό ιστορικό ζημιών της τελευταίας (πριν την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης), τριετίας, του 

λήπτη της ασφάλισης με το ασφαλισμένο και / ή με άλλο όχημα, το οποίο αντιστοιχίζεται στην κατώτατη 
κατηγορία ασφαλίστρων (bonus), όπως ισχύει στο Τιμολόγιο Ασφαλίστρων Αυτοκινήτων της Εταιρείας κάθε 
φορά και η Εταιρεία διαπιστώσει, οποιαδήποτε στιγμή, ότι δεν ισχύουν όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ο 
λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει πρόσθετο ασφάλιστρο ίσο με το 
100% των ασφαλίστρων που αναλογούν στα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Ασφαλίστρων 
Αυτοκινήτων της Εταιρείας.  

4.  Εάν το ασφαλισμένο όχημα φέρει προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας, τα ασφάλιστρα του παρόντος 
συμβολαίου υπολογίστηκαν με βάση το γεγονός ότι το ασφαλιζόμενο όχημα θα κυκλοφορεί,  με προσωρινές 
πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΠΟΛ 1132 3/12/2013 του Υπουργείου Οικονομικών 
και στην παράγραφο 7 του άρθρου 22 του νόμου 2367/1953, δηλαδή μέχρι 2 ημέρες κάθε μήνα με σκοπό την 
δοκιμή, την επισκευή ή την πώλησή του. 

   Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα επανακτήσει την μόνιμη άδεια κυκλοφορίας και τις μόνιμες πινακίδες 
του, ο λήπτης της ασφάλισης και / ή ο ασφαλισμένος, υποχρεούνται να το δηλώσουν άμεσα στην εταιρεία και 
να πληρώσουν το  πρόσθετο ασφάλιστρο που αυτή θα καθορίσει, σύμφωνα με το τιμολόγιό της που ισχύει 
κάθε φορά. 
Σε περίπτωση που η εταιρεία διαπιστώσει ότι το ασφαλισμένο όχημα φέρει κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας 
(και όχι προσωρινές), θα χρεώσει την διαφορά των ασφαλίστρων που αναλογούν σε όχημα αντίστοιχης χρήσης 
με το ασφαλισμένο (σύμφωνα με το τιμολόγιό της), με μόνιμες πινακίδες κυκλοφορίας και επιπλέον 
ασφάλιστρο ίσο με το 50 τοις εκατό της εν λόγω διαφοράς ασφαλίστρων. 

 
Άρθρο 10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΒONUS – MALUS)  
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τις ζημιές που έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος, 
για ασφαλιστικές περιπτώσεις αστικής ευθύνης και ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος από σύγκρουση , 
πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή. Για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης χωρίς δήλωση ζημιάς, παρέχεται 
έκπτωση στα ασφάλιστρα την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης. Για κάθε δήλωση ζημιάς μέσα σε μία 

4/36 
   ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΩΝ Νο8 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/12/2014 



δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης, τα ασφάλιστρα επιβαρύνονται την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης. Η 
έκπτωση στα ασφάλιστρα της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης ή η επιβάρυνση, προσδιορίζεται κάθε 
φορά από το τιμολόγιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση δήλωσης ζημιάς η οποία αφορά σε απαίτηση αποζημίωσης α 
αστική ευθύνη και για ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος, για την ίδια ασφαλιστική περίπτωση, αυτό θα 
θεωρείται ως μία δήλωση ζημιάς. 
 
Ως ζημία θεωρείται κάθε ζημία που περιήλθε σε γνώση της εταιρείας, για την οποία η εταιρεία  κατέβαλε ή 
οφείλει να καταβάλει αποζημίωση. 

 
Ανάκληση ζημίας: Ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους 
από την ημερομηνία του ατυχήματος, να ανακαλέσει τη δήλωση ατυχήματος που τυχόν υπέβαλε, χωρίς να 
υπάρξει επιβάρυνση στα ασφάλιστρα (εάν έχει ήδη επιβαρυνθεί, επιστρέφονται τα αναλογούντα στην 
επιβάρυνση αυτή ασφάλιστρα), αναλαμβάνοντας ο ίδιος κάθε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. Μετά την πάροδο 
της παραπάνω προθεσμίας η τυχούσα ανάκληση ουδεμία έκπτωση ασφαλίστρων συνεπάγεται. Καμία ανάκληση 
δεν γίνεται δεκτή, εάν η εταιρεία  έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τη συγκεκριμένη ζημιά, εκτός εάν ο 
ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης καταβάλει στην εταιρεία  το ποσό αυτό. 
 
Άρθρο 11. Ασφάλιση με περισσότερους Ασφαλιστές 
Αν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή 
ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως χωρίς 
καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την 
έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το 
χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη 
ασφάλιση. Κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα κατανέμεται σε όλες τις 
Ασφαλιστικές Εταιρίες, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλισμένο κίνδυνο και όχι εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρεία  απαλλάσσεται 
πάσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 2496/97. 

 
Άρθρο 12. Τροποποίηση της Ασφαλιστικής Σύμβασης  
Μετά από έγγραφη συναίνεση του ασφαλιστή και με έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επομένη της αιτήσεως 
του ασφαλισμένου, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση. 

 
Άρθρο 13. Ανακοινώσεις & Δηλώσεις & Επιδόσεις Εγγράφων  
1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα 
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή δικογράφου του ασφαλισμένου ή του λήπτη της 
ασφάλισης γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. 
2. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή δικογράφου της Εταιρείας προς τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο 
θα γίνεται νόμιμα στην διεύθυνση αυτού που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, εκτός αν αυτός εγγράφως 
ενημερώσει την Εταιρεία  για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του. 

 
Άρθρο 14. Διακανονισμός Ζημιάς  
Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να κάνει έρευνα για τα αίτια ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες 
έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου και αυτοκινήτου κατά το χρόνο 
του ατυχήματος. Η διεξαγωγή έρευνας ουδέποτε αποτελεί αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από 
την εταιρεία . Η εταιρεία  δικαιούται επίσης, να προβεί σε κάθε είδους διακανονισμό οποιασδήποτε ζημίας κατά 
την απόλυτη κρίση της χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης. 

 
Άρθρο 15. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 
Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρεία ς και 
των Ασφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα δικαστήρια της 
έδρας της Εταιρείας. 

 
Άρθρο 16. Υποκατάσταση της Εταιρείας 
Με την καταβολή της αποζημίωσης προς τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, η εταιρεία  αποκτά 
αυτοδίκαια όλα τα δικαιώματα που έχει αυτός έναντι κάθε τρίτου υπαιτίου της ζημίας μέχρι του ποσού της 
αποζημίωσης. Από την ημέρα της καταβολής της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος εκχωρεί στην εταιρεία  όλα τα 
σχετικά δικαιώματά του και δίνει στην εταιρεία  την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να ενεργήσει με κάθε νόμιμο 
τρόπο στο όνομά του ή στο δικό της για αποζημίωση από κάθε υπαίτιο τρίτο. 
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Άρθρο 17. Διάρκεια, ισχύς και λύση της ασφαλιστικής σύμβασης 
Η ασφαλιστική σύμβαση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στον πίνακα στον οποίο αναφέρονται 
τα εξατομικευμένα στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου οχήματος και τα στοιχεία της 
ασφάλισης και ισχύει με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου των ασφαλίστρων για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να λυθεί είτε με συμφωνία των συμβαλλομένων είτε κατόπιν καταγγελίας ενός 
εξ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11α του νόμου 489/1976 και του άρθρου 8 του 
νόμου 2496/1997. 
Ειδικότερα, 
α) σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή της κατοχής του ασφαλισμένου οχήματος με οποιοδήποτε 
νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία της μεταβίβασης, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της εταιρείας οποιαδήποτε ενέργεια. 
Αν, μετά τη μεταβίβαση του ασφαλισμένου οχήματος, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση, η παρούσα 
ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει. 
β) σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του αυτοκινήτου αιτία θανάτου αλλά και σε κάθε μεταβολή της 
κυριότητας ή της κατοχής του οχήματος συνεπεία ειδικής διαδοχής, τόσο η εταιρεία όσο και ο λήπτης της 
ασφάλισης / ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν την σύμβαση ως προς την ασφάλιση των προαιρετικά 
καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. 
Η καταγγελία εκ μέρους της εταιρείας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που 
περιήλθε στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο.  
Η εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίσματος, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε 
πριν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
που εμπρόθεσμα άσκησε ο ασφαλιστής και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον 
είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζε την διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. 
 
Αν η εταιρεία  υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους παθόντες, σε περίπτωση ακύρωσης, λήξης ή 
αναστολής του ασφαλιστηρίου και μη τήρησης των διατυπώσεων που ορίζει ο νόμος, τότε έχει δικαίωμα να 
απαιτήσει από τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης οποιοδήποτε ποσό κατέβαλε, εντόκως και μετά 
δικαστικών εξόδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

Η ασφάλιση της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων διέπεται από τις διατάξεις του 
Νόμου 489/1976, τους γενικούς όρους που περιγράφονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος και τους ειδικούς όρους 
ασφάλισης της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, οι οποίοι υπερισχύουν των γενικών και 
αναφέρονται πιο κάτω.  

 
Άρθρο 1. Αντικείμενο ασφάλισης 
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων καλύπτει την ικανοποίηση των νόμιμων απαιτήσεων 
τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του κυρίου, κατόχου και οδηγού του ασφαλισμένου 
οχήματος από την κυκλοφορία αυτού και για τις προκαλούμενες σε βάρος τρίτων υλικές ζημίες και σωματικές 
βλάβες, μέχρι του ύψους των ασφαλιστικών ποσών που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

 
Άρθρο 2. Τοπικά όρια ισχύος 
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ενιαίου Οικονομικού Χώρου καθώς και για τις χώρες  των οποίων τα Εθνικά 
γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας 
(Συμφωνία της Κρήτης 2002). 
Για τις υπόλοιπες χώρες εκτός των ανωτέρω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του Ασφαλιστή κατόπιν 
προηγούμενης έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου, με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 

 
Άρθρο 3. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση 
1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του αυτοκινήτου αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
του κληρονομούμενου από την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, μεταβιβάζονται 
αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για την μη αποδοχή τους 
εντός τριάντα (30) ημερών από την γνώση της επαγωγής της κληρονομίας και του λόγου της. 
2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή της κατοχής του αυτοκινήτου με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, η 
ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της 
μεταβίβασης  
3. Σε περίπτωση που μετά την μεταβίβαση του αυτοκινήτου κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα 
ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο, η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει. 
 
Άρθρο 4. Εξαιρέσεις 
Αποκλείονται της ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, εφόσον προκαλούνται: 
1. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που 
οδηγεί. Άδεια οδηγήσεως για άλλους τύπους οχημάτων δεν ισχύει. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση 
που έχει λήξει η ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, 
ακόμη και αν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.  
2. Από οδηγό που ευρίσκεται υπό τη επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το 
ατύχημα.  
3. Κατά το χρόνο που το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο 
και την άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα. 
 
Άρθρο 5. Όχημα σχολής οδηγών 
Εάν το ασφαλισμένο όχημα έχει ταξινομηθεί ως εκαπαιδευτικό σχολής οδηγών, το παρόν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο ισχύει με την προϋπόθεση ότι κατά την χρήση του οχήματος από εκπαιδευόμενο οδηγό, θα βρίσκεται 
στη θέση του συνοδηγού εκπαιδευτής ο οποίος έχει την σχετική νόμιμη άδεια και θα εποπτεύει τους χειρισμούς 
του εκπαιδευόμενου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 
Οι συμπληρωματικές ή προαιρετικές καλύψεις που αναφέρονται κατωτέρω ισχύουν μόνο αν αναγράφονται στην 
πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ασφαλιζόμενου ποσού που αναφέρεται εκεί 
ή η ένδειξη «Παροχή» ή η ένδειξη «Ισχύει» και εφόσον έχουν καταβληθεί τα σχετικά ασφάλιστρα. 
Η ασφάλιση των προαιρετικών καλύψεων του παρόντος κεφαλαίου διέπεται από το Νόμο 2496/1997, τους 
γενικούς όρους, τους γενικούς όρους ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος και τους ειδικούς όρους ασφάλισης προαιρετικά καλυπτόμενων 
κινδύνων και παροχών, οι οποίοι υπερισχύουν των γενικών και αναφέρονται πιο κάτω. 

 
Άρθρο 1. Τοπικά όρια ισχύος 
Η ασφάλιση των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων αυτοκινήτων ισχύει μόνον για τα όρια της Ελληνικής 
Επικράτειας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου ή εκδοθεί σχετική πρόσθετη 
πράξη και καταβληθούν τα αντίστοιχα ασφάλιστρα.  

 
 

Άρθρο 2. Ασφαλιστικό ποσό και ασφάλισμα 
1. Τα ασφαλιστικά ποσά αποτελούν το ανώτατο όριο ευθύνης  της Εταιρεία ς από ένα ή περισσότερα ατυχήματα 
μέσα σε κάθε ετήσια ασφαλιστική περίοδο για κάθε είδους ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως 
εξόδων. Η ευθύνη της Εταιρείας δεν δύναται να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό και αν ακόμη από το ίδιο ατύχημα 
επήλθαν περισσότεροι ασφαλιστικοί κίνδυνοι. 
2. Σε περίπτωση ζημιάς, το ασφαλιστικό ποσό για την υπόλοιπη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου μειώνεται 
κατά το ποσό του ασφαλίσματος για τον αντίστοιχο ασφαλιστικό κίνδυνο, εκτός αν ο συμβαλλόμενος (λήπτης 
της ασφάλισης) ζητήσει και η Εταιρεία  αποδεχθεί γραπτά την κάλυψη συμπληρωματικού ποσού. 
3. Η Εταιρεία  δικαιούται, αντί να καταβάλει χρηματική αποζημίωση να αναλάβει την επισκευή του αυτοκινήτου. 
4. Η αξία (ασφαλιστικό ποσό) του ασφαλισμένου οχήματος καθορίζεται με βάση την πραγματική, τρέχουσα 
εμπορική αξία του, η οποία δηλώνεται από τον λήπτη της ασφάλισης και ερευνάται από την Εταιρεία  
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οπωσδήποτε κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου. Αν το ασφαλιστικό ποσό 
καλύπτει μέρος της αξίας του οχήματος (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα ισούται με το πηλίκο που προκύπτει 
από τη διαίρεση του γινομένου του ποσού της ζημίας, επί το ασφαλιστικό ποσό, δια του ποσού της πραγματικής 
τρέχουσας αξίας (αναλογικός όρος). 
5. Τα έξοδα, τέλη και χαρτόσημο εξόφλησης του ασφαλίσματος, βαρύνουν τον ασφαλισμένο, εκτός αν 
διαφορετικά αναφέρεται στο σχετικό ασφαλιστήριο. 
6. Το ασφάλισμα για όλους τους ασφαλιστικούς κινδύνους εκτός της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης 
περιλαμβάνει μόνο τη θετική ζημία και ποτέ την αποθετική, ούτε την μείωση της αγοραστικής αξίας του 
ασφαλισμένου οχήματος, ούτε τη ζημία από την στέρηση χρήσης αυτού, ούτε οποιαδήποτε άλλη άμεση ή 
έμμεση ζημία. 
7. Για την καταβολή του ασφαλίσματος απαιτείται η προσκόμιση στην Εταιρεία  όλων των πρωτοτύπων νομίμων 
παραστατικών. 

