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Εισαγωγή
Αγαπητέ Ασφαλισμένε,
Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση των
περιουσιακών σας στοιχείων.
Η INTERLIFE, τα στελέχη της, καθώς και ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος θα είναι πάντα
δίπλα σας, να σας βοηθούν σε κάθε περίπτωση που εμπίπτει στους όρους της παρούσας
ασφαλιστικής σύμβασης.
Εσείς από την πλευρά σας, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους ασφάλισης
σας για να μη βρεθείτε ποτέ στη δυσάρεστη θέση, να διαπιστώσετε ότι δεν καλύπτεστε.
Έτσι, φροντίσαμε ώστε οι εξαιρέσεις των όρων να είναι με κόκκινο χρώμα. Επίσης, θα
πρέπει να ελέγχετε πάντα το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και να αναπροσαρμόζετε (αν
χρειάζεται), σε ετήσια βάση, το πραγματικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της κατοικίας σας και
του περιεχομένου αυτής.
Τέλος, σημειώστε ότι η Εταιρία μας, προσφέρει ειδικές εκπτώσεις, για την ασφάλιση των
περιουσιακών σας στοιχείων και του αυτοκινήτου σας. Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος και
εμείς, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετούμε, αναπτύσσοντας τη σχέση που
πρέπει να υπάρχει μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλιζόμενου.
Σας ευχαριστούμε και πάλι για την επιλογή και την εμπιστοσύνη σας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά την Ασφαλιστική σας Σύμβαση
και σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνη με όσα μας ζητήσατε,
να την επιστρέψετε αμέσως στην Εταιρία για αλλαγή.

Προσοχή

Από το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων κινδύνων, οι οποίοι περιγράφονται
αναλυτικά στη συνέχεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ισχύουν ΜΟΝΟ αυτοί που
αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας,
με αναγραφόμενα ασφαλιζόμενα κεφάλαια και αντίστοιχα ασφάλιστρα.
Το παρόν επισυνάπτεται σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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Μέρος I: Γενικοί Όροι Ασφάλισης
ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Κατοικιών)
Με την προϋπόθεση ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης (ο
οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται
διαφορετικά) έχει καταβάλει τα οφειλόμενα Ασφάλιστρα
που αναφέρονται στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης, η ΙNTERLIFE
A.A.E.Γ.Α. Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών, η
οποία στο εξής θα αναφέρεται ως ΙNTERLIFE (για
λογαριασμό και των τυχόν Συνασφαλιστών) συμφωνεί
με τον Λήπτη της Ασφάλισης να παράσχει υπέρ του
Ασφαλιζόμενου ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στο παρόν
καθώς και σε τυχόν Πρόσθετες Πράξεις.
1. Ορισμοί
Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο
παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον την
έννοια που δίδεται παρακάτω.
1.1 Λήπτης της Ασφάλισης (ή Συμβαλλόμενος)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία
κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό
μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για
λογαριασμό δικό του ή τρίτου προσώπου. Τον Λήπτη
της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από
εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν
από τον Ασφαλιζόμενο.
1.2 Ασφαλιζόμενος (μπορεί να είναι ο Δικαιούχος
του Ασφαλίσματος)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο είναι ο
ιδιοκτήτης (κύριος) του ασφαλιζομένου αντικειμένου
που απειλείται από ασφαλιζόμενο κίνδυνο και υπέρ του
οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με
το παρόν ασφαλιστήριο. Αν το πρόσωπο αυτό είναι
ιδιοκτήτης εξ΄αδιαιρέτου, η ασφαλιστική κάλυψη
επεκτείνεται μόνο στο ποσοστό ιδιοκτησίας του.
Ασφαλιστική κάλυψη υπέρ άλλου προσώπου, εκτός
του ιδιοκτήτη, (π.χ. υπέρ ενυπόθηκου ή ενεχυρούχου
δανειστή ή υπέρ νομέως ή κατόχου ή γενικά, υπέρ
οποιουδήποτε
έχει
συγκεκριμένο
ασφαλιστικό
συμφέρον για τη διατήρηση του αντικειμένου ή των
αντικειμένων), ισχύει μόνον εφόσον υπάρχει ειδική
προς τούτο συμφωνία και με τους όρους αυτής, ο δε
Ασφαλιζόμενος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το Λήπτη
της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης
και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση
αμφιβολίας η Σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για
λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης. Ο Ασφαλιζόμενος
είναι και Λήπτης της Ασφάλισης εκτός και αν αναφέρεται
διαφορετικά στο τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης.
1.3 Συνεργάτης
Το αναγραφόμενο στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα

στοιχεία της παρούσας σύμβασης, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο με εντολή του Ασφαλιζόμενου
διαμεσολαβεί μεταξύ αυτού και της INTERLIFE για τη
σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης που αποτελεί το
αντικείμενο του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
και ενεργεί για την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
1.4 Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (μπορεί να
είναι ο Ασφαλιζόμενος)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του
συνόλου ή μέρους του συνολικού ασφαλίσματος όπως
τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.
1.5 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική
σύμβαση φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον
του εκπροσώπου της INTERLIFE και αποτελείται
ισοδύναμα, το τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης και τις τυχόν ειδικές συμφωνίες
και είναι έντυπο, μηχανογραφικό ή δακτυλογραφημένο
κείμενο, είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε
μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, ή ανανέωση,
ή παράταση, ή ακύρωση, με την έκδοση σχετικής
Πρόσθετης Πράξης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα αυτού. Το έγγραφο διέπεται από τους Όρους
του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα
τμήματα αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλιζόμενο
ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο.
Αναπόσπαστα μέρη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
αποτελούν επίσης: η Πρόταση Ασφάλισης και οι τυχόν
Πρόσθετες Πράξεις.
1.6 Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου
γεγονότος) που περιλαμβάνεται (καλύπτεται) και
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, το οποίο επιφέρει στον
Ασφαλιζόμενο ζημία που καλύπτεται από το παρόν.
1.7 Ζημία
Η απρόβλεπτη και αιφνίδια υλική (θετική) περιουσιακή
ζημιά που επέρχεται λόγω επέλευσης (πραγματοποίησης)
ασφαλιστικού κινδύνου που οφείλεται σε γεγονός
τυχαίο, ξαφνικό, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης
του Ασφαλιζόμενου ή Λήπτη της Ασφάλισης. Το
γεγονός, περιστατικό ή συμβάν πρέπει να καλύπτεται
από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, κατά την
έκταση και γενικά, τους όρους αυτής. Ο όρος «ζημία»
συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή
ή απώλεια που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της
πραγματικής αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων
λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου αλλά δεν
περιλαμβάνει οποιαδήποτε Σωματική Βλάβη.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις ζημίες ή/και δαπάνες
που είναι επακόλουθο της επέλευσης του ασφαλιστικού
κινδύνου, δηλαδή για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική
ζημία.
1.8 Ασφαλιστικό Συμφέρον
Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλιζόμενο ή
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Λήπτη της Ασφάλισης με το ασφαλισμένο αντικείμενο
και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος
που μπορεί να δικαιούται να εισπράξει, για δικό του
λογαριασμό ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε τρίτος
Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (αν υπάρχει).
1.9 Ασφάλισμα
Η υποχρέωση (παροχή) της INTERLIFE, που προκύπτει
από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται
είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της
ζημίας, κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
1.10 Ασφαλιζόμενο Αντικείμενο
Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το
οποίο περιγράφεται στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης.
1.11 Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Όριο Ευθύνης –
Ασφαλιστικό Ποσό)
Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο)
συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση, να ευθύνεται η
INTERLIFE, συνολικά ή κατά αντικείμενο ανάλογα με το
ασφαλιστικό συμφέρον που υπάρχει. Το ποσό μπορεί
να αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης) ή/και στους Γενικούς
Όρους της παρούσας σύμβασης.
1.12 Αποζημίωση
Το σύνολο ή τμήμα του ασφαλιζομένου κεφαλαίου που
θα καταβληθεί από την INTERLIFE στον Ασφαλιζόμενο/
Λήπτη της Ασφάλισης ή σε τρίτους δικαιούχους
αποζημίωσης για ζημία ή απώλεια που οφείλεται σε
ασφαλιστικό κίνδυνο που καλύπτεται από το παρόν
Ασφαλιστήριο.
1.13 Απαλλαγή
Το ποσό της εκάστοτε ζημίας που επιβαρύνει τον
Ασφαλιζόμενο και η INTERLIFE ευθύνεται προς
αποζημίωση μόνο για το υπερβάλλον αυτής της
απαλλαγής ποσού.
1.14 Πυρκαγιά
Πυρκαγιά είναι μία φωτιά, η οποία προκλήθηκε χωρίς
να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία ή η οποία έχει
εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται εξ ιδίας
δυνάμεως. Δηλαδή, για να θεωρηθεί ασφαλιστικά
καλυπτόμενη μια ζημία από πυρκαγιά, πρέπει να
συνυπάρχουν:
α. ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με
φλόγα,
β. αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να
πάρει («εχθρική» και όχι «φιλική» φωτιά),
γ. το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου όσον
αφορά τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης
(«ατυχηματική» φωτιά).
1.15 Κεραυνός
Είναι μία ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση
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ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος που πλήττει άμεσα και
απευθείας τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία.
1.16 Αυτανάφλεξη
Αυτανάφλεξη είναι η χωρίς την επίδραση εξωτερικής
ενεργειακής πηγής, δημιουργία εστίας πυρκαγιάς
ενός υλικού σε επαφή με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο
(εξώθερμο ενεργειακό ισοζύγιο αντίδρασης).