 
Άρθρο 3. Υπολογισμός ασφαλίσματος 
1. Για τον υπολογισμό του ασφαλίσματος, λαμβάνεται σαν βάση η εμπορική αξία του οχήματος ή των 
βλαβέντων ανταλλακτικών αυτού κατά το χρόνο της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, λαμβανομένης 
υπ’ όψη της φθοράς και παλαιότητάς τους. 
2. Δασμοί, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις σε τρίτους, αναφερόμενες στην κτήση του αυτοκινήτου και των 
ανταλλακτικών δεν συνυπολογίζονται στο ποσό του ασφαλίσματος, εφ’ όσον ο ο δικαιούχος  του ασφαλίσματος 
κύριος του αυτοκινήτου, απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής τους. 
3. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να θέσει το όχημα το ταχύτερο δυνατό στην διάθεση της Εταιρείας, η οποία 
υποχρεούται να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη σε οκτώ εργάσιμες ημέρες. Πριν από την πάροδο της 
προθεσμίας αυτής, ο ασφαλιζόμενος δεν δικαιούται να προβεί ο ίδιος σε αποκατάσταση της ζημιάς,διαφορετικά η 
εταιρεία  απαλλάσσεται της καταβολής ασφαλίσματος.  

  
Άρθρο 4. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές - Περιορισμοί 
Δεν καλύπτονται και αποκλείονται της ασφάλισης όλων των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων και παροχών, 
οι πιο κάτω περιπτώσεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους: 
1. Ζημιές που θα επέλθουν εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. 
2. Ζημιές που θα προκληθούν  σε χρόνο που το ασφαλισμένο όχημα κινείται εκτός οδών προοριζομένων για την 
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κυκλοφορία οχημάτων ή σε οδούς που απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία οχημάτων, σε πεζοδρόμους ή 
πεζοδρόμια. 
3. Φθορές λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας, καθώς επίσης και αποθετικές ζημιές από 
τη στέρηση χρήσης του ασφαλισμένου οχήματος. 
4. Σε αυτοκίνητα ψυγεία και συναφή οχήματα, οι ζημιές των ψυκτικών ή θερμαντικών  μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων γενικά από οποιαδήποτε αιτία. 
5. Ζημιές σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος. 
6. Ειδικά σε ό,τι αφορά μεμονωμένη απώλεια σε συσκευές λήψης, μετάδοσης, αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, 
οι οποίες αποτελούν σταθερό προσάρτημα του ασφαλισμένου οχήματος, εκτός αν έχουν δηλωθεί και 
κατονομαστεί ειδικά από τον ασφαλισμένο και έχουν ασφαλιστεί με συγκεκριμένη αξία. 
Επίσης, δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση, ζημίες που προκλήθηκαν 
άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός αν έχει εγγράφως 
συμφωνηθεί το αντίθετο. 
7. Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης, του κυρίου, κατόχου και του οδηγού του 
ασφαλισμένου οχήματος, είτε των προστηθέντων υπ’ αυτών προσώπων στην οδήγηση ή την φύλαξη του 
ασφαλισμένου οχήματος.  

8. Από συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες ταχύτητος, επιδείξεις και 
σε εορταστικές παρελάσεις ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) και αποδεδειγμένα επικίνδυνη 
οδήγηση. 

9. Από τρομοκρατικές πράξεις από επιδρομές εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε μετά την 
κήρυξη πολέμου), εμφυλίου πολέμου, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικοπήματα ή 
επανάσταση και επίταξη κάθε είδους. 

10. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από 
ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο. 

11. Από σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, τυφώνα, 
ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη φυσική διαταραχή καθώς και από πτώση δένδρων ή άλλων αντικειμένων 
οφειλόμενη στα φυσικά αυτά φαινόμενα, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των 
περιπτώσεων αυτών και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

12. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που 
οδηγεί. Άδεια οδηγήσεως για άλλους τύπους οχημάτων δεν ισχύει. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση 
που έχει λήξει η ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, 
ακόμη και αν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.  

13. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά το χρόνο που το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό, που εμπίπτει σε 
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 των γενικών όρων ασφάλισης της αστικής 
ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και λοιπών προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων (κεφάλαιο Ι του 
παρόντος), χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί στην εταιρεία , ώστε να εισπραχθεί αντίστοιχο επασφάλιστρο σε χρόνο 
προγενέστερο του ατυχήματος.  

14. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος ευρίσκεται υπό τη επίδραση οινοπνεύματος ή 
τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ και ανεξαρτήτως εάν η 
παράβαση αυτή συντέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος  

15. Αν το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και 
την άδεια κυκλοφορίας του και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συντέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. 

16. Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το ασφαλισμένο όχημα φορτίο, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει 
συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων  αυτών και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος 
ασφαλιστηρίου. 

17. Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που 
αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανεξαρτήτως αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του 
ατυχήματος. 

18. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος που μεταδόθηκε από αυτό ή από την διαρροή υγρών ή 
υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως του ασφαλισμένου οχήματος, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η 
κάλυψη των περιπτώσεων αυτών και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

19. Όταν το ασφαλισμένο όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο 
που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει 
συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος 
ασφαλιστηρίου. 
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20. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των ως εργαλείων ειδικού τύπου οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων 
εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών και αναγράφεται στην πρώτη 
σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

21. Εξαιρούνται ζημίες που προκλήθηκαν μέσα σε οχηματαγωγά ή σε φορτηγίδα ή σε οποιοδήποτε πλοίο ή 
σιδηρόδρομο, εκτός  εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών και αναγράφεται 
στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

22. Άμεσα από κύματα πίεσης τα οποία προκαλούνται από αεροσκάφος και οποιαδήποτε άλλη εναέρια μηχανή 
που ταξιδεύει με την ταχύτητα του ήχου ή με υπερηχητική ταχύτητα. 

23. Υπό ή επί αυτοκινήτων οχημάτων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας ασφαλισμένων για ατυχήματα αποκλειστικά 
μέσα σε συγκεκριμένο χώρο, εφόσον το ατύχημα έλαβε χώρα εκτός του χώρου αυτού. 

24. Όταν το ασφαλισμένο όχημα δεν διαθέτει το πιστοποιητικό ΚΤΕΟ που το κρίνει κατάλληλο για την 
κυκλοφορία του, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

25. Μέσα σε φυλασσόμενους ή περιφραγμένους χώρους στους οποίους απαγορεύεται η κίνηση σε όλα τα 
οχήματα πλην των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων (π.χ. αεροδρόμια, στρατόπεδα κλπ). 

26. Από την επιβολή προστίμων ή την εξαγορά ποινών που επιβλήθηκαν από διοικητικές, αστυνομικές ή 
δικαστικές αρχές λόγω παραβάσεων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων από τον ασφαλισμένο, καθώς και τα 
σχετικά δικαστικά έξοδα από αποφάσεις των παραπάνω αρχών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 
 
1. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
Καλύπτονται οι Υλικές Ζημίες που θα επέλθουν στο ασφαλισμένο όχημα, εξ αιτίας σύγκρουσής του με άλλο 
όχημα, το οποίο κατά τον χρόνο της σύγκρουσης ήταν αποδεδειγμένα ανασφάλιστο.  
Η Εταιρεία  οφείλει να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, μόνον εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
1) Η έλειψη της ασφάλισης του υπαίτιου οχήματος να αποδεικνύεται τόσο από έγγραφο της Τροχαίας, όσο και 
σχετική βεβαίωση του Κέντρου Πληροφοριών  
2) Να είναι γνωστά τα στοιχεία του ζημιογόνου ανασφάλιστου οχήματος, του οδηγού και του ιδιοκτήτη του.  
3) Να έχει κληθεί στον τόπο του ατυχήματος και να έχει επιληφθεί η αρμόδια αστυνομική αρχή. 
4) Η αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος να προκύπτει κατά τρόπο 
αναμφισβήτητο και να αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα (ποινική δικογραφία ή δελτίο συμβάντων της 
Τροχαίας). 
5) Το είδος και το ύψος των υλικών ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος να αποδεικνύεται από φωτογραφίες, 
τιμολόγια και Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, από πραγματογνώμονα οριζόμενο από την εταιρεία, η οποία πρέπει 
να ειδοποιείται, υποχρεωτικά προς τούτο, άμεσα από τον ασφαλισμένο και σε κάθε περίπτωση προ της 
επισκευής του οχήματος. 
6) Ο Ασφαλισμένος να έχει διαφυλάξει όλα τα δικαιώματά του κατά του υπαίτιου οδηγού και του ιδιοκτήτη του 
ανασφάλιστου Οχήματος, τα οποία εκχωρεί από τώρα στην Εταιρεία  μέχρι του ποσού που θα λάβει από την 
Εταιρεία  ως αποζημίωση, παρέχοντας στην Εταιρεία  την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει είτε εξώδικα είτε 
δικαστικά, στο όνομά της ή στο όνομα του Ασφαλισμένου για την αποζημίωσή της από οποιονδήποτε τρίτο κατά 
νόμο υπεύθυνο (οδηγό και ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος και το Επικουρικό Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε 
ασφαλιστική εταιρεία ). 
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή ή βοήθεια προς την Εταιρεία  (ενδεικτικά 
μάρτυρες, πληρεξούσια, αποδεικτικά στοιχεία κτλ.), προκειμένου η τελευταία να επιδιώξει δικαστικά την 
ικανοποίηση της απαίτησης της κατά παντός κατά νόμο υπευθύνου.  
Εξαιρέσεις 
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις: 
1) Προϋπάρχουσες ζημίες ή φθορές, μείωση απόδοσης και μείωση της εμπορικής αξίας του ασφαλισμένου 
οχήματος, δαπάνη μεταφοράς του ασφαλισμένου οχήματος, ζημιές στα πράγματα που μεταφέρονται με αυτό, 
αποθετικές ζημίες από την στέρηση χρήσης του οχήματος ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ηθική βλάβη καθώς και 
αξιώσεις συνεπεία σωματικών βλαβών ή θανάτου.  
3) Ζημίες από εκτροπή, ανατροπή, πρόσκρουση κτλ. του ασφαλισμένου οχήματος χωρίς σύγκρουση αυτού με 
άλλο όχημα. 

 
2. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ & ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
Αμέσως μόλις συμβεί κάτι για το οποίο μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση ή βοήθεια με βάση το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αυτό, πρέπει ο ασφαλισμένος να ενημερώσει την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει στη 
διάθεση του ασφαλισμένου το τηλέφωνο (+30) 210 9236287 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου. 
Συνεργάτης της Εταιρείας θα σπεύσει στο τόπο του ατυχήματος, προκειμένου να βοηθήσει τον οδηγό να 
συμπληρώσει την δήλωση ατυχήματος και να πάρει διάφορα άλλα χρήσιμα στοιχεία και φωτογραφίες. Η 
συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος δεν σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος έχει ευθύνη για το ατύχημα. Εάν το 
ασφαλισμένο όχημα έχει ακινητοποιηθεί εξαιτίας του ατυχήματος η Εταιρεία θα φροντίσει για τη μεταφορά του 
στο συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου, μέσα στα όρια του νομού που ακινητοποιήθηκε το όχημα. 
Η δυνατότητα να στείλει η Εταιρεία ειδικό συνεργάτη ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας και 
συγκεκριμένα, για όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και για τα νησιά Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Εύβοια, Κεφαλλονιά, 
Λέσβο, Κω, Λήμνο, Νάξο, Χίο, Σαλαμίνα, Πάρο, Σαντορίνη, Σύρο, Θάσο, Λέρο, Πόρο, Σάμο, Αίγινα, Σκιάθο, 
Σκόπελο, Τήνο και Άνδρο. 
Επίσης, η δυνατότητα μεταφοράς του οχήματος ισχύει εφόσον το μικτό βάρος του δεν ξεπερνά τα 3.500 κιλά 
και/ή το μεταξόνιό του τα 3,15 μέτρα και/ή το ύψος του τα 2,50 μέτρα. 
 
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (BONUS - MALUS ) 
Δεν επιβαρύνεται η κατηγορία των ασφαλίστρων (bonus - malus), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 των 
Γενικών Όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εφόσον συμβούν μέχρι 2 ατυχήματα μέσα σε μία 
δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης και με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για υλικές ζημίες μόνον, συνολικής αξίας 
μέχρι 5.000 ευρώ αθροιστικά.  
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Σε περίπτωση που προκλήθηκαν και/ ή σωματικές βλάβες ή θάνατος η παρούσα κάλυψη δεν ισχύει. 
 
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ   
Καλύπτεται η περίπτωση που ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος υποστεί οποιαδήποτε σωματική βλάβη, που 
μπορεί να καθοριστεί με αντικειμενικότητα και η οποία συνιστά την άμεση, αποκλειστική και αποδεδειγμένη αιτία 
θανάτου ή ανικανότητάς του, συνεπεία αυτοκινητικού ατυχήματος, που θα συμβεί με υπαιτιότητά του κατά τη 
διάρκεια που αυτός οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα και ισχύουν τα πιο κάτω όρια αποζημίωσης. 
 
1.ΘΑΝΑΤΟΣ μέχρι ΕΥΡΩ 15.000 
2.ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ μέχρι ΕΥΡΩ 15.000 
3.ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ   (ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ Η’ ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ) Μέχρι ΕΥΡΩ 7.500 
4.ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ εντός – εκτός Νοσοκομείου συνεπεία ατυχήματος μέχρι ΕΥΡΩ 1.500 
5.ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ από ατύχημα από την 4η ημέρα και μέχρι 180 ημέρες ΕΥΡΩ 15 
 
Ορισμοί 
Οι επόμενοι ορισμοί όπου αναφέρονται στους Όρους της παρούσας κάλυψης έχουν την παρακάτω 
προσδιοριζόμενη έννοια: 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:  
Θεωρείται ο κάτοχος του αυτοκινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο οδηγός του 
αυτοκινήτου τη στιγμή του ατυχήματος εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον κάτοχο. 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: 
Είναι μόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
ΑΤΥΧΗΜΑ 
Ατύχημα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται ο θάνατος ή και οι σωματικές βλάβες των 
ασφαλισμένων προσώπων που θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, ξαφνική και απόλυτα 
ανεξάρτητη από τη θέληση των ασφαλισμένων ή και των δικαιούχων της αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε 
άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας του ασφαλισμένου και με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι 
σωματικές βλάβες θα επέλθουν το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος και ότι 
το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ίσχυε κατά το χρόνο του ατυχήματος. 
 
Υποχρεώσεις του ασφαλισμένου 
Όταν λάβει χώρα γεγονός που μπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρεία ς, τα ασφαλιζόμενα 
πρόσωπα ή οι δικαιούχοι ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ’  εντολή και για λογαριασμό τους, 
υποχρεώνονται να το δηλώνουν γραπτά στην Εταιρεία  και μάλιστα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μέρες από 
την ημερομηνία επέλευσής του. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου ασφαλισμένου προσώπου απαιτείται άμεση 
τηλεγραφική ειδοποίηση στην Εταιρεία  πριν από την κηδεία, ώστε να δοθεί σ’ αυτήν η δυνατότητα, πριν τον 
ενταφιασμό να προβεί σε διεξαγωγή νεκροψίας, αν βέβαια κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από την Εταιρεία . Κάθε 
πιστοποιητικό, πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που λογικά θα ζητήσει η Εταιρεία , πρέπει να προσκομίζεται 
χωρίς καμία επιβάρυνση της Εταιρείας. 
 
Πληρωμή Αποζημίωσης  
Η πληρωμή του ασφαλίσματος πραγματοποιείται από την Εταιρεία  αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο 
όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων. 
 
Αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου 
Αν εξαιτίας ατυχήματος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που συνέβη το ατύχημα αυτό, επέλθει ο θάνατος 
κάποιου ασφαλισμένου προσώπου, η Εταιρεία  θα καταβάλλει στους δικαιούχος του, το ποσό που προβλέπεται 
για την περίπτωση αυτή. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι με δικά τους έξοδα, συγκεντρώσουν 
και υποβάλλουν στην Εταιρεία  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου. 
2. Πιστοποιητικό Θανάτου, γιατρού ή νοσοκομείου  
3. Πιστοποιητικό Εφορίας, για τη δήλωση του ασφαλίσματος 
4. Κληρονομητήριο (Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας που να καθορίζει τους κληρονόμους του θανόντος 
ασφαλισμένου προσώπου). 
5. Αντίγραφο δικογραφίας Αστυνομικής Αρχής που έλαβε γνώση του ατυχήματος  
6.Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη του 
θανόντος. 
Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλει η Εταιρεία , η απόδειξη αποζημίωσης του ασφαλισμένου, ή του 
δικαιούχου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει ολοκληρωτικά την Εταιρεία  
από κάθε άλλη υποχρέωση για παροχή, σε σχέση  με το ίδιο ατύχημα. 
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Παραγραφή   
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από την παρούσα κάλυψη, παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών, 
από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε.  
 
Παροχές  
α) Θάνατος: Αν από ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο επέλθει ο θάνατος ασφαλισμένου 
προσώπου ή υποστεί σωματικές βλάβες, οι οποίες το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία του 
ατυχήματος, θα είναι η αποκλειστική αιτία του θανάτου του, το ασφαλισμένο για την περίπτωση αυτή ποσό 
περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου προσώπου, εκτός κι αν ορίζονται γραπτά στο 
συμβόλαιο κάποιοι άλλοι δικαιούχοι του ασφαλίσματος. 
β) Μόνιμη ολική ανικανότητα: Αν αποδεχθεί ότι από καλυπτόμενο ατύχημα κάποιο ασφαλισμένο πρόσωπο 
υπέστη αμέσως ή το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, ολοκληρωτική 
απόλυτη και διαρκή ανικανότητα σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα, η Εταιρεία  θα καταβάλλει σ’ αυτό, 
ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ασφαλισμένο ποσό. Η Εταιρεία  δεν υποχρεώνεται στην καταβολή του 
ασφαλισμένου ποσού πριν να κριθεί η ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου, σαν οριστική και 
ανεπανόρθωτη, σαν μονιμή ολική ανικανότητα θεωρείται  η:    
1.Ολική απώλεια της όρασης και των δυο ματιών, ή των βραχιόνων, ή των δυο χεριών, ή των δύο ποδιών, ή της 
ταυτόχρονης απώλειας ενός χεριού και ενός ποδιού. 
2.Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που θα καθιστά το ασφαλισμένο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία ή 
επαγγελματική απασχόληση και 
3.Ολική παραλυσία  
Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά. 
γ) Απώλεια ενός άκρου ή ματιού: Αν κάποιο ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, επιφέρει σε 
ασφαλισμένο πρόσωπο  απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού ή ενός ματιού το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες 
από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρεία  θα καταβάλλει στο πρόσωπο αυτό, το ασφαλισμένο ποσό που 
καθορίζεται στον Πίνακα για την περίπτωση αυτή. Απώλεια σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαίνει ακρωτηριασμό 
από τον καρπό ή αστράγαλο ή πάνω από αυτά ή την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης ενός ματιού. 
δ) Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων: 
1.Αν κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση για συρροή αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και 
για θάνατο, η Εταιρεία  υποχρεώνεται στην πληρωμή μιας και μόνο αποζημίωσης. 
2.Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για απώλεια άκρου ή ματιού και μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία 
του ατυχήματος, επέλθει θάνατος ή μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου εξαιτίας του 
καλυπτόμενου ατυχήματος, η Εταιρεία  θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για την 
απώλεια άκρου ή ματιού και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής 
ανικανότητας. 
 
Ανώτατο Όριο ευθύνης της Εταιρείας 
Αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τρίτο και συνεπιβαίνει σ’ αυτό και κάτοχός του, σε περίπτωση ατυχήματος τα 
καλυπτόμενα ποσά για κάθε παροχή ισχύουν και ως ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας και για τα δύο 
καλυπτόμενα πρόσωπα, κάτοχο και οδηγό. Δηλαδή η Εταιρεία  σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλει μεμονωμένα 
ή αθροιστικά αποζημίωση μεγαλύτερη από τα ασφαλισμένα ποσά που αναγράφονται σε κάθε παροχή. 
 
Εξαιρέσεις 
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι παρακάτω περιπτώσεις, όπως επίσης και οι άμεσες ή έμμεσες 
συνέπειες αυτών: 
1) κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελματικές ή μη ακόμα και αν χαρακτηριστούν από το 
δικαστήριο σαν ατύχημα, καθώς και οι επιδράσεις ακτινών χ ή γενικά ραδιενεργών στοιχείων . 
2) ατυχήματα που άμεσα ή έμμεσα οφείλονται σε αναπηρία που προϋπήρχε της ασφάλισης, ή σε βαρείες ή 
χρονιάς μορφής ασθένειες, καθώς και στα επακόλουθα ή τις επιπλοκές αυτών. 
3) Ατυχήματα που θα συμβούν κατά το χρόνο που τα ασφαλισμένα πρόσωπα ήταν μεθυσμένα ή βρίσκονταν 
κάτω από τη επήρεια ναρκωτικών ουσιών. 
4) Ατυχήματα οφειλόμενα σε συμμετοχή σε αγώνες, διαγωνισμούς ακόμη και άτυπους, ανταγωνισμούς 
στοιχήματα, ακροβασίες, δοκιμές οχημάτων, επικίνδυνες ασκήσεις, αθλητικές συναντήσεις και διαπληκτισμούς. 
5) Ατυχήματα άμεσα ή έμμεσα οφειλόμενα σε πολεμικά όπλα ή μέσα, ενέργειες εισβολής  ή επιδρομής εχθρού, 
εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, 
επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας κ.λ.π 
6) Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες 
ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων. 
7) Οδήγηση αυτοκινήτων χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης. 
8) Διαφορετική χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από αυτή που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας. 
9) Ρυμούλκηση ή ώθηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός από τη δική του, 
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ή κατά χρόνο που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ωθεί ή ρυμουλκεί άλλο όχημα. 
10) Ατυχήματα που θα συμβούν έξω από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ή κατά το χρόνο που ο οδηγός ή κάποιος 
επιβαίνων, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό. 
11) Ατυχήματα που θα συμβούν εκτός ελληνικής επικράτειας. 
12) Ηλίαση, ψύξη, κρυοπαγήματα, νευρική κατάπτωση, συμφορήσεις, δηλητηριάσεις, ερυσίπελας, ρευματισμοί, 
κιρσοί, μουδιάσματα, νευροκαβαλικέματα, κήλη, ισχιαλγίες. 
 
5. ΠΥΡΚΑΓΙΑ  
Καλύπτονται ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού ή έκρηξη.  
Εξαιρέσεις  
Εξαιρούνται ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα από εμπρησμό ή άλλη αιτία με δόλια πρόθεση του ασφαλιζομένου ή 
ατόμων που ενεργούν με εντολή του ή για λογαριασμό του. 
 
6. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλιζόμενο όχημα, από πυρκαγιά ή έκρηξη που προέρχονται από 
τρομοκρατικές ενέργειες. 
 
7. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ 
Καλύπτεται η ολική απώλεια του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία κλοπής. 
Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή ασφαλίσματος ισχύει με την προϋπόθεση ότι η κλοπή δηλώθηκε 
αμέσως στην αστυνομική αρχή και στην Εταιρεία  και γεννάται μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την 
ημερομηνία που υποβλήθηκε σχετική μήνυση και εφ’ όσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμα 
και ότι το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί. Η Εταιρεία  ευθύνεται για την καταβολή ασφαλίσματος έστω και αν το 
αυτοκίνητο βρεθεί μετά τη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, εκτός αν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να 
παρακρατήσει το αυτοκίνητο επιστρέφοντας το ποσό του ασφαλίσματος. Ο Ασφαλισμένος δεν δικαιούται να 
αποσύρει τη μήνυση ούτε μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, διαφορετικά υποχρεούται να επιστρέψει στην 
Εταιρεία  το ασφάλισμα εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του. 
Ως ολική κλοπή για τους σκοπούς του παρόντος θεωρείται η πλήρης φυσική απώλεια του ασφαλισμένου 
οχήματος και η μη ανεύρεσή του εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται παραπάνω. Ανεύρεση του 
οχήματος αλλά νομική αδυναμία απόδοσής του λόγω πράξης οποιασδήποτε αρχής δεν θεωρείται ως ολική κλοπή.  
Για την καταβολή του ασφαλίσματος η Εταιρεία  μπορεί να ζητήσει: 
Την παροχή από τον κύριο του αυτοκινήτου έγγραφης εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας με την οποία 
θα δίνεται στην Εταιρεία  το δικαίωμα να πουλήσει το αυτοκίνητο αν βρεθεί. 
Την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, παρέχοντας την ευχέρεια στην Εταιρεία  να ζητήσει την 
υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας ή και της χρήσης του αυτοκινήτου σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο. 
Την υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο θα μεταβιβάζεται η χρήση του αυτοκινήτου σε 
περίπτωση που απαγορεύεται η μεταβίβαση της κυριότητας και για όσο διάστημα θα ισχύει η απαγόρευση της 
μεταβίβασης. Σε περίπτωση που απαγορεύεται και η παραχώρηση της χρήσης ο ασφαλισμένος υποχρεούται να 
εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία  όπως κατ’ εντολή του αλλά για δικό της λογαριασμό διαθέτει με οποιοδήποτε 
νόμιμο τρόπο το ανευρεθέν αυτοκίνητο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η Εταιρεία  υποχρεούται με έξοδα της να 
καλύπτει τις νόμιμες υποχρεώσεις του κυρίου για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. 
Έγγραφη βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ασφαλισμένο αυτοκίνητο δηλωνόταν από τον κύριό του 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας των δύο τελευταίων ετών. 
Αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος έχει 
υποχρέωση να ειδοποιήσει την Εταιρεία  αμέσως μετά την ανεύρεση του, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή και αποθετικής ζημιάς της Εταιρείας από την παράλειψη ειδοποίησης της. Η 
Εταιρεία  εξάλλου, όταν λάβει γνώση για την ανεύρεση του αυτοκινήτου, υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον 
ασφαλισμένο στην δηλωθείσα διεύθυνση του και να ζητήσει όπως εντός 10 ημερών δηλώσει εγγράφως αν 
επιθυμεί να κρατήσει το αυτοκίνητο επιστρέφοντας την καταβληθείσα αποζημίωση. Σε περίπτωση μη 
απαντήσεως μέσα στην προθεσμία των 10 ημερών ο ασφαλιζόμενος εκπίπτει από το δικαίωμα του αυτό. 
Εξαιρέσεις 
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι εξής περιπτώσεις:  
1) Όταν επιληφθεί της κατοχής του οχήματος με κλοπή ή βία ή οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης με εργασιακή ή εταιρική σχέση 
οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου ή τυγχάνει προστηθείς του ασφαλισμένου ή 
λήπτη της ασφάλισης ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού ή ανήκει στον 
ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του ασφαλισμένου ή διευθύνεται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν. 
2) Όταν το όχημα κλαπεί κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την ευθύνη οποιασδήποτε δημόσιας αρχής συνεπεία 
νόμιμης αφαίρεσης από τον κάτοχό του. 
3) Ζημιές ή απώλειες τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
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κλοπής. 
 
8.1. ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ  
Καλύπτεται η αφαίρεση εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος, τα οποία είναι στέρεα προσδεδεμένα 
στο σώμα του και απολύτως απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του, από τρίτα προς τον ασφαλισμένο ή 
λήπτη της ασφάλισης πρόσωπα και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης ή απόπειρας 
παραβίασής του.  
Για την καταβολή του ασφαλίσματος ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει και να καταγγείλει αμέσως την 
κλοπή ή την απόπειρα κλοπής ή διάρρηξης στην αρμόδια αστυνομική ή διωκτική αρχή, να υποβάλλει σχετική 
μήνυση και να προσκομίσει στην Εταιρεία το σχετικό αντίγραφο. 
Εξαιρέσεις 
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι εξής περιπτώσεις: 
1) Όταν η απώλεια των καλυπτομένων εξαρτημάτων προκληθεί με κλοπή ή βία ή οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης με εργασιακή ή 
εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου ή τυγχάνει προστηθείς του 
ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού ή 
ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του ασφαλισμένου ή διευθύνεται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν. 
2) Κατά το χρόνο που το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται υπό την ευθύνη δημόσιας αρχής συνεπεία νόμιμης 
αφαίρεσης από τον κάτοχό του. 
3) Απώλεια που θα προκληθεί σε όχημα ανοιχτού τύπου (cabrio), με μη μεταλλική κουκούλα (soft top), εφόσον 
δεν είχε δηλωθεί εξ αρχής στην πρόταση ασφάλισης, ότι το ασφαλισμένο όχημα είναι αυτού του τύπου. 
4) Ζημιές σε μέρη και εξαρτήματα του ασφαλισμένου οχήματος. 
 
8.2. ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ 
Καλύπτεται η ζημιά σε εξαρτήματα του ασφαλισμένου οχήματος, συνεπεία διάρρηξης ή απόπειρας διάρηξής 
του, τα οποία είναι στέρεα προσδεδεμένα στο σώμα του και απολύτως απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία 
του, από τρίτα προς τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης πρόσωπα και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
εμφανή σημάδια παραβίασης ή απόπειρας παραβίασής του.  
Για την καταβολή του ασφαλίσματος ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει και να καταγγείλει αμέσως την 
κλοπή ή την απόπειρα κλοπής ή διάρρηξης στην αρμόδια αστυνομική ή διωκτική αρχή, να υποβάλλει σχετική 
μήνυση και να προσκομίσει στην Εταιρεία το σχετικό αντίγραφο. 
Εξαιρέσεις 
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι εξής περιπτώσεις: 
1) Όταν η ή ζημιά των καλυπτομένων εξαρτημάτων προκληθεί με κλοπή ή βία ή οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο συνδέεται με τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης με εργασιακή ή 
εταιρική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου ή τυγχάνει προστηθείς του 
ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού ή 
ανήκει στον ευρύτερο κύκλο συμφερόντων του ασφαλισμένου ή διευθύνεται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν. 
2) Κατά το χρόνο που το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται υπό την ευθύνη δημόσιας αρχής συνεπεία νόμιμης 
αφαίρεσης από τον κάτοχό του. 
3) Ζημία που θα προκληθεί σε όχημα ανοιχτού τύπου (cabrio), με μη μεταλλική κουκούλα (soft top), εφόσον δεν 
είχε δηλωθεί εξ αρχής στην πρόταση ασφάλισης, ότι το ασφαλισμένο όχημα είναι αυτού του τύπου. 
4) Ζημιές σε μέρη και εξαρτήματα του ασφαλισμένου οχήματος, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την 
διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξής του. 
5) Ζημιές από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή ή εκτροπή του ασφαλισμένου οχήματος. 
6) Αφαίρεση εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος. 
 
9. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  
Καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων των πλευρικών παραθύρων και των ανεμοθωράκων (εμπρόσθιου και 
οπίσθιου) του ασφαλισμένου οχήματος, που είναι σταθερά και μόνιμα τοποθετημένα σε αυτό από τον 
κατασκευαστή του, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών μερών που βρίσκονται περιμετρικά των κρυστάλλων, 
τα υλικά συγκόλλησης και στεγανοποίησής τους και η δαπάνη των εργασιών τοποθέτησής τους. 
Εξαιρέσεις 
Εξαιρούνται ζημιές που θα προκληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κρύσταλλο του αυτοκινήτου εκτός των πλευρικών 
παραθύρων και των ανεμοθωράκων (εμπρόσθιου και οπίσθιου) του ασφαλισμένου οχήματος. Ενδεικτικά δεν 
καλύπτονται ζημίες στα φανάρια, τους δείκτες πορείας, την ηλιοροφή και τους καθρέπτες. 
Η εταιρεία  δεν ευθύνεται:  
1) Για θραύση κρυστάλλων που οφείλεται σε πρόθεση του ασφαλισμένου,  του  λήπτη της ασφάλισης ή ατόμου 
που ενεργεί με εντολή ή για λογαριασμό τους. 
2) Για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία μέχρι της αντικαταστάσεως των θραυσθέντων κρυστάλλων. 
3) Για θραύση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής του 

15/36 
   ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΩΝ Νο8 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/12/2014 



ασφαλισμένου αυτοκίνητου. 
4) Επιφανειακές ζημιές (π.χ. γραμμώσεις από υαλοκαθαριστήρες). 
5) Για θραύση κρυστάλλων σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ασφαλισμένου οχήματος 
 
10. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Καλύπτεται η δαπάνη αποκατάστασης των αερόσακων ασφαλείας του ασφαλισμένου οχήματος, σε περίπτωση 
ενεργοποίησής τους, συνεπεία πρόσκρουσης ή σύγκρουσης του ασφαλισμένου οχήματος. 
Η κάλυψη ζημιών στον αερόσακο συνεπεία ατυχήματος δεν ισχύει σε περίπτωση που το όχημα  έχει 
επισκευασθεί προτού επιθεωρηθεί από την εταιρεία  ή δεν θα επισκευασθεί. 
Εξαιρέσεις 
Εξαιρούνται ζημίες στα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά μέρη που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των αερόσακων, 
όπως ηλεκτρονικός εγκέφαλος κτλ. 
Η Εταιρεία  δεν ευθύνεται για ζημίες που δεν οφείλονται σε ενεργοποίηση των αερόσακων λόγω ατυχήματος. 
 
11. ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Καλύπτονται ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα, που τυχόν προκληθούν κατά την διάρκεια της μεταφοράς του από 
πλοίο, φορτηγό αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο το οποίο εκτελεί κανονικό δρομολόγιο ή κατά την φόρτωση ή 
εκφόρτωσή του από τα παραπάνω μεταφορικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις νόμιμες 
προδιαγραφές μεταφοράς οχημάτων. 
 
12. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
Καλύπτονται ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα αποκλειστικά και μόνο από πλημμύρα, ανεμοθύελλα, χιονοθύελλα, 
πτώση αντικειμένων, χαλάζι ή σεισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω φαινόμενα θα προκαλέσουν 
καταστροφές μαζικής εκτάσεως.  
Εξαιρέσεις 
Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι εξής περιπτώσεις: 
1) Ζημία που θα προκληθεί από καθίζηση εδάφους. 
2) Ζημία σε μη συνηθισμένα εξαρτήματα και εξοπλισμό του ασφαλισμένου οχήματος. 
3) Ζημία που θα προκληθεί στα ελαστικά μέρη του ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον δεν συντρέχει με άλλες 
ζημίες καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση. 
4) Ζημίες προξενούμενες στις μη μεταλλικές κουκούλες οροφής (soft top) των αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου 
(cabrio), εφ’ όσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση. 
5) Μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, συνεπεία παγετού. 
6) Ζημιές σε  ψυγεία, θερμοθαλάμους, ψυκτικά ή θερμαντικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις γενικά. 
 
13. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ-ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο που θα γίνουν άμεσα από: 
α) Πράξεις προσώπων που παίρνουν μέρος σε διατάραξη της δημόσιας τάξης. 
β) Εσκεμμένες πράξεις απεργούντων ή εργατών ανταπεργούντος εργοδότου, που γίνονται για υποστήριξη 
απεργίας ή για αντίσταση κατά του ανταπεργούντος εργοδότου. 
γ) Πράξεις νόμιμης αρχής για πρόληψη ή καταστολή ή απόπειρα καταστολής των παραπάνω (α) & (β) 
αναφερόμενων πράξεων. 
δ) Κακόβουλη ενέργεια από τρίτα προς τον ασφαλισμένο πρόσωπα. Ζημιές συνεπεία πρόσκρουσης ή 
σύγκρουσης με άλλο ή από άλλο όχημα με οποιοδήποτε τρόπο, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται για σκοπό 
της παρούσης σαν κακόβουλη ενέργεια.  
Εξαιρέσεις 
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται οι ζημιές: 
1) Από κατάσχεση ή επίταξη κυβερνητικής δημοτικής ή άλλης αρχής που ενεργεί νόμιμα. 
2) Από τα επακόλουθα ή τις έμμεσες συνέπειες των κινδύνων που καλύπτονται με τον παρόντα όρο. 
3) Από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες και εμφύλιο πόλεμο. 
4) Από ανταρσία ενόπλων κρατικών δυνάμεων, πολιτικών ταραχών που φθάνουν σε κλίμακα λαϊκής εξέγερσης ή 
ισοδυναμούν με λαϊκή εξέγερση, στρατιωτικό κίνημα, εξέγερση, ανταρσία, επανάσταση. 
5) Από πυρκαγιά ή έκρηξη, από κλοπή, διάρρηξη ή υπεξαίρεση ή κατά τη διάρκεια ή απόπειρα κλοπής, διάρρηξης 
ή υπεξαίρεσης. 
6) Σε μη μεταλλικές κουκούλες οροφής (soft top) αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabrio), εφ’ όσον αυτές δεν 
συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση. 
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14. ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
Καλύπτονται ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση με 
άλλο όχημα ή σταθερό ή κινητό αντικείμενο, πρόσκρουση επί του ασφαλισμένου οχήματος άλλου οχήματος ή 
κινητού αντικειμένου, εκτροπή του ασφαλισμένου οχήματος από την φυσιολογική του πορεία ή ανατροπή.  
Η Εταιρεία  θα ενημερώνει τον ασφαλισμένο / λήπτη της ασφάλισης σχετικά με τα συνεργαζόμενα με αυτήν 
εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή του ασφαλισμένου οχήματος συνεργεία, σε ένα εκ των οποίων ο 
ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης μπορεί να επισκευάσει το όχημά του. Εφόσον η Εταιρεία  υπέδειξε στον 
ασφαλισμένο / λήπτη της ασφάλισης συνεργαζόμενο με αυτήν συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον 
κατασκευαστή του ασφαλισμένου οχήματος στην πόλη της κατοικίας του ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης 
και ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης επισκευάσει το όχημά του σε τρίτο συνεργείο και το τελευταίο 
χρεώσει για την επισκευή ποσό μεγαλύτερο από αυτό που θα χρέωνε το συνεργαζόμενο με την Εταιρεία  
συνεργείο βάσει έγγραφης προσφοράς, τότε η Εταιρεία  θα καταβάλει κατ’ ανώτατο όριο ως αποζημίωση το 
ποσό που θα χρέωνε το συνεργαζόμενο με αυτήν συνεργείο επισκευής. 
Εξαιρέσεις 
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται οι ζημιές: 
1) Προξενούμενες στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία κακής συντήρησης του. 
2) Στα ελαστικά του ασφαλισμένου οχήματος και τα μηχανικά του μέρη, εφ’ όσον αυτές δεν συντρέχουν με 
άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση. 
3) Προξενούμενες στις μη μεταλλικές κουκούλες οροφής (soft top) των αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabrio), 
εφ’ όσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφάλιση. 
4) Ζημίες που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια που το ασφαλισμένο όχημα έχει κλαπεί από το νόμιμο κάτοχό 
του. 
 
15. ΚΛΟΠΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 
Καλύπτεται η κλοπή συσκευών ήχου και εικόνας, οι οποίες αποτελούν σταθερό προσάρτημα του ασφαλιζόμενου 
αυτοκινήτου, μετά από διάρρηξη του ασφαλισμένου οχήματος.  
Αποζημιωτέα αξία είναι η τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής κατά την ημερομηνία επέλευσης του κινδύνου.        
Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται (α) να αποδείξει την επέλευση του κινδύνου με την 
προσκόμιση αντιγράφου του δελτίου συμβάντων της επιληφθείσης Αστυνομικής Αρχής από την οποία να 
προκύπτει ότι δήλωσε το αργότερο εντός 24 ωρών από τότε που έλαβε γνώση για την συγκεκριμένη απώλεια και 
να προσκομίσει στην εταιρεία  αντίγραφο της σχετικής μήνυσης που υπέβαλε και (β) να αποδείξει την κατοχή 
της κλαπείσης συσκευής προσκομίζοντας στην εταιρεία  τιμολόγιο αγοράς ή βεβαίωση του κατασκευαστή του 
αυτοκινήτου ότι η συσκευή αποτελούσε εξοπλισμό του συγκεκριμένου μοντέλου, διαφορετικά η εταιρεία  
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση. 
Εξαιρέσεις 
Από την κάλυψη εξαιρούνται: 
1) Οι συσκευές που εκ της κατασκευής τους πρέπει να αφαιρούνται από το αυτοκίνητο για προστασία κατά της 
κλοπής (αφαιρούμενες προσόψεις, αφαιρούμενες συσκευές κτλ.)  
2) Κλοπή συσκευών σε περίπτωση που επήλθε μετά από τροχαίο ατύχημα ή μετά από πυρκαγιά ή μετά από 
ολική κλοπή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου.  

 
16. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
Καλύπτονται τα έξοδα ενοικίασης επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου με κινητήρα μέχρι 1.500 κυβικά 
εκατοστά, σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα κλαπεί ή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή 
επισκευάζεται εξαιτίας ζημιάς από πυρκαγιά, μερική κλοπή, πρόσκρουση , σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, 
σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, χιόνι ή χαλάζι και για την  επισκευή του απαιτείται παραμονή στο συνεργείο 
περισσότερο από 24 ώρες. 
Για τις περιπτώσεις ζημιάς του ασφαλισμένου οχήματος από  πυρκαγιά, μερική κλοπή, πρόσκρουση , σύγκρουση, 
ανατροπή, εκτροπή, σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, χιόνι ή χαλάζι, τα έξοδα ενοικίασης καλύπτονται για όσο 
διάστημα απαιτείται για την επισκευή του αλλά όχι για περισσότερες από 15 ημέρες. Για τη περίπτωση ολικής 
κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος, τά έξοδα ενοικίασης καλύπτονται μέχρι την ανεύρεσή του αλλά όχι για 
περισσότερες από 15 ημέρες. 
Η Εταιρεία καλύπτει αποκλειστικά και μόνο το κόστος ενοικίασης του αυτοκινήτου και το κόστος ασφάλισής του 
για τις καλύψεις αστικής ευθύνης με τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης, πυρκαγιάς και ολικής κλοπής με 
ασφαλισμένο ποσό μέχρι τη τρέχουσα εμπορική του αξία. 
 
Προϋποθέσεις παροχής ενοικίασης αυτοκινήτου αντικατάστασης 
1.Να υπάρχει απαίτηση για αποζημίωση για τουλάχιστον μια από τις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ζημιών 
του ασφαλισμένου οχήματος και να καλύπτεται η ζημιά από το ασφαλιστήριο. 
2.Ο ασφαλισμένος να ενοικιάσει το αυτοκίνητο από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων  με την οποία συνεργάζεται 
η Εταιρεία  και που αυτή θα του υποδείξει. 
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3.Ο ασφαλισμένος να έχει τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, δηλαδή να είναι 
τουλάχιστον 21 ετών και να διαθέτει άδεια οδήγησης τουλάχιστον επί ένα χρόνο καθώς και πιστωτική κάρτα. 
Εξαιρέσεις 
Δεν παρέχεται αποζημίωση για τις πιο κάτω περιπτώσεις: 
1) Εάν κρατηθεί από τον ασφαλισμένο το νοικιασμένο αυτοκίνητο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό 
που ορίζεται πιο πάνω για κάθε περίπτωση ζημιάς του ασφαλισμένου οχήματος, για το παραπάνω αυτό χρονικό 
διάστημα. 
2) Για οποιαδήποτε ευθύνη του ασφαλισμένου προς την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. 
 
17. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
Επεκτείνεται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος, για ατυχήματα 
που θα προκληθούν από ρυμουλκούμενο από το ασφαλισμένο όχημα, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται στην 
χρήση του ασφαλισμένου οχήματος στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Τα όρια αποζημίωσης Αστικής Ευθύνης (Για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές), που αναφέρονται στην πρώτη 
σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ισχύουν συνολικά (και όχι αθροιστικά), για το ρυμουλκό και το 
ρυμουλκούμενο. 
Προϋπόθεση για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από ρυμουλκούμενο είναι να πληρούνται όλες οι διατάξεις που 
προβλέπονται από την νομοθεσία τόσο για το ρυμουλκό όσο και για το ρυμουλκούμενο. 
Εξαιρέσεις 
Ισχύουν όλες οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στον όρο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης του παρόντος 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. 
 
18. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Η Οδική Βοήθεια παρέχεται σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος εξαιτίας 
πρόσκρουσης, σύγκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης,  24 ώρες το 24ωρο, όλες 
τις ημέρες του χρόνου, στην Ελλάδα και στις χώρες που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα , σε συνεργασία με 
την INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Λεωφόρος Συγγρού 379, Παλαιό Φάληρο. 
Χώρες παροχής Οδικής Βοήθειας 

• ΑΛΒΑΝΙΑ • ΕΛΒΕΤΙΑ  • ΝΟΡΒΗΓΙΑ • ΕΣΘΟΝΙΑ 
• ΑΛΓΕΡΙΑ • Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ • ΟΛΛΑΝΔΙΑ • ΛΕΤΟΝΙΑ 
• ΑΙΓΥΠΤΟΣ • ΙΣΠΑΝΙΑ • ΟΥΓΓΑΡΙΑ • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
• ΑΥΣΤΡΙΑ • ΙΤΑΛΙΑ • ΟΥΚΡΑΝΙΑ • ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
• ΑΝΔΟΡΑ • ΚΡΟΑΤΙΑ • ΠΟΛΩΝΙΑ • ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
• ΒΕΛΓΙΟ • ΚΥΠΡΟΣ • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ • ΤΣΕΧΙΑ 
• ΒΟΣΝΙΑ • ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ • ΡΟΥΜΑΝΙΑ • ΤΟΥΡΚΙΑ 
• ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ • ΜΑΡΟΚΟ • ΣΕΡΒΙΑ • ΤΥΝΗΣΙΑ 
• ΓΑΛΛΙΑ • ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ • ΣΛΟΒΑΚΙΑ • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
• ΓΕΡΜΑΝΙΑ • ΜΟΝΑΚΟ • ΣΛΟΒΕΝΙΑ • F.Y.R.O.M. 
• ΔΑΝΙΑ • ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ   

 
Ειδικά για την παροχή Οδικής Βοήθειας: 
-Ασφαλισμένος θεωρείται ο εκάστοτε οδηγός στο ασφαλισμένο όχημα, μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος της 
κατά τον νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του ασφαλισμένου οχήματος και 
κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν στο ασφαλισμένο όχημα, ανάλογα με τις νόμιμες θέσεις καθημένων που 
διαθέτει το ασφαλισμένο όχημα. 
-Ασφαλισμένο όχημα είναι το όχημα που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου. 
 Διάρκεια επισκευής θεωρείται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επισκευή του ασφαλισμένου 
οχήματος και όχι το χρονικό διάστημα μεταξύ παράδοσης και παραλαβής του.  
 
Για την παροχή Οδικής Βοήθειας, ο ασφαλισμένος θα τηλεφωνήσει στο (+30) 2109236287 (από σταθερό 
ή κινητό τηλέφωνο σε όλο τον κόσμο). 
Η Οδική Βοήθεια παρέχεται μία φορά μόνο για κάθε περιστατικό και περιλαμβάνει: 

1. Την εργασία επιτόπιας επισκευής του ασφαλισμένου οχήματος (όχι όμως το κόστος 
ανταλλακτικών), εφόσον αυτή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 

2. Την επαναφορά του ασφαλισμένου οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν έχει βρεθεί εκτός αυτού. 
3. Τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος στο πλησιέστερο σταθμό ανεφοδιασμού 

καυσίμων, εφόσον ακινητοποιήθηκε από έλειψη καυσίμων. 
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4. Τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος και τα έξοδα μεταφοράς και ή προσωρινής 
διαμονής των επιβαινόντων του ασφαλισμένου οχήματος, σε περίπτωση που η επιτόπια επισκευή 
του δεν είναι εφικτή, ως εξής: 
 
 

i) Τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος, 
- στο πλησιέστερο συνεργείο εντός του Νομού ακινητοποίησής του 

  ή 
- σε συνεργείο επιλογής του οδηγού του στο νομό που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία 

του λήπτη της ασφάλισης που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου  
ή 

- σε συνεργείο επιλογής του οδηγού του, στο τόπο αρχικού προορισμού του 
εφόσον αυτός είναι μέσα στην Ελλάδα. 

ii) Την μεταφορά του οδηγού και των επιβαινόντων του ασφαλισμένου οχήματος στον τόπο 
μεταφοράς του ή στον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε άλλα 
μέσα. 
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επιβίβαση όλων των επιβαινόντων του ασφαλισμένου 
οχήματος, στο όχημα του πάροχου της Οδικής Βοήθειας, τα έξοδα μεταφοράς τους , με μέσον 
που θα επιλέξει ο δικαιούχος της παροχής Οδοκής Βοήθειας, με ανώτατο όριο συνολικά για κάθε 
άτομο τριάντα (30) ΕΥΡΩ. 

iii) Τα έξοδα προσωρινής διαμονής του οδηγού και των επιβαινόντων του ασφαλισμένου 
οχήματος,  εφόσον αυτό παραμείνει για επισκευή εκτός του νομού που βρίσκεται η μόνιμη 
κατοικία του λήπτη της ασφάλισης που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η επισκευή του οχήματος δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί 
την ίδια ημέρα. 
Ανώτατα όρια, τρεις (3) διανυκτερεύσεις , εξήντα (60) ΕΥΡΩ για κάθε άτομο, διακόσια 
(200) ΕΥΡΩ για κάθε περιστατικό. 

 
β) Ακινητοποίηση του ασφαλισμένου οχήματος έξω από την Ελλάδα, σε χώρα που αναφέρεται στον 
πιο πάνω πίνακα «Χώρες παροχής Οδικής Βοήθειας»: 
 
i) Τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο στον τόπο 

ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος, με την προϋπόθεση ότι η επιτόπια 
επισκευή του δεν είναι εφικτή. 

ii) Την μεταφορά του οδηγού και των επιβαινόντων του ασφαλισμένου οχήματος στον τόπο 
μεταφοράς του ή στον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε 
άλλα μέσα. 
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επιβίβαση όλων των επιβαινόντων του ασφαλισμένου 
οχήματος, στο όχημα του πάροχου της Οδικής Βοήθειας, τα έξοδα μεταφοράς τους , με 
μέσον που θα επιλέξει ο δικαιούχος της παροχής Οδοκής Βοήθειας, με ανώτατο όριο συνολικά 
για κάθε άτομο τριάντα (30) ΕΥΡΩ. 

iii) Τα έξοδα προσωρινής διαμονής του οδηγού και των επιβαινόντων του ασφαλισμένου 
οχήματος,  εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό να επισκευαστεί την ίδια ημέρα, μέχρι τρείς (3) 
διανυκτερεύσεις , μέχρι ενενήντα (90) ΕΥΡΩ για κάθε άτομο, μέχρι τριακόσια (300) 
ΕΥΡΩ συνολικά για κάθε περιστατικό. 

iv) Τη μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος στην Ελλάδα, σε συνεργείο επιλογής του 
οδηγού του, στο νομό που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του λήπτη της ασφάλισης, 
που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εφόσον  η 
διάρκεια επισκευής του ασφαλισμένου οχήματος ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες. 

v) Τα έξοδα μεταφοράς του οδηγού και των επιβαινόντων του ασφαλισμένου οχήματος, 
στην Ελλάδα, εφόσον το ασφαλισμένο όχημα μεταφερθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα 

19/36 
   ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΩΝ Νο8 ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/12/2014 



αναφερόμενα στη πιο πάνω περίπτωση iv),  με ανώτατο όριο τετρακόσια πενήντα (450) ΕΥΡΩ 
για κάθε άτομο. 

 
5. Τα έξοδα μεταφοράς του οδηγού και των επιβαινόντων του ασφαλισμένου οχήματος, στο νομό 

που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του λήπτη της ασφάλισης , που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα 
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ή στον τόπο του αρχικού προορισμού τους μέσα στην 
Ελλάδα, σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος,μέσα στην 
Ελλάδα,  με ανώτατο όριο για κάθε άτομο τριάντα (30) ΕΥΡΩ. 

6. Τα έξοδα μεταφοράς του οδηγού και των επιβαινόντων του ασφαλισμένου οχήματος, στο νομό 
που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του λήπτη της ασφάλισης , που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα 
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή κλοπής του 
ασφαλισμένου οχήματος, έξω από την Ελλάδα σε χώρα που αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα 
«Χώρες παροχής Οδικής Βοήθειας», με ανώτατο όριο  για κάθε άτομο τετρακόσια πενήντα (450) 
ΕΥΡΩ.  
Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλισμένου να συνοδεύσει το όχημά του κατά την φόρτωση -  
μεταφορά, εκφόρτωση και παραλαβή,  υποχρεούται στη συμπλήρωση και υπογραφή του Συνοδευτικού 
Έντυπου Μεταφοράς  κατά την φόρτωση και παραλαβή του οχήματος . Το έντυπο αυτό συντάσσεται 
παρουσία του ασφαλισμένου  ή οποιουδήποτε άλλου ενεργεί για λογαριασμό του, και περιλαμβάνει 
αναλυτική έκθεση ζημιών και εξαρτημάτων του οχήματος προς μεταφορά. Η έκθεση αυτή, 
προσυπογράφεται από τον ασφαλισμένο  ή οποιονδήποτε άλλον ενεργεί για λογαριασμό του, τόσο πριν 
την μεταφορά όσο και κατά την παραλαβή του οχήματος στο τελικό συνεργείο μεταφοράς. Αντίγραφο 
της έκθεσης αυτής δίδεται στον ασφαλισμένο . 
 
Οι τυχόν διαπιστώσεις και οι διαφωνίες μεταξύ του ασφαλισμένου και της INTER PARTNER ASSISTANCE 
κατά την παράδοση, πρέπει να διαβιβάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο βοηθείας  της INTER PARTNER 
ASSISTANCE, το αργότερο εντός 24ωρου και σε κάθε περίπτωση πριν την επισκευή του οχήματος.  
Πέραν αυτού του χρονικού ορίου καμία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. 

7. Όλες οι υπηρεσίες παροχής Οδικής Βοήθειας παρέχονται σε είδος. Ο ασφαλισμένος δεν έχει δικαίωμα να 
ζητήσει βοήθεια από κάποιον άλλο και να απαιτήσει στη συνέχεια να του καταβληθεί το κόστος, εκτός 
εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με την INTER PARTNER ASSISTANCE κατά περίπτωση. 

Η Οδική Βοήθεια δεν παρέχεται:  
1. Για μεταφορά άλλων οχημάτων, προκειμένου να ελευθερωθεί το ασφαλισμένο όχημα. 
2. Για μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος από συνεργείο σε συνεργείο. 
3. Για βλάβη και / ή ζημιά που δεν εμποδίζει το ασφαλισμένο όχημα να κινηθεί με ασφάλεια μέχρι το 

πλησιέστερο συνεργείο. 
4. Για ταξίδια διάρκειας μεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ημερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις 

χώρες του εξωτερικού, όπως πιο πάνω.  Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η παροχή οδικής βοήθειας στο 
εξωτερικό και συγκεκριμένα η  μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου 
συμβάντος, συνεπεία βλάβης ή ατυχήματος,  με μέγιστο συνολικό όριο εξυπηρετήσεων τις τρεις (3) 
φορές ετησίως. 

5. Σε οχήματα τα οποία έχουν υποστεί μετατροπές άνευ έγκρισης του κατασκευαστή μετά την αγορά τους 
στο επίπεδο των ελατηρίων, αμορτισέρ ή οποιουδήποτε άλλου σημείου του οχήματος με αποτέλεσμα να 
μην είναι εφικτή ή να εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ζημιών η μεταφορά αυτών. 

6. Σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισμένο όχημα το οποίο κινείται εκτός δημοσίας ή κοινόχρηστης 
ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών. 

7. Σε οχήματα βάρους πάνω από 3,5 τόνους και/ή ύψους πάνω από 2,5 μέτρα και/ή με μεταξόνιο πάνω 
από 3,15 μέτρα, Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό ή Φορτηγό Αγροτικό με μικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων, 
ύψους έως 2,5 μέτρα και μεταξονίου έως 3,15 μέτρα.  
 

Η INTER PARTNER ASSISTANCE  δεν ευθύνεται:  
 
1.  Για τη φύλαξη και προστασία του ασφαλισμένου οχήματος μετά τη μεταφορά του, στον 

υποδειχθέντα από τον Ασφαλισμένο τόπο. 
  
2.   Για απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων  του ασφαλισμένου οχήματος.  
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3. Για την πρόκληση ζημιών σε περίπτωση μεταφοράς ασυνόδευτου οχήματος άνευ υπογραφής του 

Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή οιοδήποτε προσώπου 
ενεργεί για λογαριασμό του. 

Η Οδική Βοήθεια ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να παρασχεθεί: 
1. Αν οι δρόμοι είναι δύσβατοι από καιρικά και / ή φυσικά φαινόμενα και η κίνηση των κινητών συνεργείων 

και των γερανών είναι αδύνατη. 
2. Αν το ασφαλισμένο όχημα έχει ακινητοποιηθεί σε χώρο που η ρυμούλκησή του είναι αδύνατη (π.χ. 

υπόγειο). 
3. Αν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται σε χαράδρα, ποταμό, θάλασσα, λάσπη ή άμμο και έχουν εξαντληθεί 

οι προσπάθειες των μέσων που διαθέτει ο πάροχος της οδικής βοήθειας. Στη περίπτωση αυτή, η INTER 
PARTNER ASSISTANCE θα καταβάλλει μέχρι τριακόσια (300) ΕΥΡΩ, για τα έξοδα χρήσης ειδικού 
οχήματος, η επιλογή του οποίου θα γίνει με ευθύνη του ασφαλισμένου. 

4. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής όπου το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς στην Ελλάδα,  ισούται ή 
υπερβαίνει το 70 % της εμπορικής αξίας παρόμοιου οχήματος ιδίας μάρκας, μοντέλου, κυβισμού και 
ηλικίας στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα η επισκευή του οχήματος να  κρίνεται ασύμφορη σύμφωνα 
με την έκθεση της επίσημης αντιπροσωπείας της μάρκας του οχήματος ή τον διορισθέντα  
πραγματογνώμονα. 

19. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Η Ταξιδιωτική Βοήθεια παρέχεται κατά την διάρκεια ταξιδιου του ασφαλισμένου, στις πιο κάτω 
περιπτώσεις, σε συνεργασία με την INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Λεωφόρος Συγγρού 379, Παλαιό 
Φάληρο. 
Για την παροχή Ταξιδιωτικής Βοήθειας, ο ασφαλισμένος θα τηλεφωνήσει στο (+30) 2109236287 (από 
σταθερό ή κινητό τηλέφωνο σε όλο τον κόσμο). 
Ειδικά για την παροχή Ταξιδιωτικής Βοήθειας: 
-Ασφαλισμένοι θεωρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου και επιπλέον ο σύζυγος ή η σύζυγος του κυρίου ή νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος με 
το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και τα παιδιά και οι γονείς των δύο συζύγων εφόσον κατοικούν 
μόνιμα μαζί τους, στην Ελλάδα. 
- Ασθένεια θεωρείται μόνο η αιφνίδια ασθένεια που εκδηλώνεται πρώτη φορά κατά την διάρκεια του ταξιδιού 
και δεν οφείλεται σε χρόνια πάθηση. 
- Ταξίδι θεωρείται κάθε μετακίνιση σε απόσταση μεγαλύτερη  των 50 χιλιομέτρων από την δηλωμένη ως μόνιμη 
κατοικία του ασφαλισμένου στην Ελλάδα. 
- Στενοί  συγγενείς θεωρούνται οι ανιόντες και κατιόντες πρώτου βαθμού , ο/η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά 
του ασφαλισμένου. 
- Πάροχος είναι η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Λεωφόρος Συγγρού 379, Παλαιό Φάληρο. 
Η Ταξιδιωτική Βοήθεια περιλαμβάνει τις ποιο κάτω παροχές σε είδος. Ο ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει βοήθεια από κάποιον άλλο και να απαιτήσει να του καταβληθεί το κόστος από τον Πάροχο. 
 
1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ -  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
Σε περίπτωση που οι αποσκευές που έχουν καταγραφεί στο εισιτήριο του ασφαλισμένου που ταξιδεύει σε διεθνή 
τακτική πτήση αεροπορικής εταιρίας μέλους της ΙΑΤΑ, δεν του παραδοθούν σε διάστημα 48 ωρών από την άφιξή 
του στον προγραμματισμένο προορισμό,  οι αποσκευές θα θεωρηθούν οριστικά απολεσθείσες και ο Πάροχος θα 
αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για τυχόν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 4 ημερών από την άφιξη 
του ασφαλισμένου στον προγραμματισμένο προορισμό του, για την αναγκαία αγορά ενδυμάτων και άλλων ειδών 
βασικών αναγκών μέχρι του ανώτατου ποσού των εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ. 
Δέσμευση του ασφαλισμένου αποτελεί η γραπτή κοινοποίηση της αξίωσης αποζημίωσης προς τον Πάροχο 
συνοδευμένη από όλα τα πρωτότυπα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση απώλειας της αεροπορικής 
εταιρείας,  νόμιμες αποδείξεις των δαπανών αγοράς και το αεροπορικό εισιτήριο με τις αποδείξεις εγγραφής των 
αποσκευών στη συγκεκριμένη πτήση. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης των αποσκευών του ασφαλισμένου χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των οκτώ (8) 
ωρών, σε διεθνή τακτική πτήση αεροπορικής εταιρίας μέλους της ΙΑΤΑ, ο Πάροχος θα αναλαμβάνει για 
λογαριασμό του ασφαλισμένου όλες τις προσπάθειες εντοπισμού και την μεταφορά των αποσκευών στο τόπο 
διαμονής του ασφαλισμένου μετά την ανεύρεσή τους. 
 
2. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
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Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας του ασφαλισμένου ο Πάροχος, εάν παρίσταται ανάγκη αναλαμβάνει, 
ανάλογα με την κατάσταση του ασφαλισμένου, την οργάνωση και τα έξοδα μεταφοράς αυτού, στην 
πλησιέστερη καταλληλότερη για την αντιμετώπιση του περιστατικού νοσηλευτική μονάδα του τόπου συμβάντος.  
Η μεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραμμής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχημα, ταξί ή άλλο πρόσφορο μέσο.  
Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς του Παρόχου και τους 
θεράποντες ιατρούς, με σκοπό την ασφαλή μεταφορά του ασφαλισμένου. 
Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτημένος του Παρόχου μπορεί επισκεφθεί τον ασθενή και μαζί με τον 
θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάληψης των εξόδων της 
υγειονομικής μεταφοράς.  
Εκτός από την περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή 
με τον Πάροχο το αργότερο εντός τριών ημερών μετά το ιατρικό συμβάν το οποίο ενδεχομένως να απαιτεί 
επαναπατρισμό. 
 