1.17 Ευρεία Έκρηξη
Έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που
συμβαίνει κατά τη βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή
ατμών. Έκρηξη σε δοχεία πίεσης θεωρείται ότι συμβαίνει
όταν διαρραγεί το τοίχωμά τους και δημιουργηθεί
απότομη εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και
εκτός αυτών.
1.18 Τρομοκρατία
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 κοινωνικούς 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 τον 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.
1.19 Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές
Ταραχές
Στάση, απεργία, οχλαγωγία, διαδηλώσεις, πολιτικές
ταραχές θα σημαίνει ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε
προσώπου, το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε
διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα ή
ντε φάκτο αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της
διατάραξης ή μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη
πράξη απεργού ή εργαζόμενου σε επιχείρηση
ανταπεργήσαντος εργοδότη προς υποστήριξη απεργίας
ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη,
όχι όμως οποιαδήποτε πράξη Τρομοκρατίας.
1.20 Κακόβουλες Ενέργειες
Κακόβουλες Ενέργειες θα σημαίνει ηθελημένες πράξεις
οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται είτε
κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης εν
γένει, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών
ταραχών, είτε μεμονωμένα με σκοπό το βανδαλισμό
ή τη δολιοφθορά, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν
οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας και υπό τον όρο ότι
οι ενέργειες αυτές δεν έλαβαν χώρα:
1. κατά τη διάρκεια ή με σκοπό τη ληστεία ή κλοπή
μετά από διάρρηξη ή απόπειρα αυτών
2. σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό
και δεν χρησιμοποιείται.
1.21 Θύελλα – Καταιγίδα
Θύελλα η οποία για το σκοπό της παρούσας ασφάλισης
υφίσταται –όταν επικρατούν άνεμοι 8 μποφόρ και άνω.
Καταιγίδα η οποία για το σκοπό της παρούσας ασφάλισης
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ορίζεται ως η σφοδρή ατμοσφαιρική αναταραχή, η
οποία συνοδεύεται από ραγδαία βροχή, σφοδρούς
ανέμους και κεραυνούς. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω
θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με
δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την
περιοχή που ευρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα.
1.22 Πλημμύρα
Η πλημμύρα έχει την έννοια του κατακλυσμού από
θαλάσσια ύδατα, λόγω φυσικών αιτιών (βροχής,
καταιγίδας, θύελλας) υπερχείλιση ή παρέκκλιση
από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή
τεχνητών υδατορρευμάτων (λίμνες, ποταμοί, χείμαρροι,
διώρυγες, φράγματα), τη διάρρηξη ή υπερχείλιση των
σωληνώσεων του δημόσιου δικτύου παροχής ύδατος και
την οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων
προερχομένων από χώρους εκτός των ασφαλισμένων
κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισμένα
αντικείμενα όπως αυτοί περιγράφονται ρητά στο
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
1.23 Κλοπή
Κλοπή θεωρείται η αφαίρεση ή απώλεια των
ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από διάρρηξη
(παραβίαση των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων με
βίαια και δυναμικά μέσα).
1.24 Ρύποι και Μολυσματικές Ουσίες
Σαν μολυσματικές ή ρυπαντικές ουσίες εννοούνται
οποιεσδήποτε ουσίες, οι οποίες μετά τη διαφυγή τους,
απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή την
καλή φυσική κατάσταση ή μπορούν να προκαλέσουν ή
απειλούν να προκαλέσουν ζημία ή μείωση εμπορικότητας
ή απώλεια χρήσης στα ασφαλισμένα με το παρόν
αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων και όχι μόνο, των
βακτηριδίων, μυκήτων, ιών ή επικινδύνων ουσιών.
2. Γενικές Εξαιρέσεις
2.1 Μη ασφαλιζόμενα αντικείμενα
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει οποιεσδήποτε ζημίες
σε:
α. Αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου που
περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο.
β. Αντικείμενα από ασήμι και χρυσό, κοσμήματα, (κάθε
φύσεως, είδους, υλικού κ.λπ.), ωρολόγια, μετάλλια,
αρχαία νομίσματα, μη κυκλοφορούντα νομίσματα,
σπάνια αντικείμενα, χειρόγραφα, εικονογραφίες,
εικόνες, ιχνογραφίες, αντίγραφα εικόνων, αντικείμενα
γλυπτικής, μουσικά όργανα και εργαλεία των
μαθηματικών και φυσικών επιστημών, για το πέραν των
500€ υπερβάλλον της αξίας αυτών ανά μεμονωμένο
αντικείμενο ή σετ μεμονωμένων αντικειμένων εκτός
εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και ρητά δηλώνονται στο
ασφαλιστήριο με τα αντίστοιχα ασφαλιζόμενα κεφάλαια
σε κάθε περίπτωση.
γ. Πολύτιμους λίθους, σχέδια, πρωτότυπα αντικείμενα
και τύπους (καλούπια).
δ. Εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες.
ε. Αντίκες, συλλογές σπανίων αντικειμένων φυσικών ή
τεχνητών, καθώς και σε έργα τέχνης.
στ. Αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονομασίας, πιστωτικούς

τίτλους, γραμματόσημα (σε χρήση ή μη, συλλογής ή
μεμονωμένα) και γενικά ένσημα οποιασδήποτε φύσεως,
σκοπού, χρήσεως κ.λπ. τραπεζογραμμάτια και γενικά
χαρτονομίσματα οποιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία
ή μη, μεταλλικά νομίσματα ομοίως οιουδήποτε κράτους,
σε κυκλοφορία ή μη, καθώς και επιταγές.
ζ. Έγγραφα οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου,
χειρόγραφα ή έντυπα ή μηχανογραφημένα, λογιστικά
βιβλία κ.λπ.
η. Δίσκους, δισκέτες, ταινίες ηλεκτρονικών υπολογιστών
(εξωτερικοί φορείς πληροφοριών), λογισμικά πάσης
φύσεως, τα οποία καλύπτονται μόνο ως προς την υλική
αξία αυτών και όχι ως προς το κόστος παραγωγής,
καταχώρησης, αναπαραγωγής καθώς και της αξίας των
περιεχομένων σ΄ αυτά πληροφοριών.
θ. Αντικείμενα που τα έχουν εμπιστευθεί για φύλαξη
στον ασφαλιζόμενο, για παρακαταθήκη, για πώληση με
προμήθεια, ή για συνεταιρικό λογαριασμό με άλλους, ή
όσα πουλήθηκαν και δεν παραδόθηκαν, ή τέλος, όσα
παρέμειναν για ενέχυρο έχοντας πληρωθεί μερικά ή
ολικά.
ι. Αντικείμενα κινητά που βρίσκονται στην ύπαιθρο
ή κάτω από υπόστεγα, ή που έχουν τοποθετηθεί ή
προσαρτηθεί στην εξωτερική πλευρά του ασφαλιζομένου
αντικειμένου, ή κτιρίου (π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις
φωτεινών επιγραφών, τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών,
κ.λπ.), για ζημιές από φυσικά φαινόμενα ή φυσικές
καταστροφές (εκτός και αν καλυφθούν με πρόσθετη
κάλυψη).
κ. Αυτή τούτη την ασφαλισμένη οικοδομή και/ή το
περιεχόμενό της κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εργασιών
κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής της. Αυτή
τούτη την ασφαλισμένη οικοδομή και/ή το περιεχόμενό
της όταν αυτή παραμείνει κενή ή μη χρησιμοποιούμενη
για διάστημα ανώτερο των ενενήντα (90) ημερών.
λ. Μαντρότοιχους, αυλόπορτες ή περιφράξεις, εκτός
και αν αποτελούν μέρος της ασφαλισμένης περιουσίας
και έχουν δηλωθεί στην πρόταση ασφάλισης.
μ. Μηχανές ή μέρη μηχανών που λειτουργούν
με ηλεκτρισμό, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις, ή σε κάθε φύσης εργαλεία ή οποιαδήποτε
άλλα αντικείμενα (αναβατήρες κ.λπ.), από υπέρβαση
ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα,
θερμάνσεις, σχηματισμό τόξων και διαρροή ηλεκτρικού
ρεύματος, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία αυτών των
διαταραχών (περιλαμβανομένου και του κεραυνού).
Διασαφηνίζεται πως αυτή η εξαίρεση θα ισχύσει μόνο
για το ηλεκτρικό μηχάνημα ή τα μηχανήματα και
συσκευές, εργαλεία κ.λπ. ή για το τμήμα της ηλεκτρικής
εγκατάστασης, δηλαδή για ότι έχει πραγματικά και
ιδιαίτερα πειραχτεί από το ατύχημα και όχι για τις
άλλες ηλεκτρικές μηχανές ή εγκαταστάσεις που έχουν
καταστραφεί ή έπαθαν βλάβη από την πυρκαγιά που
προκλήθηκε από το ατύχημα που προξενήθηκε στην
ή στις ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις ή
εργαλεία που προμνημονεύθηκαν.
ν. Ζώντα ζώα, φυτά και δέντρα.
2.2 Μη ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απώλεια,
καταστροφή ή ζημία των ασφαλιζομένων αντικειμένων
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που απορρέει άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά και
προξενείται από ή/και με τη συγκυρία ή/και σαν
συνέπεια ή/και σε συσχετισμό με κάποιο από τα
ακόλουθα περιστατικά ή αιτίες:
2.2.1 Πόλεμος – Διαταγή Δημόσιας Αρχής
Από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού,
εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές
ή εμφύλιο πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί ο πόλεμος είτε
όχι) καθώς και ζημία οποιουδήποτε ασφαλιζομένου
αντικειμένου ως συνέπεια διαταγής της δημόσιας αρχής.
Από δήμευση, επίταξη ή καταστροφή κατόπιν εντολής
της κυβέρνησης ή άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και από
επίσχεση εργασιών.