3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   
Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας του ασφαλισμένου, ο Πάροχος αναλαμβάνει μετά την σταθεροποίηση της 
κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική μονάδα του τόπου συμβάντος, την οργάνωση και τα 
έξοδα επιστροφής / επαναπατρισμού του ασφαλισμένου, σε νοσηλευτική μονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας 
του στην Ελλάδα, μέχρι δέκα  χιλιάδες (10.000) ευρώ. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς του Παρόχου και τους 
θεράποντες ιατρούς, με σκοπό την ασφαλή μεταφορά του ασφαλισμένου. 
Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτημένος του Παρόχου μπορεί επισκεφθεί τον ασθενή και μαζί με τον 
θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάληψης των εξόδων της 
υγειονομικής μεταφοράς.  
Εκτός από την περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή 
με τον Πάροχο το αργότερο εντός τριών ημερών μετά το ιατρικό συμβάν το οποίο ενδεχομένως να απαιτεί 
επαναπατρισμό. 
 
 Δεν καλύπτονται: 
1. Οι υγειονομικές μεταφορές προερχόμενες από οίκους ανάρρωσης, κέντρα ιαματικών λουτρών για παθήσεις 
που επέσυραν την παραμονή τους στα ιδρύματα αυτά. 
2.  Οι ιατρικές παθήσεις των οποίων η εμφάνιση είναι προβλεπόμενη λόγω του προγενέστερου ατομικού ιατρικού 
ιστορικού εν γνώση του ασφαλισμένου. 
3. Προϋπάρχουσα, επαναλαμβανόμενη, χρόνια ασθένεια, η κατάσταση της οποίας είναι γνωστή από τον 
ασφαλισμένο και για την οποία υπόκειται σε θεραπεία. 
4. Οι ψυχικές ασθένειες. 
5. Εγκυμοσύνη, τοκετός και επιπλοκές τους, κάθε διακοπή κύησης και επιπλοκές της.  
6.Στείρωση, αντισύλληψη εξωσωματική γονιμοποίησης, προγεννητικός έλεγχος και επιπλοκές εξ αυτών. 
7. Οι συνέπειες κληρονομικών ανωμαλιών ή πνευματικών καθυστερήσεων. 
8. Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που μπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό 
διάστημα.   
9. Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες μία μεταφορά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μείζονα κίνδυνο. 
 
4. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Σε περίπτωση που η νοσηλεία του ασφαλισμένου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, διαρκεί  περισσότερο από πέντε 
(5) συνεχείς ημέρες ο Πάροχος θέτει στην διάθεση ενός συγγενούς του ασφαλισμένου ή οποιοδήποτε άλλου 
προσώπου οριστεί από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, ένα εισιτήριο μετ' επιστροφής τραίνου (Α’ θέσης) ή 
αεροπλάνου* (οικονομικής θέσης και εεφόσον η αντίστοιχη διαδρομή με τραίνο ή πλοίο διαρκεί περισσότερο από 
(έξι) 6 ώρες),  πλοίου ή λεωφορείου  
 
5. ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 
Σε περίπτωση,  
- ξαφνικού ή απρόβλεπτου θανάτου ενός συγγενούς του ασφαλισμένου, εφόσον δεν του επιτρέπει η αρχικώς 
προγραμματισμένη επιστροφή να παρευρίσκεται στην τελετή της νεκρόσιμης ακολουθίας 
ή 
-ζημιάς στην κατοικία του ασφαλισμένου από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρες, διάρρηξη ή έκρηξη με την 
προϋπόθεση ότι έχουν επέμβει οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, ο Πάροχος αναλαμβάνει τα έξοδα και την οργάνωση 
πρόωρης επιστροφής του ασφαλισμένου στην Ελλάδα,  
 
6. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
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Σε περίπτωση που λόγω ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας του ασφαλισμένου στο εξωτερικό , είναι αναγκαία η 
παράταση διαμονής του για λόγους ανάρρωσης, ο Πάροχος αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής του μέχρι πέντε (5) 
ημέρες σε ξενοδοχείο ή κλινική μέχρι του ποσού των εβδομήντα πέντε (75) ευρώ την ημέρα. 
 
7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, ο Πάροχος αναλαμβάνει,  
-τις επί τόπου διαδικασίες και την άμεση πληρωμή των εξόδων της μεταφοράς, της σορού του, στο τόπο ταφής 
του στην Ελλάδα, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, 
-τα έξοδα των απαραιτήτων εργασιών ταρίχευσης και τοποθέτησης στο φέρετρο για την μεταφορά. Τα έξοδα 
ταφής και κηδείας δεν περιλαμβάνονται, 
- τα έξοδα επιστροφής των υπολοίπων συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας ή του συνοδού του, που 
επιθυμούν να διακόψουν το ταξίδι τους. 
 
8. ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο του εξωτερικού, ο Πάροχος αναλαμβάνει τα έξοδα 
νοσηλείας του τουλάχιστον για μια νύχτα, λόγω ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος, μέχρι το ποσό των επτά 
χιλιάδων τετρακοσίων (7.400) ευρώ, εφόσον η νοσηλεία του κρίνεται ιατρικώς απαραίτητη. 
Για τις χώρες της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης) ο ασφαλισμένος υποχρεούται να έχει μαζί του την σχετική 
βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα τύπου Ε111 ή άλλης αντίστοιχης βεβαίωσης. 
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα αποζημίωσης και από άλλο ασφαλιστικό φορέα, O Πάροχος 
με βάση το ασφαλιστήριο αυτό, καταβάλλει μόνο τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε και από τον 
άλλο ασφαλιστικό φορέα και του ποσού που ανήλθε συνολικά η δαπάνη, εντός των ορίων του μέγιστου 
προβλεπόμενου ποσού. Για την είσπραξη της διαφοράς αυτής, ο δικαιούχος της αποζημίωσης πρέπει να 
προσκομίσει σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα από τον οποίο αποζημιώθηκε. 
 

  
Οι παροχές Ταξιδιωτικής Βοήθειας δεν ισχύουν για: 
1. Υγειονομικές μεταφορές από οίκους ανάρρωσης, κέντρα ιαματικών λουτρών, για παθήσεις που επέβαλαν την 
παραμονή τους στα ιδρύματα αυτά. 
2.  Παθήσεις των οποίων η εμφάνιση είναι αναμενόμενηη λόγω του προγενέστερου ιατρικού ιστορικού του 
ασφαλισμένου. 
3. Προϋπάρχουσα, επαναλαμβανόμενη, χρόνια ασθένεια, η κατάσταση της οποίας είναι γνωστή στον 
ασφαλισμένο και για την οποία υπόκειται σε θεραπεία. 
4. Ψυχικές ή ψυχολογικές ασθένειες, διανοητικές, νευροφυτικών διαταραχές και επιληπτικές κρίσεις. 
5. Εγκυμοσύνη, τοκετό και επιπλοκές τους, κάθε διακοπή κύησης και επιπλοκές της.  
6. Στείρωση, αντισύλληψη εξωσωματική γονιμοποίηση, προγεννητικός έλεγχο και επιπλοκές εξ αυτών. 
7. Συνέπειες κληρονομικών ανωμαλιών ή πνευματικών καθυστερήσεων. 
8. Περιπτώσεις που μπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστημα.   
9. Αυτοτραυματισμούς εκ προθέσεως, απόπειρα αυτοκτονίας.  
10. Χρήσης ναρκωτικών ουσιών, μέθης ή χρόνιου αλκοολισμού, καθώς και τα επακόλουθα ή τις επιπλοκές τους. 
11. Ταξίδια διάρκειας μεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχών ημερών τόσο στην Ελλάδα όσο και τις χώρες του 
εξωτερικού, όπως προσδιορίζονται στα γεωγραφικά όρια.   Έτσι διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ζημιές 
(ατυχήματα, σωματικές προσβολές, ασθένειες)  : 
 
α) που επέρχονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ο ασφαλισμένος διατηρεί δεύτερη μόνιμη κατοικία, ή 
και, 
β) είναι φοιτητής ή εργαζόμενος με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενα ταξίδια έχοντας τον ίδιο 
τόπο προορισμού, διάρκειας μεγαλύτερης των ενενήντα (90) συνεχόμενων ημερών. 
γ) ατόμων μη έχοντα μόνιμη διεύθυνση κατοικίας εντός της Ελλάδος. 
Σε περιπτώσεις συμμετοχής του ασφαλισμένου: 
12. Σε στοιχήματα,  επιδείξεις ή αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα. 
13. Σε  αθλητικούς αγώνες ή σε προετοιμασία αγώνων. 
14. Σε επιθέσεις πλην της περίπτωσης άμυνας. 
15. Συμμετοχής του ασφαλισμένου σε εγκληματικές πράξεις. 
 
Κατά την διάρκεια: 
16. Εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. 
17. Που ο ασφαλισμένος ταξιδεύει σαν επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρείας που λειτουργεί νόμιμα και 
εκτελεί τακτικές γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή γραμμές charters. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Η κάλυψη νομικής προστασίας ισχύει μόνο αν αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου και 
παραπλεύρως αυτής αναγράφονται τα συμφωνηθέντα ασφαλιζόμενα ποσά και τα αντιστοιχούντα προς αυτήν 
ασφάλιστρα ή η ένδειξη «ΙΣΧΥΕΙ» και εφόσον έχουν καταβληθεί τα σχετικά ασφάλιστρα. 
Η κάλυψη νομικής προστασίας ισχύει μόνο για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου εντός Ελλάδας, εκτός αν 
εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά. 
Για την ασφάλιση της νομικής προστασίας ισχύουν όλοι οι γενικοί όροι ασφάλισης αστικής ευθύνης από 
ατυχήματα αυτοκινήτων και λοιπών προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων (κεφάλαιο Ι του παρόντος 
ασφαλιστηρίου) στο μέτρο που τις αφορά και που δεν τροποποιούνται από τους παρακάτω αναγραφόμενους 
όρους.  

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ 
 
Άρθρο 1. Αντικείμενο ασφάλισης  
Μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με τους επόμενους όρους 
και αναλαμβάνει στα πλαίσια του άρθρου 2 τις σχετικές δαπάνες, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού που 
αναγράφεται στο πρώτο φύλλο του ασφαλιστηρίου, για την διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου, εφ’ όσον η διαφύλαξη αυτή είναι αναγκαία, προσφέρει δηλαδή αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και 
δεν εμφανίζεται προφανώς παράνομη ή άδικη ή ασύμφορη ή αντίθετη με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά 
ήθη.  
 
Άρθρο 2. Έκταση ασφαλιστικών παροχών 
1.  Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει: 
     α. την καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια ελαχίστων αμοιβών των 
δικηγόρων, που καθορίζονται από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την 
προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής. Ο δικηγόρος πρέπει να κατοικεί στην έδρα του αρμοδίου δικαστηρίου ή να 
είναι διορισμένος στο δικαστήριο αυτό. 
     β. την καταβολή των δικαστικών δαπανών, καθώς και των αποζημιώσεων των μαρτύρων και 
πραγματογνωμόνων που κλητεύτηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις που 
ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης, καθώς επίσης και την καταβολή των νομίμων αμοιβών των δικαστικών 
επιμελητών. 
     γ. την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές σύμφωνα με 
την δικαστική απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 
2.  Ο ασφαλιστής δεν καταβάλλει:  
     α. εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς προηγούμενη έγκριση του ασφαλιστή, δεν είναι ανάλογα με την 
έκταση της νίκης προς την ήττα ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον Δίκαιο. 
     β. εκείνες τις δαπάνες που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να 
καταβάλλει τρίτος. 
     γ. εκείνες τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του ασφαλισμένου.  
     δ. τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες.  
     ε. τις δαπάνες για εξαγορά ποινών, χρηματικών ποινών και προστίμων.    
3. Το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο είναι το ανώτατο όριο των 
ασφαλιστικών παροχών που πρέπει να παρασχεθούν συνολικά στον αντισυμβαλλόμενο και στους 
συνασφαλισμένους για όλη την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης ανεξαρτήτως αριθμού ασφαλιστικών 
περιπτώσεων. Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί μια μόνο φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις 
που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία. 
 
Άρθρο 3. Νομική θέση τρίτων 
1. Σε φυσικά πρόσωπα που μπορούν από το Νόμο να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις αποζημίωσης λόγω 
θανάτωσης, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας του ασφαλισμένου, παρέχεται ασφαλιστική προστασία για τη 
διεκδίκηση των αξιώσεων αυτών. 
2. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο η άσκηση των δικαιωμάτων από την ασφαλιστική σύμβαση ανήκει στον 
αντισυμβαλλόμενο. Ο ασφαλιστής όμως δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισμένους 
τρίτους, εφ’ όσον δεν εναντιώνεται ο αντισυμβαλλόμενος.  
3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την διαφύλαξη έννομων συμφερόντων των συνασφαλισμένων με 
το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του αντισυμβαλλόμενου.  
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4. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αντισυμβαλλόμενου από τους όρους αυτούς ισχύουν ανάλογα 
υπέρ και κατά των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 
 
Άρθρο 4. Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 
1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η 
ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός πάνω 
στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση. 
2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι 
επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο ασφαλισμένος άρχισε, ή υποστηρίζεται πως άρχισε να παραβαίνει τη 
διάταξη.  
3. Σ’ όλες τις περιπτώσεις η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο 
ασφαλισμένος, ο αντίδικος τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές 
υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου. 
 
Άρθρο 5. Ασφαλιστικά βάρη με την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 
Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να: 

α. ενημερώσει πλήρως τον ασφαλιστή σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να 
υποδείξει αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα διαθέσει στον ασφαλιστή, 
όταν εκείνος τα ζητήσει. 

β.  δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα αναλάβει να παραφυλάξει τα συμφέροντά του και να τον 
ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της υπόθεσης, να του υποδείξει αποδεικτικά μέσα, 
κυρίως το όνομα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να 
του προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα. 

γ.  πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστή πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες όπως ιδιαίτερες 
εγέρσεις αγωγών ή ένδικων μέσων και αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών. 

δ. υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στον 
ασφαλιστή. 
Αν ο ασφαλισμένος αθετήσει υπαίτια κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής. 
 
Άρθρο 6. Εκλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής 
1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να διαλέξει ελεύθερα το δικηγόρο που θα αναλάβει τη διαφύλαξη των 
έννομων συμφερόντων του. Αν ο ασφαλισμένος παραλείψει να εκλέξει δικηγόρο, ο ασφαλιστής μπορεί να 
ασκήσει ο ίδιος αυτό το δικαίωμα για τον ασφαλισμένο. 
2. Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνο από τον ασφαλιστή στο όνομα και με εντολή του ασφαλισμένου. 
Αν ο ασφαλισμένος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο της επιλογής του, είναι υποχρεωμένος να 
γνωστοποιήσει άμεσα στον ασφαλιστή την χορήγηση της εντολής και το όνομα του δικηγόρου. Στην περίπτωση 
αυτή, ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε δαπάνες και αμοιβές που έγιναν πριν την γνωστοποίηση, εκτός αν η 
παράλειψη της απ’ ευθείας εντολής από τον ασφαλισμένο σε δικηγόρο κατά τα άνω, θα είχε ως συνέπεια τον 
αναμφίβολο κίνδυνο για την διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων του και δεν υπήρχε άλλος νόμιμος τρόπος 
αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει 
άμεσα στον ασφαλιστή την απ’ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο. 
3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Ο ασφαλιστής δε φέρει 
καμία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου. 
 