2.2.2 Πυρηνικά Υλικά
Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή
επακόλουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες ακτινοβολίες
ή από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια, από
οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα
(κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από
συνέπεια ή επακόλουθό τους. Διευκρινίζεται ότι καύση
θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη διεργασία (process)
πυρηνικής διάσπασης.
2.2.3 Κοινωνικοί και Πολιτικοί Κίνδυνοι
α. Από στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές,
τρομοκρατία ή τρομοκρατικές ενέργειες (που μπορούν
ωστόσο να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη οπότε θα
αναφέρεται σχετικός όρος στο κεφάλαιο καλύψεις του
παρόντος), ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση,
κίνημα, αντίσταση κατά της αρχής, επανάσταση,
στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν,
στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή
οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που
έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του
στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας
ή άλλης ανώμαλης κατάστασης που αποβλέπει στην
ανατροπή της νόμιμης ή «de facto» κυβέρνησης.
β. Από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη,
περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της
αμέσως προηγούμενης παραγράφου (α).
Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη
διαδικασία όπου ο ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι εξ αιτίας
της παρούσας εξαίρεσης κάποια ζημία δεν καλύπτεται
από το παρόν Ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι
η εν λόγω ζημία καλύπτεται, θα φέρει ο Ασφαλιζόμενος.
Ορισμός: Τρομοκρατία ή τρομοκρατικές ενέργειες
σημαίνει
ενέργειες
μεμονωμένων
ατόμων
ή
οργανωμένων σε ομάδα ατόμων, με ή χωρίς χρήση, με ή
χωρίς απειλή χρήσης βίας ή εξαναγκασμού για πολιτικούς
ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή
εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον
εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή
τον επηρεασμό νόμιμης ή «de facto» Αρχής, ανεξάρτητα
εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη
διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών,
απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης
της δημοσίας τάξης.
2.2.4 Από Πυραύλους ή Βλήματα
2.2.5
Φυσική
Απομείωση
ή
Ελάττωμα
Ασφαλισμένου Αντικειμένου
Από ζυμώσεις του ασφαλιζομένου αντικειμένου,
από εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα
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σ΄ αυτό, από ελαττωματική του κατασκευή, από
κακή κατασκευή, κακή τοποθέτηση, κακή συντήρηση,
έλλειψη συντήρησης, παλαιότητα, φυσιολογική φθορά,
σκουριά, οξείδωση ή επειδή υποβλήθηκε αυτό με
οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα. Επίσης,
από αυτανάφλεξη των ασφαλισμένων αντικειμένων
(που μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη).
2.2.6 Φυσικές Καταστροφές
Από σεισμό, πλημμύρα, θύελλα – καταιγίδα (που μπορεί
να καλυφθούν με πρόσθετες καλύψεις), ηφαιστειακή
έκρηξη ή άλλη βίαιη φυσική ταραχή, τυφώνα,
ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη ατμοσφαιρική
διαταραχή ή οποιαδήποτε συνέπεια των φαινομένων
που αναφέρθηκαν. Σε περίπτωση που προκληθεί
πυρκαγιά συνεπεία των προαναφερόμενων φαινομένων,
αυτή εξαιρείται της παρεχόμενης κάλυψης.
2.2.7 Εύφλεκτα Υλικά
Στις περιπτώσεις που είναι εναποθηκευμένα στο
κτίριο που ασφαλίστηκε με αυτό το Ασφαλιστήριο,
βενζινέλαιο, ανθρακασβέστιο, βενζίνη, γκαζολίνη ή
νάφθα ή άλλες ομοειδείς ύλες, σπίρτα κάθε είδους
δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή άλλες
εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, εκτός και αν ρητά
έχει δηλωθεί σχετικά κατά τη σύναψη της ασφάλισης
και επιτραπεί αυτό με το ασφαλιστήριο, οπότε σε
αυτήν την περίπτωση, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή
Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση, με την ποινή της
απώλειας των δικαιωμάτων του για την αποζημίωση,
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που εκδίδονται
από τις αρμόδιες αρχές και που ορίζουν τον τρόπο
εναποθήκευσης των πιο πάνω ειδών.
2.2.8 Κλοπή
Από κλοπή ή ζημιά λόγω κλοπής (που μπορούν να
καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη), των ασφαλισμένων
αντικειμένων ακόμη και αν συνέβη στη διάρκεια της
πυρκαγιάς είτε ύστερα από αυτή.
2.2.9 Έκρηξη/Ένρηξη
Από οποιαδήποτε άλλη έκρηξη πλην της έκρηξης
συσκευών και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για οικιακούς σκοπούς όπως θέρμανση,
ύδρευση κ.λπ. (που μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη
κάλυψη). Επίσης, εξαιρούνται της ασφάλισης,
ζημιές εν γένει των ασφαλιζομένων αντικειμένων
που προκαλούνται λόγω υποπίεσης (έκρηξη), ζημιές
που προκαλούνται στο θάλαμο καύσεως μηχανών
εσωτερικής καύσεως (Μ.Ε.Κ.), καθώς και εκείνες που
δημιουργούνται σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες,
βαλβίδες κ.λπ.) που λειτουργούν με αέρα ή αέριο υπό
πίεση.
2.2.10 Καθίζηση και/(Κατ)ολίσθηση Εδάφους
Από αιφνιδιαστική καθίζηση και/ή κατολίσθηση
του εδάφους (που μπορούν να καλυφθούν με
πρόσθετη κάλυψη) όπου ευρίσκονται τα εν λόγω
ασφαλισμένα αντικείμενα, εκτός εάν ο Ασφαλιζόμενος
ή Λήπτης της Ασφάλισης αποδείξει ότι η καθίζηση και/ή
κατολίσθηση επήλθαν σαν συνέπεια πυρκαγιάς ή άλλων
ασφαλισμένων κινδύνων. Επιπλέον δεν καλύπτονται
απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε υποχώρηση
του εδάφους που φυσιολογικά δημιουργείται από
το βάρος νέων κτισμάτων που οικοδομήθηκαν στις
ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις μετά την έναρξη της
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παρούσας ασφάλισης, ή σε υποχώρηση ή μετακίνηση
επιχωματώσεων ή τεχνητών εδαφών, ή σε διάβρωση
του εδάφους από θάλασσα ή ποταμό.
2.2.11 Πυρκαγιά από Δάσος
Από πυρκαγιές (τυχαίες ή άλλες) δασών, συστάδων
δέντρων ή θάμνων, λιβαδιών και βοσκοτόπων ή από
ξεχέρσωμα της γης με φωτιά (που μπορεί να καλυφθεί
με πρόσθετη κάλυψη).
2.2.12 Βιολογική ή Χημική Μόλυνση και Βλήματα
Από μόλυνση ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων,
ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν
πυρκαγιάς και/ή άλλης αιτίας καθώς και από μόλυνση
ή ρύπανση από μικροβιολογικές ή από οποιεσδήποτε
άλλες χημικές ουσίες συνεπεία τρομοκρατικής επίθεσης
ή πράξης.
2.2.13 Μηχανές
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες σε μηχανές,
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και εγκαταστάσεις
που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, κάθε φύσης εργαλεία
ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (αναβατήρες κ.λ.π)
από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση,
βραχυκύκλωμα, θερμάνσεις, σχηματισμό τόξων και
διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, οποιαδήποτε και αν είναι
η αιτία αυτών των διαταραχών (περιλαμβανομένου και
του κεραυνού). Διασαφηνίζεται πως αυτή η εξαίρεση
θα ισχύσει μόνο για το ηλεκτρικό μηχάνημα ή τα
μηχανήματα και συσκευές, εργαλεία κ.λπ. ή για το τμήμα
της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή για ό,τι έχει
πραγματικά και άμεσα πειραχτεί από το ατύχημα και όχι
για τις άλλες ηλεκτρικές μηχανές ή εγκαταστάσεις που
έχουν καταστραφεί ή έπαθαν βλάβη από την πυρκαγιά
που προκλήθηκε από το ατύχημα που προξένησε στην
ή στις ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις ή
εργαλεία που προμνημονεύθηκαν.
3. Γενικές Διατάξεις
Οι παρακάτω Γενικές Διατάξεις ισχύουν για όλα τα
τμήματα ασφάλισης του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
3.1 Πίστη Τήρηση και Εκπλήρωση των Όρων
Η πιστή τήρηση και εκπλήρωση των Γενικών και
Ειδικών Όρων και Προσθέτων Πράξεων του Συμβολαίου
από τον Ασφαλιζόμενο/ Λήπτη της ασφάλισης,
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεμελίωση
οποιασδήποτε ευθύνης της INTERLIFE σύμφωνα με το
παρόν ασφαλιστήριο.
3.2 Ασφαλιστική Ζημία
Η INTERLIFE ευθύνεται να αποκαταστήσει, κατά τους
όρους της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, τη ζημία
που προέρχεται από απώλεια, βλάβη ή καταστροφή
ασφαλισμένων αντικειμένων, εφόσον όμως αυτή είναι
άμεση συνέπεια της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου
που συμφωνήθηκε με το παρόν Ασφαλιστήριο, επέφερε
δε ως αναγκαία και αναπόφευκτη συνέπεια, τη βλάβη ή
καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων.
Η INTERLIFE δεν ευθύνεται για τις ζημιές ή/και
δαπάνες που αναφέρονται πιο κάτω, έστω και αν τυχόν
αυτές είναι επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού
κινδύνου, δηλαδή:

α. για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημία ή
β. για δαπάνες προς τον σκοπό εκκαθάρισης του
χώρου, που επλήγη από την επέλευση ασφαλιστικού
κινδύνου, ως και αποκομιδής συντριμμάτων και γενικά,
υπολειμμάτων ή καταλοίπων κ.λπ. (που μπορούν να
καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη).
3.3 Ασφαλιζόμενος (μπορεί να είναι και
Δικαιούχος του Ασφαλίσματος)
Ασφαλιζόμενος σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση,
είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο
είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) ή νομέας ή κάτοχος του
ασφαλιζομένου αντικειμένου που έχει αναλάβει
την ευθύνη ασφάλισης αυτού. Ο Ασφαλιζόμενος
υποχρεούται να ανακοινώνει εγγράφως και αμέσως
στην INTERLIFE κάθε μεταβολή που επέρχεται στην
κυριότητα, όπως πιο πάνω, καθ΄ όλη τη διάρκεια της
παρούσης ασφαλιστικής σύμβασης. Αν το πρόσωπο
αυτό είναι ιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου, η ασφαλιστική
κάλυψη επεκτείνεται μόνο στο ποσοστό ιδιοκτησίας
του. Ασφαλιστική κάλυψη υπέρ άλλου προσώπου, εκτός
του ιδιοκτήτη (π.χ. υπέρ ενυπόθηκου ή ενεχυρούχου
δανειστή ή γενικά υπέρ οποιουδήποτε έχοντος
συγκεκριμένο ασφαλιστικό συμφέρον για τη διατήρηση
του αντικειμένου ή των αντικειμένων), ισχύει μόνον
εφόσον υπάρχει ειδική προς τούτο συμφωνία που θα
αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και
σύμφωνα με τους όρους αυτής.
3.4 Ασφαλισμένα Αντικείμενα
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τα ασφαλισμένα
αντικείμενα όπως περιγράφονται στον στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης,
αποκλειστικά και μόνο για τους ασφαλιστικούς κινδύνους
που αναφέρονται στο πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), εφόσον και
καθόσον ο Ασφαλιζόμενος/ Λήπτης της Ασφάλισης έχει
ασφαλιστικό συμφέρον για τη διατήρηση αυτών.
3.5 Υπολογισμός και Καταβολή του Ασφαλίσματος
1. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το Ασφαλιζόμενο
Κεφάλαιο και κατά συνέπεια το ασφάλισμα υπολογίζεται
και καθορίζεται με βάση την αξία που είχε το
ασφαλισμένο αντικείμενο, κατά το χρόνο που επήλθε ο
ασφαλιστικός κίνδυνος
2. Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ως αξία
του ασφαλισμένου αντικειμένου λαμβάνεται η τρέχουσα
ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτού, κατά τον
χρόνο που επήλθε η ζημία και στον τόπο, όπου επήλθε
αυτή. Καμία άλλη αξία δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως
αξία προσωπική ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε
κριτήρια. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για διαφυγόν κέρδος
ή αποθετική ζημία, έστω και αν οι ζημίες αυτές είναι
επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
3. Το ασφάλισμα αποτελείται από το ποσόν που
προκύπτει, όταν, από την κατά τα ανωτέρω αξία, που
είχε το βλαβέν ή καταστραφέν αντικείμενο αμέσως
πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου,
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αφαιρεθεί η αξία (αν απέμεινε κάποια) αυτού ευθύς μετά
την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.
4. Τα ασφάλισμα αποτιμάται σε χρήμα, η Εταιρία όμως
μπορεί να προβεί σε φυσική αποκατάσταση (in natura)
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
5. Ειδικότερα, βάση υπολογισμού και καθορισμού του
ασφαλίσματος και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, αποτελεί:
α. για κτίρια και γενικώς για κτίσματα, η αναγκαία
δαπάνη που απαιτείται για κατασκευή ή/και επισκευή
ενός
καινούργιου,
πανομοιότυπου,
αντίστοιχης
ποιότητας και ίδιας χρήσης κτιρίου στο ίδιο οικόπεδο. Το
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πρέπει να είναι ίσο με το ποσό
που απαιτείται για την πλήρη ανοικοδόμησή του κτιρίου
συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών εξόδων,
δαπανών, τελών κ.λπ. μετά την αφαίρεση της λόγω
χρήσεως ή παλαιότητας μείωσης της κατασκευαστικής
τους αξίας. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι οι
κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι θα καλύπτονται
μόνο στην περίπτωση που έχουν δηλωθεί εγγράφως
και η αξία τους έχει συμπεριληφθεί στην ασφαλιζόμενη
αξία.
β. για κινητά κάθε είδους δηλαδή αντικείμενα κοινής
χρήσης, οικοσκευή και άλλα, το ποσό που απαιτείται για
την επισκευή ή/και αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με
καινούργια ίδιου ή παρεμφερούς τύπου ή προδιαγραφών
αλλά ίδιας απόδοσης, αντίστοιχης ποιότητας και
χρήσης, το οποίο θα τοποθετηθεί στον ίδιο χώρο.
Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πρέπει να είσαι ίσο με το
ποσό που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση
του περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων
μεταφοράς, συναρμολόγησης και εγκατάστασης.
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι όσον αφορά είδη
ένδυσης και υπόδησης, κλινοσκεπάσματα, λευκά είδη,
αντίκες, αντικείμενα τέχνης ή σπάνια αντικείμενα, η αξία
τους θα υπολογίζεται, ασφαλίζεται και αποζημιώνεται με
βάση την τρέχουσα πραγματική τους αξία, λαμβάνοντας
δηλαδή υπόψη την τυχόν απαξίωσή τους λόγω φθοράς,
χρήσης ή παλαιότητας. Σε περίπτωση απώλειας ή
ζημίας οποιουδήποτε ασφαλιζομένου αντικειμένου, το
οποίο αποτελεί μέρος ζεύγους ή ενιαίου συνόλου, η
αποζημίωση δεν θα υπολογίζεται με βάση την αξία αλλά
με την αναλογία της αξίας του ζεύγους ή του ενιαίου
συνόλου πριν την επέλευση της ζημίας.
γ. Διαγράφεται
δ. Διαγράφεται
6. Διαγράφεται
7. Διαγράφεται
8. Ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης δεν
έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει στην INTERLIFE
ασφαλισμένα αντικείμενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση
και αν βρίσκονται αυτά), για να λάβει (και) την αξία
αυτών σε χρήμα. Παρ΄όλα αυτά η Εταιρία διατηρεί το
δικαίωμα να παραλάβει στην κυριότητά της αντικείμενα
τα οποία έχουν υποστεί ζημία για τα οποία έχει
καταβληθεί αποζημίωση.
9. Ειδικά για τις καλύψεις: Πυρκαγιάς, Κεραυνού,
Έκρηξης και Πυρκαγιάς από Δάσος, ο Ασφαλιζόμενος
ή Λήπτης της Ασφάλισης, εάν αυτός είναι φυσικό
πρόσωπο, δικαιούται να εισπράξει ασφάλισμα μόνον
εφόσον και από την ημέρα κατά την οποία θα υποβάλει
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στην INTERLIFE τα απαραίτητα νόμιμα πιστοποιητικά
που θα αποδεικνύουν είτε, ότι δεν υφίσταται εκκρεμής
κατηγορία εναντίον του ή των προσώπων της διάταξης
της παρ. 10 του παρόντος άρθρου για εμπρησμό σχετικό
προς τα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε, ότι υπήρξε μεν
τέτοια κατηγορία η οποία όμως έπαυσε να υπάρχει
με τελεσίδικη απαλλαγή αυτού ή των προσώπων της
διάταξης της παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
10. Η INTERLIFE υποχρεούται να καταβάλει το
ασφάλισμα στον Ασφαλιζόμενο ή Δικαιούχο του
Ασφαλίσματος είτε από την ημέρα κατά την οποία
επέρχεται συμφωνία μεταξύ της INTERLIFE και του
Ασφαλιζόμενου ή Λήπτη της Ασφάλισης ως προς
την έκταση (το ύψος, το ποσό) του ασφαλίσματος,
είτε από την ημέρα που επιδίδεται στην INTERLIFE
οριστική απόφαση εκδοθείσα επί της διαιτητικής
πραγματογνωμοσύνης που προβλέπεται στη διάταξη του
σχετικού άρθρου 3.12 του παρόντος ασφαλιστηρίου, ή
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
11. Η INTERLIFE απαλλάσσεται της υποχρέωσης
καταβολής του ασφαλίσματος, αν η επέλευση του
ασφαλιστικού κινδύνου οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά
αμέλεια του Ασφαλιζομένου ή Λήπτη της ασφάλισης ή
του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων
που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων
τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους
οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη των
ασφαλισμένων αντικειμένων. Η INTERLIFE δικαιούται
μόνο το δεδουλευμένο ασφάλιστρο.
12. Μετά από ζημία, το ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο
κατά το ποσό που κατεβλήθη σαν αποζημίωση στον
Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης ή Δικαιούχο
του Ασφαλίσματος. Το ασφαλιστικό ποσό μπορεί να
ανασυσταθεί μετά την αποκατάσταση του ζημιωθέντος
αντικειμένου ή/και την καταβολή του ασφαλίσματος
κατόπιν εντολής του Λήπτη της Ασφάλισης προς την
INTERLIFE και ανάλογης καταβολής των σχετικών
ασφαλίστρων από την ημερομηνία ισχύος της κατά τα
ανωτέρω ανασύστασης.
13. Σε περίπτωση κατά την οποία το ασφαλιστικό ποσό
είναι μικρότερο (κατώτερο) της αξίας που εξευρίσκεται
με βάση τα ανωτέρω οριζόμενα στο παρόν άρθρο
(υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα καθορίζεται (και
περιορίζεται) με βάση τον λόγο (αναλογία) μεταξύ
ασφαλιστικού ποσού και της εξευρισκόμενης, σύμφωνα
με τα πιο πάνω, ασφαλιστικής αξίας.
14. Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για όλη την περίοδο
της ασφάλισης αυτής και από την πραγματοποίηση
ενός ή περισσοτέρων από τους καλυπτόμενους με το
συμβόλαιο κινδύνους, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να υπερβεί το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (επί του κτιρίου
ή επί του περιεχομένου κατά περίπτωση) όπως αυτό
αναφέρεται στο τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης. Συνεπώς, ύστερα από κάθε
καταβολή αποζημίωσης για έναν οποιονδήποτε από
τους καλυπτόμενους κινδύνους, το ασφαλιζόμενο ποσό
μειώνεται αυτόματα κατά το ισόποσο της αποζημίωσης
που καταβλήθηκε, και το συμβόλαιο θα ισχύει μέχρι τη
λήξη του χρόνου, για το μετά τη μείωση αυτή απομένον
ποσό.
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15. Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
ότι σε περίπτωση προσφυγής στο Δικαστήριο, τόκοι
θα καταβάλλονται μόνο μετά την έκδοση τελεσίδικης
απόφασης για το ποσό το οποίο θα δεχθεί το Δικαστήριο
και από τον χρόνο δημοσίευσης της τελεσίδικης
απόφασης.
3.6 Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου κατά τη
Σύναψη της Ασφάλισης
1. Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο
Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην
INTERLIFE κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το
οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του
κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική
ερώτηση της INTERLIFE.
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα της INTERLIFE ή του Λήπτη της Ασφάλισης,
δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της INTERLIFE στοιχεία
ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την
εκτίμηση του κινδύνου, η INTERLIFE δικαιούται να
καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή
της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε
γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.
3. Η πρόταση της INTERLIFE για τροποποίηση της
σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε έναν
(1) μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή από το Λήπτη
της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο.
4. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου από αμέλεια του Ασφαλιζομένου ή
Λήπτη της Ασφάλισης, η INTERLIFE έχει τα δικαιώματα
της διάταξης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και
επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση / κίνδυνος
επέλθει πριν τροποποιηθεί η σύμβαση σύμφωνα με
τη διάταξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή πριν
η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το
ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου
που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε
καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.
5. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 1
του παρόντος άρθρου από δόλο του Ασφαλιζομένου
ή Λήπτη της ασφάλισης, η INTERLIFE έχει δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1)
μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν
η ασφαλιστική περίπτωση/ κίνδυνος επέλθει εντός της
παραπάνω προθεσμίας, η INTERLIFE απαλλάσσεται της
υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο
Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος υποχρεούται
σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της INTERLIFE.
6. Η καταγγελία/τροποποίηση της ασφαλιστικής
σύμβασης εκ μέρους της INTERLIFE λόγω των
περιπτώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, επιφέρει
αποτελέσματα ως ακολούθως:
α. στις περιπτώσεις των διατάξεων των παρ. 2 & 4 του
παρόντος άρθρου επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα γνωστοποιηθεί
στον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης,
β. μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση
της πρότασης τροποποίησης στο Λήπτη της Ασφάλισης
ή τον Ασφαλιζόμενο που προβλέπεται στη διάταξη της
παρ. 3 του παρόντος άρθρου,
γ. στην περίπτωση της διάταξης της παρ. 5 του

παρόντος άρθρου, η καταγγελία επιφέρει άμεσα
αποτελέσματα.
Η INTERLIFE δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν
ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν
τα αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή
κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,
στην περίπτωση που κατά τις διατάξεις των παρ. 4 &
5 του παρόντος άρθρου περιορίζεται η ευθύνη της ή
απαλλάσσεται αυτής.
7. Η αναφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε αξίες
ασφαλιζόμενων αντικειμένων δεν αποτελεί αναγνώριση
ή/και αποδοχή της αξίας των αντικειμένων αυτών εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
3.7 Άλλες Ασφαλίσεις
1. Εάν κατά τον χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής
σύμβασης υπάρχει ήδη άλλη, μία ή περισσότερες
ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουσες τα ίδια
ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο
Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται
να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην INTERLIFE,
δίνοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης
ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
2. Εάν, μετά τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής
σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής, συναφθεί
άλλη ασφαλιστική σύμβαση η οποία καλύπτει τα
ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο
Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται
να δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το
γεγονός αυτό στην INTERLIFE, δίδοντας κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, οπότε η INTERLIFE εκδίδει σχετικώς
πρόσθετη πράξη στο Ασφαλιστήριο.
3. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η
ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής σύμβασης,
η INTERLIFE έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την
παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, δικαιούται δε τότε
σε παρακράτηση των μέχρι τον χρόνο καταγγελίας
της σύμβασης δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν
η παράλειψη δήλωσης κατά το παρόν άρθρο έγινε
σκόπιμα (από δόλο του Ασφαλιζομένου ή Λήπτη της
Ασφάλισης), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 5 &
6 του άρθρου «Υποχρεώσεις ασφαλισμένου κατά τη
σύναψη της ασφάλισης» του παρόντος ασφαλιστηρίου.
4. Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου
ασφαλιζόμενου αντικειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός
κίνδυνος, η INTERLIFE υποχρεούται σε καταβολή
ποσοστού, μόνο, του ασφαλίσματος που προβλέπεται
στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προς τον
λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών)
που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες
ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).
3.8 Έναρξη και Διάρκεια Κάλυψης, Πληρωμή
Ασφαλίστρων
1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό
σημείο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και εφόσον
έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση
της τμηματικής καταβολής.
2. Στο ασφαλιστήριο αναγράφεται και η διάρκεια
ασφαλιστικής κάλυψης (διάρκεια ασφάλισης).
3. Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται
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αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται
προσηκόντως από την INTERLIFE ή από νομίμως
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της για λογαριασμό της ή
από τον Συνεργάτη.
4. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης
δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην INTERLIFE
να καταγγείλει γραπτώς τη σύμβαση. Η καταγγελία
επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο ενός (1) μηνός
από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης
ή Ασφαλιζόμενο και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί
μέχρι τότε.
5. Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από
την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η INTERLIFE
δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως
ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης ή Δικαιούχος
του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης,
γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει,
η INTERLIFE δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται,
εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το
ασφάλιστρο μέχρι τέλος της διάρκειας ασφάλισης.
3.9 Μεταβολές στον Ασφαλιστικό Κίνδυνο
1. Κατά τη διάρκεια ασφάλισης ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει
στην INTERLIFE αμέσως και πάντως το πολύ μέσα
σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε
σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο
μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου,
σε βαθμό που αν η INTERLIFE το γνώριζε, δεν θα είχε
συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με
τους ίδιους όρους, καθώς επίσης και κάθε μεταβολή των
δηλωθέντων στην Πρόταση Ασφάλισης στοιχείων.
2. Η INTERLIFE μόλις λάβει γνώση της επίτασης του
κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή
να ζητήσει την τροποποίησή της. Οι διατάξεις των
παραγράφων 2, 3, 4, 5 & 6 του άρθρου «Υποχρεώσεις
κατά τη σύναψη της ασφάλισης» του παρόντος
ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και στην επίταση του
κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης.
3.10 Μεταβολές στη Νομική Κατάσταση του
Ασφαλισμένου Αντικειμένου
1. Ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης
υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην INTERLIFE
κάθε μεταβολή στη νομική κατάσταση του
ασφαλισμένου αντικειμένου οποιασδήποτε φύσεως,
περιεχομένου, εκτάσεως κ.λπ., ενδεικτικώς δε, εκποίηση,
ολική ή μερική, οποιασδήποτε νομικής μορφής, (π.χ.
πώληση, δωρεά του ασφαλιζομένου αντικειμένου),
κληρονομική διαδοχή και γενικώς κάθε περίπτωση ένεκα
της οποίας, εξέλιπε το ασφαλιστικό συμφέρον. Επίσης,
πτώχευση του Ασφαλιζόμενου ή Λήπτη της Ασφάλισης,
ή αναστολή πληρωμών εκ μέρους του ή θέση αυτού υπό
εκκαθάριση ή υπό ανάλογο καθεστώς. Ο Ασφαλιζόμενος
υποχρεούται να ανακοινώνει εγγράφως και αμέσως στην
Εταιρία κάθε μεταβολή που επέρχεται στην κυριότητα,
όπως πιο πάνω, καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής
σύμβασης.
2. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί ασφαλιστήριο σε διαταγή ή
στον κομιστή, η INTERLIFE και ο Λήπτης της Ασφάλισης
ή Ασφαλιζόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη
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σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημέρα που έγινε γνωστό το οικείο περιστατικό.
Η καταγγελία εκ μέρους της INTERLIFE επιφέρει
αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών
από τότε που περιήλθε στον Λήπτη της Ασφάλισης ή
Ασφαλιζόμενο.
3. Η INTERLIFE απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός
κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της παραπάνω
30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα
της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε η INTERLIFE
και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον
κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους,
αν γνώριζε το περιστατικό. Η INTERLIFE υποχρεούται
να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η
διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν ο κίνδυνος επέλθει
εντός τριάντα (30) ημερών από το περιστατικό.
3.11 Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου ή Λήπτη της
Ασφάλισης κατά την Επέλευση της Ζημίας
1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος
υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε
γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να
ειδοποιήσει την INTERLIFE. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή
Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με
τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του
κινδύνου που του ζητάει η INTERLIFE. Ο Λήπτης της
Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να ισχυρισθεί
ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής
περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.
Επίσης, για την περίπτωση της Κλοπής, ισχύουν τα
αναφερόμενα στον ειδικό όρο «Κλοπή ύστερα από
Διάρρηξη/Ληστεία».
2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος
υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα
προς αποφυγή ή μείωση της ζημίας και να ακολουθεί τις
οδηγίες της INTERLIFE.
3. Η υπαίτια παράβαση από τον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη
της Ασφάλισης των υποχρεώσεων των διατάξεων
των παρ. 1 & 2 ανωτέρω, παρέχει το δικαίωμα στην
INTERLIFE να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας
της.