Άρθρο 7. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα ασφαλιστή 
1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα και εφ’ όσον το ζητήσει ο ασφαλισμένος την υποχρέωση πριν από την 
ανάθεση εντολής σε δικηγόρο, να διαφυλάξει τα συμφέροντα του ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες 
για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.  
2. Ο ασφαλιστής μπορεί να εξετάσει, αν η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου είναι 
αναγκαία. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη 
παραφύλαξης των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  ο 
ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της αρεσκείας του, σχετικά με την 
ανάγκη ή μη της παραφύλαξης. Η γνωμοδότηση του δικηγόρου είναι δεσμευτική για τον ασφαλιστή, εκτός εάν 
απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης.    
Αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση αυτή ή αν ο ασφαλιστής κρίνει ότι η γνωμοδότηση 
απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, προκαλείται η διαιτητική επίλυση από 
διαιτητή κοινής αποδοχής. 
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ο διορισμός του γίνεται κατά το άρθρο 878 
Κ.Πολ.Δικ. 
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Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν τον ασφαλιστή εφ’ όσον με τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία 
η διαφύλαξη των συμφερόντων του ασφαλισμένου, άλλως κατανέμονται κατ’ ισομοιρία στον ασφαλιστή και 
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 δεν αποκλείει το δικαίωμα του ασφαλισμένου προσφυγής του στα δικαστήρια. 

 
Άρθρο 8. Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή 
1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε αντ’ 
αυτού ο ασφαλιστής εκχωρούνται και μεταβιβάζονται στον ασφαλιστή μόλις γεννηθούν. Χρηματικά ποσά που 
επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισμένο αποδίδονται στον ασφαλιστή. 
2. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τον ασφαλιστή κατά την άσκηση 
αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που του έχουν εκχωρηθεί και μεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα 
είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της 
απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ασφαλιστής δικαιούται να αναζητήσει 
από τον ίδιο το ισόποσο της σχετικής απαίτησης νομιμοτόκως αφότου εισπράχθηκε από τον ασφαλισμένο ή έγινε 
απαιτητή από αυτόν. 
 
Άρθρο 9. Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων 
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις δε μπορούν να εκχωρηθούν ούτε να ενεχυριασθούν πριν προσδιοριστεί οριστικά το 
ύψος και η αιτία τους εκτός αν ο ασφαλιστής συμφωνήσει εγγράφως. 
 
Άρθρο 10. Συμψηφισμός 
Δεν χωρεί συμψηφισμός με απαιτήσεις του ασφαλιστή. 
 
Άρθρο 11. Παραγραφή 
Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή παραγράφονται μετά από τρία χρόνια από το τέλος του 
έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 
 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ 
 
Άρθρο 1. 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει: 
α.  ο κύριος και νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδειά τους, οδηγεί ή επιβαίνει στο όχημα που 
καθορίζεται με τον αριθμό κυκλοφορίας του στο ασφαλιστήριο, και μάλιστα εκάστοτε με την προαναφερόμενη 
αυτή ιδιότητα. («Νομική Προστασία Οχήματος»). 
β.  το πρόσωπο που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο με την ιδιότητά του σαν οδηγού ξένων κατά κυριότητα 
οχημάτων. («Νομική Προστασία Οδηγού») 
 
Άρθρο 2. 
Με τον όρο «όχημα» νοούνται τα αυτοδύναμα κινούμενα οχήματα, που χρησιμεύουν στην μεταφορά προσώπων 
ή πραγμάτων, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους. 
 
Άρθρο 3. 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: 
α. για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης από εμπλοκή 
του οχήματος που αναφέρεται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε τροχαίο ατύχημα με άλλο όχημα. 
β. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, 
ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία κίνηση. 
γ. για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας ικανότητας οδηγού 
ή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για την επανάκτησή τους και κίνηση 
διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους λόγους. 
δ. σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του κυρίου ή του 
νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος. («Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων οχήματος»). Η 
σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης έννομων συμφερόντων, πρέπει να έχει καταρτιστεί 
μέσα στη χρονική διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. 
Με ειδική συμφωνία η ασφαλιστική προστασία μπορεί να περιοριστεί στις παροχές του στοιχ. α), των στοιχ. α), 
β) και γ), ή στοιχ. β).  
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Άρθρο 4.  
Επί της κάλυψης νομικής προστασίας ισχύουν όλες οι εξαιρέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 7 «Εξαιρέσεις - 
Απαλλαγές - Περιορισμοί» του κεφαλαίου III «Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Προαιρετικά Καλυπτόμενων Κινδύνων 
Αυτοκινήτων» του παρόντος, επιπλέον δε αυτών η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:  
α. σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται 
από τον Νόμο, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του 
οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει την κατά νόμο άδεια κυκλοφορίας. Όμως, παρέχεται 
ασφαλιστική προστασία στα πρόσωπα εκείνα, που χωρίς υπαιτιότητα αγνοούσαν την έλλειψη άδειας ικανότητας 
οδηγού ή άδειας κυκλοφορίας οχήματος ή άδειας του κυρίου ή νόμιμου κατόχου για τη χρησιμοποίηση του 
οχήματος. 
β. αν κατηγορείται ο ασφαλισμένος ότι διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη. 
γ. για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα και δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά του. 
δ. όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, εχθρικές 
επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή σεισμούς. 
ε. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή, ύστερα από ένα χρόνο από την λήξη του 
ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο. 
στ. σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς με την Εταιρεία. 
 
Άρθρο 5.  
Αν το ασφαλισμένο όχημα πουληθεί ή σταματήσει κατ’ άλλον τρόπο να υπάρχει το ασφαλιστικό συμφέρον, η 
ασφαλιστική προστασία μεταβαίνει αυτόματα στο ομοειδές όχημα του αντισυμβαλλόμενου που παίρνει τη θέση 
του ασφαλισμένου οχήματος («υποκατάστατο όχημα»). 
Σαν ομοειδή θεωρούνται εκάστοτε οι μοτοσικλέτες, τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα προοριζόμενα για μεταφορά 
ανθρώπων και πραγμάτων (καραβάν), τα φορτηγά και όσα άλλα χρησιμοποιούνται για μεταφορικούς σκοπούς, 
τα λεωφορεία, τα ρυμουλκούμενα ή τροχόσπιτα. 
 
Αν πριν από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος αποκτηθεί όχημα με σκοπό την αποκατάσταση του 
ασφαλισμένου οχήματος, η ασφαλιστική προστασία μεταβαίνει στο νέο, από την απόκτησή του. Το μέχρι τότε 
ασφαλισμένο όχημα, παραμένει συνασφαλισμένο χωρίς καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων μέχρι την 
απαλλοτρίωσή του, το πολύ όμως για ένα μήνα από την απόκτηση του υποκατάστατου οχήματος, και πάντως 
όχι πέρα απ’ τη διάρκεια τη ασφαλιστικής σύμβασης. Ένα όχημα που αποκτήθηκε μέσα σ’ ένα μήνα πριν απ’ την 
έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, θεωρείται ότι είναι υποκατάστατο. 
 
Σαν υποκατάστατο θεωρείται επίσης και το όχημα που απόκτησε ο ασφαλισμένος μέσα στους πρώτους έξι μήνες 
από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική σύμβαση παρατείνεται 
για χρονικό διάστημα, ίσο μ’ εκείνο που ο ασφαλιστής δεν έφερε κανέναν ασφαλιστικό κίνδυνο. Αν ο ασφαλιστής 
μέσα σε ένα μήνα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, πάρει τη σχετική ανακοίνωση, τα 
ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, ανήκουν στον 
ασφαλισμένο. Αν η ανακοίνωση ληφθεί μετά από έναν μήνα ύστερα από την έκλειψη του ασφαλιστικού 
συμφέροντος, τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τη λήψη της ανακοίνωσης, ανήκουν στον 
ασφαλιστή. 
 
Αν η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει και την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από ενοχικές συμβάσεις 
(«Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων οχήματος»), εκτείνεται και στη δικαιοπραξία απόκτησης του 
υποκατάστατου οχήματος, εφ’ όσον η δικαιοπραξία αυτή καταρτίστηκε μέσα στο χρόνο διάρκειας της 
ασφαλιστικής σύμβασης. 
 
Η απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου οχήματος ή η κατ’ άλλον τρόπο έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, 
καθώς και η απόκτηση υποκατάστατου οχήματος, πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως στον ασφαλιστή. Σε 
περίπτωση υποκατάστατου οχήματος, πρέπει να γνωστοποιηθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του και τα αναγκαία 
στοιχεία για τον καθορισμό του ασφαλίστρου. Αν ο αντισυμβαλλόμενος παραλείψει να γνωστοποιήσει την 
απόκτηση του υποκατάστατου οχήματος, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής για τις 
ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν με το όχημα αυτό, εκτός αν η παράλειψη της γνωστοποίησης  δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αντισυμβαλλόμενου. 
 
Αν κατά το χρονικό σημείο που εκλείπει το ασφαλιστικό συμφέρον, δεν υπάρχει υποκατάστατο όχημα κι ούτε 
αποκτηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο μέσα σε έξι μήνες από την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, ο 
ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει ο αντισυμβαλλόμενος, να λύσει την ασφαλιστική σύμβαση από 
τον χρόνο που έπαψε να υπάρχει το ασφαλιστικό συμφέρον και να επιστρέψει τα «μη δεδουλευμένα» 
ασφάλιστρα. Αν ο ασφαλιστής πάρει την ανακοίνωση για την έκλειψη του ασφαλιστικού συμφέροντος, αργότερα 
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από ένα μήνα μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται από τη λήψη της 
ανακοίνωσης όπως και παραπάνω.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ν.δ. 400/1970 
 
 Η πλήρης επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης είναι: ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 
 
(i) Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην ΕΛΛΑΔΑ, στην πόλη της ΓΛΥΦΑΔΑΣ, οδός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
90,  T.K. 16674 ΤΗΛ.: 2109119900, Α.Φ.Μ.: 94472389, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αρ.Μ.Α.Ε.: 888/05/Β/95/001. 
(ii) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Για τις περιπτώσεις όπου έχει 
συμφωνηθεί επιλογή δικαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις  του άρθρου 4του ν.δ. 400/1970 και οι σχετικοί όροι της 
ασφαλιστικής συμβάσεως. 
(iii) Η ασφαλιστική εταιρεία  επιλαμβάνεται, εντός ευλόγου χρόνου, κάθε εγγράφου αιτήματος ή παραπόνου του 
ασφαλισμένου και διευθετεί αυτά, στο βαθμό που είναι εφικτό και εφόσον υπάρχει σύμπτωση βουλήσεων, σε 
αντίθετη δε περίπτωση, απαντά, εντός ευλόγου χρόνου, εγγράφως διατυπώνοντας τους λόγους διαφωνίας της. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
1. - Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την αίτηση για ασφάλιση, ο λήπτης της 
ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην εταιρεία  συστημένη επιστολή, 
σύμφωνα με το σχετικό έντυπο υπόδειγμα Α' δήλωσης εναντίωσης που παρατίθεται, μέσα σ' ένα μήνα από την 
ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του ασφαλιστηρίου. 
 
2. - Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε έγγραφο με τις 
πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4, παράγραφος 2, περίπτωση Η του ν.δ. 400/70 κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και ειδικούς 
ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας στην εταιρεία  συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο υπόδειγμα Β' δήλωσης 
εναντίωσης που παρατίθεται, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του ασφαλιστηρίου. 
 
3. - Αν το ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, για 
λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις (1.-) και (2.-), να υπαναχωρήσει 
από την παρούσα σύμβαση αποστέλλοντας στην εταιρεία  συστημένη επιστολή, εντός 14 ημερών από την 
ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του ασφαλιστηρίου. 
 
 

Συνοπτική μνεία περιεχομένου 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/5/23.01.2011 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ/Β’/706/29.4.2011) 
σχετικής με την Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών και καταβολής Αποζημιώσεων 

από Σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων 
 
Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να χορηγεί στον ασφαλισμένο της ή στον ζημιωθέντα 
Αποδείξεις Παράδοσης και Παραλαβής Εγγράφων. Ελάχιστο περιεχόμενο των Αποδείξεων 
Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφων αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης αντιστοιχών 
σε ηλεκτρονικά τηρούμενο ειδικό πρωτόκολλο, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας της 
ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του 
ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του 
εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του 
εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου. 
Με Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφου εξομοιώνονται: α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. 
με την υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης 
επιστολής, β) το αποδεικτικό τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί από την 
ασφαλιστική επιχείρηση στην ΤτΕ, και γ) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή. 
(Άρθρο 6 Απόφασης) 
Ρυθμίσεις σχετικά με την Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών 
1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 
237/1986, να υποβάλλει προς τον ζημιωθέντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
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της Αίτησης Αποζημίωσής του, είτε α) αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση 
που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) αιτιολογημένη απάντηση 
(άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην Αίτηση Αποζημίωσης, στην περίπτωση που η 
ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει 
αποτιμηθεί πλήρως. 
(Άρθρο 9 Απόφασης) 
2. Με την Απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο της Αίτησης Αποζημίωσης του ζημιωθέντα 
προς την ασφαλιστική επιχείρηση. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον 
ασφαλισμένο μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιo έντυπo Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος, έντυπο 
Αίτησης Αποζημίωσης και έντυπο Βεβαίωσης Παραλαβής των εν λόγω εντύπων, το οποίο υποχρεούται 
ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος, να επιστρέψει υπογεγραμμένο στην ασφαλιστική 
επιχείρηση (Άρθρο 13 Απόφασης). Με την Αίτηση Αποζημίωσής του ο ζημιωθείς υποχρεούται να 
δηλώσει στην ασφαλιστική επιχείρηση, μεταξύ άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το όχημά του, 
προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη επί των ζημιών αυτού. 
Οι δηλώσεις Ατυχήματος του ασφαλισμένου και οι Αιτήσεις Αποζημίωσης του ζημιωθέντος 
υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε με 
αποστολή τηλεομοιοτυπίας, είτε με συστημένη επιστολή, εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της 
υπογραφής είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως στα φυσικά νομικά πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται από την ασφαλιστική επιχείρηση για το σκοπό αυτό είτε με έκδοση 
επίδοσης από δικαστικό επιμελητή στην έδρα της ασφαλιστικής επιχείρησης . Τα ονόματα 
των εξουσιοδοτηθέντων προσώπων γνωστοποιούνται στην ΤτΕ. Σε περίπτωση 
παραλαβής εγγράφων από τρίτα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την ασφαλιστική 
εταιρία για το σκοπό αυτό,  
τα πρόσωπα αυτά χορηγούν στον ασφαλισμένο ή στον ζημιωθέντα Απόδειξη Παράδοσης – 
Παραλαβής Εγγράφου, η οποία δεν απαιτείται να φέρει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο τα 
ασφαλιστικής επιχείρησης. 
(Άρθρα 10, 15 και Παράρτημα Ι Απόφασης – Έγγραφο ΤτΕ με ΑΠ1228/25.7.2011) 
3.    Εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται, διενεργεί Πραγματογνωμοσύνη επί 

υλικών ζημιών εντός 15 ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και εντός 25 ημερών, 
κατά κανόνα, εάν συνέβη στο εξωτερικό. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την ημερομηνία που 
υποβάλλεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η Αίτηση Αποζημίωσης του ζημιωθέντος, στην οποία ο 
τελευταίος θα πρέπει να αναγράφει, μεταξύ άλλων, και τον τόπο όπου βρίσκεται το όχημά του. 

(Άρθρο 11 και Παράρτημα Ι Απόφασης) 
4. Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και 
τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας 
αποκατάστασης της ζημιάς. 
5. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τις δέκα ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση ο χρόνος αυτής δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση ο 
χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες  από την συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής 
συμφωνίας των μερών. 
(Άρθρο 12 Απόφασης) 
6. Οι ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαμβάνουν από το 
περιεχόμενο του σχηματισθέντος Φ.Α.Π. αντίγραφα, με αίτησή τους που καταχωρείται στο Φ.Α.Π., 
με ταυτόχρονη χορήγηση απόδειξης παράδοσης και παραλαβής και με δική τους δαπάνη, με την 
επιφύλαξη ωστόσο των διατάξεων του ν. 2472/ 1997 περί Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 
(Άρθρο 14 Απόφασης) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ. 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A' 
 
Πρoς την                                                                                  ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ 
                                                                                                        ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής  
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2, παράγραφος 5 του Ν.2496/1997) 
 
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμό ασφαλιστηρίου 

………………………………………… που μου παραδώσατε, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από 

την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη 

και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε. 