3.12 Διαιτητική Πραγματογνωμοσύνη
1. Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος)
του ασφαλίσματος, που είναι καταβλητέο από την
INTERLIFE και υπό την προϋπόθεση ότι η INTERLIFE
δεν αρνείται την κατ΄ αρχήν ύπαρξη υποχρεώσεως για
καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, αποκλειστικά
και μόνον, του ύψους του ασφαλίσματος υποβάλλεται
στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού, (διαιτητική
πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγράφως και
από κοινού από τα μέρη.
Αν ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης κινήσει
τη διαδικασία για διαιτητική πραγματογνωμοσύνη, η
δε INTERLIFE θεωρεί ότι δεν υπέχει καμιά υποχρέωση
για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, δηλώνει τούτο
εγγράφως στον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης,
η δε σύμπραξη του στη διαδικασία γίνεται υπό τη σαφή
επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλίσματος, που τυχόν θα
ορισθεί διαιτητικώς, δεν θα είναι καταβλητέο στον

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης, παρά μόνον, εάν
και όταν κριθεί με τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων
τακτικών δικαστηρίων, ότι, υφίσταται υποχρέωση της
INTERLIFE για καταβολή ασφαλίσματος.
2. Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο
πρόσωπο του ενός μόνο διαιτητή, τότε, διορίζονται δύο
διαιτητές, ένας από κάθε μέρος. Όταν, το ένα μέρος,
πρώτο, διορίσει εγγράφως τον διαιτητή του, τότε, το
έτερο μέρος, πρέπει να διορίσει τον δικό του διαιτητή
μέσα σε προθεσμία ενός (1) ημερολογιακού μηνός,
από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο
διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η προθεσμία αυτή
του ενός (1) μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε, στην
περαιτέρω διαδικασία, χωρεί ο ήδη διορισθείς διαιτητής,
ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής.
3. Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δέκαπέντε
ημερών (15) από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή,
διορίζουν από κοινού, εγγράφως, έναν επιδιαιτητή.
Αν οι διαιτητές, δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του
επιδιαιτητή, τότε, τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν
αιτήσεως οιουδήποτε μέρους ή διαιτητή. Τα έξοδα
του επιδιαιτητή, περιλαμβανομένης της αμοιβής του,
βαρύνουν από κοινού και τα δύο μέρη σε ποσοστό 50%.
4. Ο
επιδιαιτητής
προεδρεύει
των
σχετικών
συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, χωρίς ψήφο. Σε
περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν μπορέσουν να
εκδώσουν ομόφωνα απόφαση επί της διαφοράς, μέσα
σε δύο (2) μήνες από την ημέρα που διορίσθηκε, καθ΄
οιονδήποτε τρόπο, ο επιδιαιτητής, τότε, το ζήτημα της
κρίσεως και αποφάσεως επί της διαφοράς, περιέρχονται
στον επιδιαιτητή, ο οποίος, πρέπει να εκδώσει απόφαση
μέσα σε έναν (1) μήνα, από την ημέρα που περιήλθε
σ΄ αυτόν η όλη υπόθεση. Παράταση της τελευταίας
αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης προθεσμίας του
παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνον, κατόπιν γραπτής
συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή
παραιτήσεως ορισμένου διαιτητού ή του επιδιαιτητή,
διορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με
τα ανωτέρω, άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή επιδιαιτητής
και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, τηρουμένων των
ανωτέρω προθεσμιών, ανάλογα με την περίπτωση. Οι
διαιτητές, μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν την εύλογη
αμοιβή αυτών.
5. Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη
ή του επιδιαιτητή (εάν και οι δύο διαιτητές δεν
συμφωνήσουν), είναι υποχρεωτική και δεσμευτική
για τα μέρη, εφόσον τηρήθηκαν όλα τα ανωτέρω και
συμπληρωματικά ο Νόμος.
3.13 Λύση της Σύμβασης
1. Η παρούσα σύμβαση ασφαλίσεως παύει να ισχύει
και ακυρώνονται όλες οι καλύψεις ευθύς αμέσως μόλις
παρέλθει ο συμφωνημένος χρόνος διάρκειας αυτής, είτε
αυτός είναι αρχικός, είτε συμφωνήθηκε μεταγενέστερα.
2. Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει το δικαίωμα
καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
3. Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπομένων
περιπτώσεων καταγγελίας, η INTERLIFE έχει το
δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για
σπουδαίο λόγο.

4. Η INTERLIFE διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης μετά την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος έχει το ίδιο
δικαίωμα.
5. Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο
συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και με συστημένη επί
αποδείξει παραλαβής επιστολή. Η INTERLIFE δικαιούται
να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
6. Το Ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς
επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων όταν,
μετά από ζημία επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών
του κινδύνου.
3.14 Υποκατάσταση της INTERLIFE
1. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος έχει
αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά τρίτου,
η αξίωση περιέρχεται στην INTERLIFE στην έκταση
του ασφαλίσματος που κατέβαλε. Ο Ασφαλιζόμενος
ή Λήπτης της Ασφάλισης εκχωρεί από τώρα στην
INTERLIFE κάθε δικαίωμα και πληρεξουσιότητα να
ενεργήσει δικαστικά ή εξώδικα, στο όνομα του με δικά
της έξοδα, για αποζημίωσή της προς τρίτο/υπαίτιο της
ζημίας.
2. Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται
κατά του Ασφαλιζόμενου ή του Δικαιούχου του
Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων συγγενών και
των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν
μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή
των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στον
ασφαλιστή, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν
με δόλο. Τούτο δεν ισχύει για την περίπτωση ασφάλισης
Έργων Τέχνης.
3. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση
ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου, ο Ασφαλιζόμενος
και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος,
υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους
κατά του τρίτου υπαιτίου της ζημίας που περιέρχονται
στην INTERLIFE. Παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής
επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση
κάθε ζημίας της INTERLIFE.
4. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της
Ασφάλισης υποκατασταθεί από την INTERLIFE, η
παραγραφή των αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή
Ασφαλιζόμενου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν
την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση
και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή
ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.
5. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος έχουν
την υποχρέωση να παρέχουν στην Εταιρία κάθε δυνατή
βοήθεια που μπορεί εύλογα να τους ζητηθεί προς
εξασφάλιση των δικαιωμάτων και αξιώσεών της, καθώς
επίσης να υπογράψουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται
προκειμένου η Εταιρία να ενεργήσει δικαστικά στο
όνομα του Ασφαλιζομένου για αποζημίωσή της από τον
τρίτο.
6. Η Εταιρία δικαιούται να εισπράξει από οποιονδήποτε
τρίτο τυχόν υπαίτιο το καταβληθέν ασφάλισμα,
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων τόκων και εξόδων.
3.15 Φόροι – Τέλη
Όλοι οι φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις που προβλέπονται
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από τον νόμο ή μπορεί να θεσπιστούν μετά την έναρξη
της παρούσας ασφάλισης βαρύνουν αποκλειστικά τον
Ασφαλιζόμενο/Δικαιούχο Αποζημίωσης.
3.16 Παραγραφή
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση
παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το
τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
3.17 Αρμόδια Δικαστήρια
Κάθε διαφορά από το παρόν ασφαλιστήριο υποβάλλεται
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της
Θεσσαλονίκης. Κάθε κοινοποίηση αγωγής ή άλλου
δικογράφου ισχύει μόνον εφόσον απευθύνεται στο
Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη (14ο
χλμ. Θεσ/νίκης – Πολυγύρου, 57001 Θέρμη Θεσ/νίκη).
4. Ειδικές Συμφωνίες
Κατά μερική τροποποίηση των όρων και διατάξεων του
παρόντος, εκτός των τυχόν ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ που
αναφέρονται στο τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης, ισχύουν επίσης και οι ακόλουθες
μεταξύ της INTERLIFE και του Λήπτη της Ασφάλισης/
Ασφαλιζομένου, ειδικές συμφωνίες.
4.1 Έξοδα Αποτροπής και Περιορισμού Ζημίας
Σχετικά με τα Έξοδα Αποτροπής και Περιορισμού
Ζημίας (διατάξεις του άρθρου «Ασφαλιστική Ζημία» του
παρόντος ασφαλιστηρίου), η INTERLIFE δεν ευθύνεται
για τις ζημιές ή/και δαπάνες που αναφέρονται πιο κάτω,
έστω και αν αυτές είναι επακόλουθο της επέλευσης του
ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή:
1. Για δαπάνες, στις οποίες εύλογα ενόψει των
περιστάσεων υποβλήθηκε ο Ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης
της Ασφάλισης ή ζημιές που τυχόν υπέστη, με σκοπό να
αποτραπεί ή να περιορισθεί η ζημιά (που μπορούν να
καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη).
2. Για δαπάνες ή/και ζημίες που υπέστη ο Ασφαλιζόμενος
κατά τη μετακόμιση ή μετακίνηση ασφαλισμένων
αντικειμένων, που εύλογα ενήργησε αυτός για τον ίδιο
ως ανωτέρω σκοπό (που μπορούν να καλυφθούν με
πρόσθετη κάλυψη).
3. Η INTERLIFE δικαιούται κατά την κρίση της να
επιθεωρήσει τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα σε χρονική
στιγμή που θα συμφωνηθεί με τον Ασφαλιζόμενο.
4. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λαμβάνει όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα που είναι εφικτά προκειμένου να
διατηρεί την ασφαλιζόμενη οικοδομή και το περιεχόμενό
της σε καλή κατάσταση και να προλαμβάνει πιθανή
επέλευση κάποιου από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.
4.2 Τέλη Χαρτοσήμου Αποζημιώσεως κ.λπ.
Σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή του
ασφαλίσματος, διατάξεις του σχετικού άρθρου του
παρόντος, τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και διάφορα
άλλα τέλη (δημόσια βάρη κ.λπ.), συμβολαιογραφικά
δικαιώματα και γενικώς κάθε δαπάνη, που, κατά
νόμο, συνδέεται με την καταβολή και εξόφληση του
ασφαλίσματος, βαρύνουν αποκλειστικά τον Λήπτη της
Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενο και αφαιρούνται από το
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ασφάλισμα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
4.3 Υπολογισμός και Καταβολή Ασφαλίσματος
Σχετικά με τον υπολογισμό και καταβολή ασφαλίσματος,
διατάξεις του σχετικού άρθρου του παρόντος, το
ασφάλισμα συνίσταται σε χρήμα, η INTERLIFE όμως
μπορεί να προβεί σε φυσική αποκατάσταση (in natura)
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
4.4 Άλλες Ασφαλίσεις
1. Εάν κατά το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής
σύμβασης υπάρχει ήδη μία ή περισσότερες ασφαλιστικές
συμβάσεις που καλύπτον ολικώς ή μερικώς τα ίδια
ασφαλιστικά συμφέροντα, ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης
της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το
γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται
στο Ασφαλιστήριο.
2. Εάν, μετά τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής
σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής, συναφθεί
άλλη ασφαλιστική σύμβαση η οποία καλύπτει τα
ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο
Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται
να δηλώσει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση το γεγονός
αυτό στην Εταιρία, δίνοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια,
η δε Εταιρία εκδίδει σχετικώς πρόσθετη πράξη στο
Ασφαλιστήριο.
3. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η
ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής σύμβασης,
η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την
παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, δικαιούται δε τότε,
σε παρακράτηση των μέχρι το χρόνο καταγγελίας
της σύμβασης δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν
η παράλειψη δήλωσης κατά το παρόν άρθρο έγινε
σκόπιμα (από δόλο του Ασφαλιζόμενου ή του Λήπτη
της Ασφάλισης), εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.
11 του άρθρου «Υπολογισμός και καταβολή του
ασφαλίσματος» του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
4. Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ιδίου
ασφαλιζόμενου αντικείμενου και επέλθει ο ασφαλιστικός
κίνδυνος, η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή
ποσοστού, μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται
στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προς τον
λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών)
που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες
ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).
4.5 Ασφάλιση Επαγγελματικών Κινδύνων
Δεν Ισχύει
4.6 Ειδικός Όρος 72 Ωρών Φυσικών Φαινομένων
Κάθε ζημία από φυσικά φαινόμενα που τυχόν καλύπτεται
από το παρόν ασφαλιστήριο θα αποτελεί μια χωριστή
απαίτηση αποζημιώσεως, με την προϋπόθεση ότι εάν
συμβούν περισσότερες από μια σεισμικές δονήσεις,
πλημμύρες, καταιγίδες ή θύελλες κ.λπ. εντός περιόδου
εβδομήντα δύο (72) ωρών στην ίδια περιοχή κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτού του ασφαλιστηρίου, αυτές οι
σεισμικές δονήσεις, καταιγίδες, πλημμύρες ή θύελλες θα
θεωρούνται ως μία ζημία σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.
Η INTERLIFE δεν θα ευθύνεται για ζημία που προκλήθηκε
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από σεισμική δόνηση, πλημμύρα, καταιγίδα ή θύελλα
που κατά πρώτον συνέβη πριν από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου, ούτε για
όποια ζημία επέρχεται μετά την ημερομηνία και ώρα
λήξης της ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου.
Η ευθύνη της INTERLIFE αναφορικά με κάθε ζημία ή
σειρά ζημιών που απορρέουν από το ίδιο περιστατικό
όπως τυχόν ασφαλίζεται από αυτό το ασφαλιστήριο
για σεισμό, καταιγίδα, θύελλα ή πλημμύρα και
για περισσότερες από μια τέτοιες ζημιές κατά την
ασφαλιστική περίοδο δεν θα υπερβαίνει τα επιμέρους
όρια ευθύνης που κατά περίπτωση αναφέρονται στον
πίνακα ασφάλισης του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης).
4.7 Όρος Εύρυθμης Λειτουργίας και Μέτρων
Προστασίας
Δεν Ισχύει
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Περιουσίας (Κατοικιών) (Άρθρα 45)
Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν
Περιγραφή Ασφαλιστικών Κινδύνων και Όρια
Ασφάλισης, Ορισμούς, Γενικές Διατάξεις, Γενικές
Εξαιρέσεις και Περιορισμούς.
Οι παρόντες ειδικοί όροι ισχύουν για:
α. οικοδομή (δηλαδή το σύνολο των κατοικήσιμων
χώρων της μονοκατοικίας ή του διαμερίσματος,
περιλαμβάνονται η πισίνα, το γκαράζ και οι βοηθητικοί
χώροι, με την προϋπόθεση ότι αναφέρονται ξεχωριστά
στο παρόν),
β. περιεχόμενο (δηλαδή το σύνολο των οικιακών και
προσωπικών ειδών, εκτός των ρητά εξαιρουμένων από
τους όρους και μέχρι του ποσού των 600€ για κάθε
ένα από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή Σετ, εκτός
αν διαφορετικά συμφωνήθηκε και αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο).
Σε
περίπτωση
καταβολής
αποζημίωσης
στον
Ασφαλιζόμενο, το παρόν ασφαλιστήριο ισχύει για το
υπολειπόμενο ασφαλισμένο κεφάλαιο από αυτό που
αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης) Ο Λήπτης της
Ασφάλισης δικαιούται να ζητήσει γραπτά από την
Εταιρία την επαναφορά του ασφαλισμένου κεφαλαίου
στο ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης). Εάν
η Εταιρία αποδεχθεί την επαναφορά του κεφαλαίου
εκδίδει πρόσθετη πράξη και εισπράττει τα αναλογούντα
ασφάλιστρα. Κάθε ειδικός όρος υπερισχύει του
αντίστοιχου γενικού όρου.
Συμφωνείται ότι πάντα σύμφωνα με τους ανωτέρω

Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους, Ειδικούς
Όρους, Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες το παρόν
επεκτείνεται και περιλαμβάνει τις κατωτέρω καλύψεις
εφόσον αυτές αναφέρονται στον πίνακα καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης). Για
κάθε μία από τις κατωτέρω καλύψεις ισχύουν βεβαίως
επιπροσθέτως και οι κάτωθι αναγραφόμενες εξαιρέσεις
και προϋποθέσεις:
Άρθρο 1. Πυρκαγιά και Κεραυνός
Καλύπτονται ζημίες που θα προέλθουν από πυρκαγιά ή
πυρκαγιά από κεραυνό στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
που περιγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο
(σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος).
Στην κάλυψη περιλαμβάνονται οι άμεσες υλικές ζημίες
που προκαλούνται στην ασφαλισμένη οικοδομή και
στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία από πυρκαγιά
από και κατά τη διάρκεια προσπάθειας κατάσβεσης της
πυρκαγιάς και από εντολή των αρχών για την εμπόδιση
της επέκτασης/εξάπλωση της φωτιάς.
Πυρκαγιά είναι μια φωτιά η οποία προκλήθηκε χωρίς
να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία ή η οποία έχει
εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται με δική
της δύναμη. Δηλαδή για να θεωρηθεί ασφαλιστικά
καλυπτόμενη μία ζημία από πυρκαγιά, πρέπει να
συνυπάρχουν:
α. ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με
φλόγα ή «λαμπύρισμα» (ανάλογα με τη φύση του
αντικειμένου),
β. αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να
πάρει («εχθρική» και όχι «φιλική» φωτιά),
γ. το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου όσον
αφορά στον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης
(«ατυχηματική» φωτιά).
Κεραυνός είναι μία ακαριαία ηλεκτρική εκκένωση
ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος που πλήττει άμεσα και
απευθείας τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία.
Εξαιρέσεις
1. Εξαιρείται η ζημία και δεν παρέχεται ασφαλιστική
κάλυψη σε περίπτωση που οι ξύλινες επιφάνειες δεν
έχουν επαλειφθεί με επιβραδυντικό υγρό δηλαδή υγρό
που να επιτυγχάνει την καθυστέρηση της εξάπλωσης
της φωτιάς.
2. Εξαιρείται η ζημία και δεν παρέχεται ασφαλιστική
κάλυψη σε περίπτωση που η πυρκαγιά προκλήθηκε
από αναμμένο τζάκι συμπεριλαμβανομένης και της
καμινάδας του.
Άρθρο 2. Ζημίες από Καπνό
Καλύπτονται
οι
εξ
ατυχήματος
ζημιές
των
ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων που θα είναι
αποτέλεσμα της άμεσης επίδρασης καπνού (αιθάλης),
που θα διαφύγει τυχαία, αιφνιδιαστικά και αντικανονικά
και όχι από τη συνήθη λειτουργία, από εγκαταστάσεις
θέρμανσης, ξήρανσης ή εστίες που βρίσκονται εντός
του περιγραφομένου κτιρίου.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται ζημίες οφειλόμενες
σε:
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1. Καπνό που εκλύεται από εστίες ανοικτής φλόγας
όπως φορητές θερμαντικές συσκευές κηροζίνης,
θερμάστρες πετρελαίου, τζάκια συνεπεία κακής χρήσης
ή ελαττωματικής λειτουργίας.
2. Χρήση των συσκευών που παράγουν έργο
ή
θερμότητα
που
προκαλούν
προοδευτικά
αποχρωματισμούς (αλλοιώσεις χρωματισμένων ή
μη επιφανειών) ή/και ρύπανση με αιθάλη, τοίχων,
κουρτινών,
επιφανειών
υφασμάτινων
ειδών,
επιπλώσεων, σκευών και εξοπλισμού γενικά.