Ημερομηνία ………………… 

Ο δηλών 

 

(υπογραφή) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η  ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β' 
                                     ΑΦΟΡΑ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
                                                                                                  2. ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  

Προς την 
 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2, παράγραφος 6 του Ν.2496/1997) 
 
Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης 
δυνάμει του με αριθμό ασφαλιστηρίου ………………………………………… που μου παραδώσατε, 
διότι:  
 

 
Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, περίπτωση Η του ν.δ. 400/1970. 

 

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

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

Ημερομηνία ………………… 

Ο δηλών 

 

(υπογραφή) 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η  ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

NOMOΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΑΞ 

ΑΤΤΙΚΗΣ UNION ROAD ASSISTANCE ΕΠΕ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1) ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 65 ΑΙΓΑΛΕΩ  2)ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5 
ΤΑΥΡΟΣ 2104823215 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ UNION ROAD ASSISTANCE ΕΠΕ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
1) ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ.1784 , 2)7,5 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΚΗΣ – 
ΚΑΒΑΛΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ Π.Ε.Ο. ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΤΑΝ 

2310688047 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 ΑΓΡΙΝΙΟ  2641030018 
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Γ.ΚΩΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΔΡΟΣΙΑΣ 5 ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 2752021224 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ  2710243303 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 2Ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2710221349 
ΆΡΤΑΣ ΟΔΙΚΗ ΆΡΤΑΣ,ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡΤΑΣ ΤΚ 47100 ,ΑΡΤΑ 2681052139 
ΑΧΑΪΑΣ Ι.ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 7, ΠΑΤΡΑ  Τ.Κ. 26500 2610432691 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ "ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ",ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-
ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΕ ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 35 ΘΗΒΑ  2261089839 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΔΑΛΗΣ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1Ο ΧΛΜ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΕΛΑΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΑ 2462500637 

ΔΡΑΜΑΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΑ 29 ΔΡΑΜΑ  2521032486 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 
ΡΟΔΟΣ ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε. ΚΑΝΑΔΑ 111 ΡΟΔΟΣ 2241037941 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΚΩΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΚΩΣ  2242023557 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 
ΛΕΡΟΣ ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΕΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΑΛΟΥ ΛΕΡΟΥ,ΛΕΡΟΣ  2247024661 

ΈΒΡΟΥ Β.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ& ΣΙΑ ΕΕ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2551082270 
ΈΒΡΟΥ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ EVROS ASSISTANCE ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 178 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  2552026060 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ   46 ΧΑΛΚΙΔΑ  2221040873 
ΕΠΤΑΝΗΣΑ - 
ΖΑΚΥΝΘΟ AΦΟΙ ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΕΕ ΚΑΜΠΟΣ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2695065301 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ - 
ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ  2661023908 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ - 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 2674072606 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ - 
ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΑΛΑΝΟΣ-ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ –ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ε.Ε  ΚΑΡΥΩΤΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  2682028086 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Μ.ΦΑΝΕΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΥΣΙΟΤΙΣΣΗΣ 51 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  2237023207 

ΗΛΕΙΑΣ "OMEGA ASSISTANCE",K.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-
Η.ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗ & 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 7Ο 
ΧΛΜ ΠΥΡΓΟΥ -ΠΑΤΡΑΣ  ΠΥΡΓΟΣ 

2621023061 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 105 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 2331041778 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΙΚΗ STAR ΜΟΝΟΠ/ΠΗ Ε.Π.Ε. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 25, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ 2810319010 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Χ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 28ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 17  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2665024985 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ-Χ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ,Η.ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ-
Χ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ,ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ," ΗΠΕΙΡΟΣ 
ASISTANCE"  

8ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2651094125 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Γ. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 2656042455 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΟΙ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 152 ΚΑΒΑΛΑ 2510232134 

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.ΓΚΟΥΡΛΑΣ-Β.ΜΗΤΣΙΟΣ-Θ.ΜΟΥΤΟΣ-Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

3Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ  2441074270 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ AUTO CENTER E.Π.Ε -ΤΣΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  4Ο ΧΛΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ – ΤΚ 52100  2467071851 

ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΠΑ,ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΙΛΚΙΣ,Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΡΟΞΕΝΟΣ ΕΕ 1ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ-ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ,ΚΙΛΚΙΣ  2341022690 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Γ.& ΣΙΑ ΟΕ 3Ο ΧΛΜ Ε.Ο ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2461027455 
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NOMOΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΑΞ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΥΤΤΙΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΚΙΑΤΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΛ. ΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 116  2742029410 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΆΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ  & ΣΙΑ ΟΕ   2282022717 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - 
ΜΥΚΟΝΟΣ  ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΜΕΛΗΣ Ο.Ε  ΒΟΘΩΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  2289027915 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ -ΝΑΞΟΣ ΜΠΙΛΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ  2285023907 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΑΡΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ  2284024168 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΓΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2286032362 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ -ΣΙΦΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ  2284033384 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΣΥΡΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) 2281043276 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΤΗΝΟΣ ΔΗΜ ΔΑΣΥΡΑΣ & Μ-ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ  ΒΑΓΙΑ ΤΗΝΟΣ   2283025330 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ & Π. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ Ε.Ε. Ε.Ο. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΛΑΔΑ 2731023533 

ΛΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ"ΛΑΡΙΣΑ 
ASSISTANCE" 2O ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 2410284746 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 1Ο ΧΛΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ -ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2842025559 

ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΣ ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ Π.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1Ο ΧΛΜ ΜΟΥΝΔΡΟΥ -ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΗΛ 22540 71301-
71709 ΛΗΜΝΟΣ 2254071610 

ΛΕΣΒΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 2253022876 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ MΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,VOLOS ASSISTANCE,OΔΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 66 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΤΗΛ 2421069300. ΒΟΛΟΣ  2421091219 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΑΡ.ΥΨΟΥΣ 189)  ΤΗΛ 27210 90011 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2721090011 

ΞΑΝΘΗΣ Γ.ΚΑΔΟΓΛΟΥ-Χ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  ΤΕΡΜΑΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,ΤΗΛ 25410 2905 
ΞΑΝΘΗ 2541070760 

ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΒΟΥΓΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

ΕΓΑΤΙΑ 69 ,ΕΔΕΣΣΑ ΤΗΛ 23810 22095 ΦΑΞ 23810 
51141 2381051141 

ΠΙΕΡΡΙΑΣ ΠΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΟΥΡΑΔΑΣ 738 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ. 2351-025586 2351079662 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΟΔΟΣ ΣΥΡΑΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΕΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΛ 
26820 28086.ΠΡΕΒΕΖΑ 2682028086 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 3 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜ. 33 ΤΗΛ. 2831052492 
ΡΕΘΥΜΝΟ 2831050137 

ΡΟΔΟΠΗΣ Κ.Ι.ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ  99 ,ΤΗΛ 25310 30007 ,ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2531030007 

ΣΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ  ΔΡΟΣΙΑ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ,ΤΚ 893100 2273023637 2273023637 

ΣΕΡΡΩΝ KΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 3Ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-ΝΙΓΡΙΤΑΣ,ΣΕΡΡΕΣ ,ΤΗΛ 23210 
59839  2321057047 

ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΜΙΑ ΣΚΙΑΘΟΣ 2427024290 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΜΑΛΙΑΣ 54 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 2431-071121  2431071121 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ CENTRAL HELLAS SERVICE,OΔΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ,Θ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 64 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΛΑΜΙΑ ΤΚ35100 ΤΗΛ 
22310 50556, 22310 31883 2231050280 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΕΠΕ 145 ΧΘ.ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ,ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΚ 35007 ΤΗΛ 22330 31211 2233031133 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΥΡΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ,ΟΔΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΕ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 52 ΤΚ 53100  ΦΛΩΡΙΝΑ  2385025125 

ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18ΧΙΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 2265022097 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1Ο ΧΛΜ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2373026683 
ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΟΓΟΝΗ 132 ΧΑΝΙΑ 2821088377 
ΧΙΟΥ OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΙΟΥ,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓ.ΛΟΪΖΟΣ ΑΓ ΜΗΝΑ 37 ΧΙΟΣ  2271033233 

 
Παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επισκέπτεται  τον πιο κάτω διαδικτυακό τόπο του πάροχου της οδικής 
βοήθειας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στο δίκτυο συνεργατών του. 
 
     www.inter-partner.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

NOMOΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΑΞ 

ΑΤΤΙΚΗΣ AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΗΣ 90, ΓΛΥΦΑΔΑ 2109645272 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΛΑΕΡΤΟΥ 22, ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2313083450 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 ΑΓΡΙΝΙΟ  2641030018 
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Γ.ΚΩΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΔΡΟΣΙΑΣ 5 ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 2752021224 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ  2710243303 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 2Ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2710221349 
ΆΡΤΑΣ ΟΔΙΚΗ ΆΡΤΑΣ,ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡΤΑΣ ΤΚ 47100 ,ΑΡΤΑ 2681052139 
ΑΧΑΪΑΣ Ι.ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 7, ΠΑΤΡΑ  Τ.Κ. 26500 2610432691 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ "ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ",ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-
ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΕ ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 35 ΘΗΒΑ  2261089839 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΔΑΛΗΣ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1Ο ΧΛΜ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΕΛΑΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΑ 2462500637 

ΔΡΑΜΑΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΥΘΑΓΟΡΑ 29 ΔΡΑΜΑ  2521032486 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 
ΡΟΔΟΣ ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ Ο.Ε. ΚΑΝΑΔΑ 111 ΡΟΔΟΣ 2241037941 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΚΩΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΚΩΣ  2242023557 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - 
ΛΕΡΟΣ ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΕΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΑΛΟΥ ΛΕΡΟΥ,ΛΕΡΟΣ  2247024661 

ΈΒΡΟΥ Β.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ& ΣΙΑ ΕΕ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2551082270 
ΈΒΡΟΥ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ EVROS ASSISTANCE ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 178 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  2552026060 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ   46 ΧΑΛΚΙΔΑ  2221040873 
ΕΠΤΑΝΗΣΑ - 
ΖΑΚΥΝΘΟ AΦΟΙ ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΕΕ ΚΑΜΠΟΣ ΒΑΝΑΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2695065301 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ - 
ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ  2661023908 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ - 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 2674072606 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ - 
ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΑΛΑΝΟΣ-ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ –ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ε.Ε  ΚΑΡΥΩΤΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  2682028086 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Μ.ΦΑΝΕΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΥΣΙΟΤΙΣΣΗΣ 51 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  2237023207 

ΗΛΕΙΑΣ "OMEGA ASSISTANCE",K.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-
Η.ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗ & 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 7Ο 
ΧΛΜ ΠΥΡΓΟΥ -ΠΑΤΡΑΣ  ΠΥΡΓΟΣ 

2621023061 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 105 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 2331041778 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΙΚΗ STAR ΜΟΝΟΠ/ΠΗ Ε.Π.Ε. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 25, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ 2810319010 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Χ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 28ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 17  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2665024985 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Κ.ΜΠΑΛΑΦΑΣ-Χ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ,Η.ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ-
Χ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ,ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ," ΗΠΕΙΡΟΣ 
ASISTANCE"  

8ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2651094125 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 
ΜΕΤΣΟΒΟ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Γ. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 2656042455 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΟΙ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 152 ΚΑΒΑΛΑ 2510232134 

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.ΓΚΟΥΡΛΑΣ-Β.ΜΗΤΣΙΟΣ-Θ.ΜΟΥΤΟΣ-Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

3Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ  2441074270 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ AUTO CENTER E.Π.Ε -ΤΣΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  4Ο ΧΛΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ – ΤΚ 52100  2467071851 

ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΠΑ,ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΙΛΚΙΣ,Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΡΟΞΕΝΟΣ ΕΕ 1ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ-ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ,ΚΙΛΚΙΣ  2341022690 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Γ.& ΣΙΑ ΟΕ 3Ο ΧΛΜ Ε.Ο ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2461027455 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΥΤΤΙΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΚΙΑΤΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΛ. ΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 116  2742029410 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΆΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ  & ΣΙΑ ΟΕ   2282022717 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - 
ΜΥΚΟΝΟΣ  ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΜΕΛΗΣ Ο.Ε  ΒΟΘΩΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  2289027915 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ -ΝΑΞΟΣ ΜΠΙΛΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ  2285023907 
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NOMOΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΑΞ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΑΡΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ  2284024168 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΓΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2286032362 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ -ΣΙΦΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ  2284033384 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΣΥΡΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) 2281043276 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΤΗΝΟΣ ΔΗΜ ΔΑΣΥΡΑΣ & Μ-ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ  ΒΑΓΙΑ ΤΗΝΟΣ   2283025330 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ & Π. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ Ε.Ε. Ε.Ο. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΛΑΔΑ 2731023533 

ΛΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ"ΛΑΡΙΣΑ 
ASSISTANCE" 2O ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 2410284746 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 1Ο ΧΛΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ -ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2842025559 

ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΣ ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ Π.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1Ο ΧΛΜ ΜΟΥΝΔΡΟΥ -ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΗΛ 22540 71301-
71709 ΛΗΜΝΟΣ 2254071610 

ΛΕΣΒΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 2253022876 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ MΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,VOLOS ASSISTANCE,OΔΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 66 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΤΗΛ 2421069300. ΒΟΛΟΣ  2421091219 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΑΡ.ΥΨΟΥΣ 189)  ΤΗΛ 27210 90011 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2721090011 

ΞΑΝΘΗΣ Γ.ΚΑΔΟΓΛΟΥ-Χ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  ΤΕΡΜΑΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,ΤΗΛ 25410 2905 
ΞΑΝΘΗ 2541070760 

ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΒΟΥΓΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

ΕΓΑΤΙΑ 69 ,ΕΔΕΣΣΑ ΤΗΛ 23810 22095 ΦΑΞ 23810 
51141 2381051141 

ΠΙΕΡΡΙΑΣ ΠΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΟΥΡΑΔΑΣ 738 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ. 2351-025586 2351079662 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΟΔΟΣ ΣΥΡΑΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΕΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΛ 
26820 28086.ΠΡΕΒΕΖΑ 2682028086 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 3 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜ. 33 ΤΗΛ. 2831052492 
ΡΕΘΥΜΝΟ 2831050137 

ΡΟΔΟΠΗΣ Κ.Ι.ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ  99 ,ΤΗΛ 25310 30007 ,ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2531030007 
ΣΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ  ΔΡΟΣΙΑ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ,ΤΚ 893100 2273023637 2273023637 

ΣΕΡΡΩΝ KΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 3Ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ-ΝΙΓΡΙΤΑΣ,ΣΕΡΡΕΣ ,ΤΗΛ 23210 
59839  2321057047 

ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΜΙΑ ΣΚΙΑΘΟΣ 2427024290 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΜΑΛΙΑΣ 54 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 2431-071121  2431071121 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ CENTRAL HELLAS SERVICE,OΔΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ,Θ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 64 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΛΑΜΙΑ ΤΚ35100 ΤΗΛ 
22310 50556, 22310 31883 2231050280 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΕΠΕ 145 ΧΘ.ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ,ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΚ 35007 ΤΗΛ 22330 31211 2233031133 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΥΡΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ,ΟΔΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΕ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 52 ΤΚ 53100  ΦΛΩΡΙΝΑ  2385025125 
ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18ΧΙΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 2265022097 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1Ο ΧΛΜ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2373026683 
ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΟΓΟΝΗ 132 ΧΑΝΙΑ 2821088377 
ΧΙΟΥ OΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΙΟΥ,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓ.ΛΟΪΖΟΣ ΑΓ ΜΗΝΑ 37 ΧΙΟΣ  2271033233 
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