3. Εργασίες
καθαρισμού
αγωγών,
σωλήνων,
καπνοδόχων, συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και
οποιωνδήποτε συσκευών οι οποίες κατά την κανονική
λειτουργία τους εκλύουν καπνό.
4. Μυρωδιά / οσμή.
Άρθρο 3. Ευρεία Έκρηξη
Καλύπτονται οι ζημίες που θα προξενηθούν άμεσα
ή έμμεσα από κάθε είδους έκρηξη, φυσική ή χημική
είτε αυτή συμβεί μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται
τα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία είτε έξω από
αυτούς, ασχέτως εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά.
Ως έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας που
συμβαίνει κατά τη βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή
ατμών.
Έκρηξη σε δοχεία πίεσης συμβαίνει όταν διαρραγεί το
τοίχωμά τους και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση των
διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη εξαιρούνται οι ζημίες των αντικειμένων
που εξερράγησαν (τα οποία μπορούν να ασφαλιστούν
με πρόσθετη κάλυψη).
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η Εταιρία δεν
ευθύνεται ούτε υποχρεούται για απώλειες ή ζημίες
που προξενήθεισαν άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε
έκρηξη προς τρίτους, είτε για σωματικές βλάβες, είτε
για υλικές ζημίες.
Άρθρο 4. Όρος για την Κάλυψη Ζημιών εξ
Εκρήξεως Φιαλών Υγροποιημένων Αερίων
Πετρελαίου
Κατά τροποποίηση παντός τυχόν αντιθέτου γενικού
εντύπου όρου του παρόντος Συμβολαίου, η παρούσα
ασφάλιση καλύπτει και τις ζημίες, που θα προξενηθούν
στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, τα οποία είναι
ασφαλισμένα με το παρόν ασφαλιστήριο, από έκρηξη
φιαλών Υγροποιημένων Αερίων Πετρελαίου.
Άρθρο 5. Όρος για την Ασφάλιση Ζημιών εκ της
Εκρήξεως Λέβητα κ.λπ.
Κατά τροποποίηση παντός τυχόν αντιθέτου γενικού
έντυπου όρου του παρόντος Συμβολαίου, η παρούσα
ασφάλιση καλύπτει και τις ζημίες που θα προξενηθούν,
στα ασφαλιζόμενα με το παρόν ασφαλιστήριο αντικείμενα
από έκρηξη του λέβητα ή της πετρελαιομηχανής, ακόμη
και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά, δεν καλύπτει όμως
τις ζημίες που τυχόν θα προξενηθούν στον ίδιο τον
λέβητα και/ή την πετρελαιομηχανή.
Η Εταιρία δεν ευθύνεται ούτε υποχρεούται για απώλεια
ή ζημία που θα προξενηθεί αμέσως ή εμμέσως από ή δια
ή συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών οι οποίες γίνονται

16 / 40

ή έγιναν από πρόσωπο ή πρόσωπα ενεργούντα για
λογαριασμό ή σε συσχέτιση με οποιαδήποτε οργάνωση.
Προς τον σκοπό του παρόντος όρου «Τρομοκρατία»
εννοείται η χρήση βίας με πολιτικά κίνητρα και
περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση βίας προς εκφοβισμό
του Κοινού ή τμήματος αυτού.
Σε κάθε δίκη, αγωγή ή άλλη διαδικαστική πράξη στην
οποία η Εταιρία ισχυρίζεται ότι δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος όρου δεν καλύπτεται με την παρούσα
ασφάλιση, κάποια απώλεια ή ζημία, το βάρος της
αποδείξεως ότι η απώλεια ή ζημία αυτή καλύπτεται, θα
φέρει ο ασφαλιζόμενος.
Άρθρο 6. Πυρκαγιά από Δάσος
Καλύπτονται ζημιές ή βλάβες στα ασφαλιζόμενα
περιουσιακά στοιχεία που θα προέλθουν άμεσα ή
έμμεσα από πυρκαγιά:
• που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις
εκτάσεις, αγρούς, χόρτα, λιβάδια, βοσκοτόπια,
συστάδες δένδρων ή θάμνων, μεμονωμένα δέντρα,
αποξηραμένα κλαδιά και
• συνεπεία εκχερσώσεως του εδάφους με φωτιά.
Η παρούσα κάλυψη παρέχεται σε οικοδομές που
βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από
δάσος.
Εξαιρέσεις
Εξαιρείται η ζημία και δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη
σε περίπτωση που οι ξύλινες επιφάνειες δεν έχουν
επαλειφθεί με επιβραδυντικό υγρό που να επιτυγχάνει
την καθυστέρηση της εξάπλωσης της φωτιάς.
Άρθρο 7. Βραχυκύκλωμα
Καλύπτονται απώλειες ή ζημιές που θα προκληθούν
σε κάθε είδους μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις
που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία
προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από εστία φωτιάς
που δημιουργήθηκε στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο
και προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση,
βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού
ρεύματος, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων
μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας, που οφείλεται σε
οποιαδήποτε αιτία (συμπεριλαμβανομένου και του
κεραυνού).
Η κάλυψη παρέχεται ανά γεγονός ετησίως με ανώτατο
όριο αποζημίωσης μέχρι του ποσού που αναφέρεται
στον πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης).
Σαν ασφαλισμένη αξία υπολογίζεται η αξία των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και η συνολική αξία των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών τμημάτων της μηχανής
ή της συσκευής, όταν είναι σαφής ο διαχωρισμός. Εάν
αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε σαν ασφαλισμένη αξία
υπολογίζεται ολόκληρη η αξία της μηχανής ή συσκευής,
μέχρι τη συμπλήρωση του ασφαλισμένου κεφαλαίου.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται ζημίες που οφείλονται
σε επαγωγικά φορτία χωρίς την εκδήλωση εστίας φωτιάς
στο ασφαλιζόμενο αντικείμενο (π.χ. έμμεση ένσκηψη
κεραυνού, δηλαδή κεραυνός που πέφτει πλησίον του
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χώρου που ευρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
και δεν πλήττει άμεσα αυτόν τον χώρο).
Άρθρο 8. Τρομοκρατικές Ενέργειες
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες στα ασφαλιζόμενα
αντικείμενα που θα προέλθουν από τρομοκρατικές
ενέργειες, οι οποίες για τους σκοπούς της παρούσας
ασφάλισης ορίζονται ως εξής: Τρομοκρατία (ή
τρομοκρατικές ενέργειες) σημαίνει την από άτομα
χρήση βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς,
που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή τον
επηρεασμό νόμιμης ή de facto 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 διαταραχής
της δημόσιας τάξης.
Η κάλυψη παρέχεται ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες
αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια διατάραξης
της δημόσιας τάξης, στάσεων, απεργιών, διαδηλώσεων,
πολιτικών ταραχών.
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται ρητώς και δεν καλύπτονται ζημίες ή
απώλειες ή δαπάνες ή έξοδα, τα οποία αμέσως ή
εμμέσως οφείλονται σε:
• βιολογική ή χημική μόλυνση και
• εκτόξευση, ρήψη και χρήση εν γένει πυραύλων
συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών, όπως αυτές
ορίζονται στον παρόντα ειδικό όρο.
Για τους σκοπούς του παρόντος ασφαλιστηρίου ως
μόλυνση θεωρείται η μόλυνση, η δηλητηρίαση ή
παρεμπόδιση και/ή ο περιορισμός της χρήσης των
ασφαλιζομένων αντικειμένων, συνέπεια χημικών ή
βιολογικών ουσιών. Το βάρος της απόδειξης περί του
καλυπτομένου οποιασδήποτε σχετικής με τον παρόντα
όρο απώλειας, ζημίας, δαπάνης ή εξόδων, σε περίπτωση
άρνησης της κάλυψης από τον ασφαλιστή, φέρει ο
Ασφαλιζόμενος/Λήπτης της παρούσας Ασφάλισης.
Άρθρο 9. Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες,
Πολιτικές Ταραχές
Καλύπτονται ζημίες καταστροφής, βλάβης ή απώλειας
στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που οφείλονται
άμεσα σε Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Απεργία,
Ανταπεργία, Τρομοκρατία, Βανδαλισμό, Πολιτικές
Ταραχές, είτε από άτομα είτε από ομάδες οργανωμένες
ή μη ομάδες ατόμων καθώς επίσης και από ενέργειες
των αρχών για την καταστολή, αποφυγή ή μείωση των
ζημιών από τις παραπάνω διαταράξεις:
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται:
1. Ζημίες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε
πρόσκρουση πυραύλου ως μέσου εκδήλωσης
Τρομοκρατικής Ενέργειας.
2. Έμμεσες (π.χ. οικονομικές) ζημίες, δηλαδή ζημίες
που είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της
εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας
ή λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του
ασφαλισμένου στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.
3. Ζημίες που προκαλούνται από μόνιμη ή πρόσκαιρη
στέρηση της κυριότητας του Ασφαλιζομένου επί
των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων λόγω

κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσής τους από οποιαδήποτε
νόμιμη ή de facto εγκατεστημένη αρχή.
4. Ζημίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της
μόνιμης ή προσωρινής στέρησης της χρήσης υπό του
ασφαλισμένου οποιουδήποτε ακινήτου ή ακινήτου
όπου βρίσκονται ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία,
από οποιοδήποτε πρόσωπο λόγω παράνομης κατοχής
του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο, με την
προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρία δεν απαλλάσσεται
για τις πιο πάνω 1 και 2 περιπτώσεις έναντι του
Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης από ευθύνη για
φυσική ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται
πριν από τη στέρηση της κυριότητας ή της χρήσης ή
κατά τη διάρκεια της προσωρινής στέρησης της χρήσης.
5. Ζημίες που είναι επακόλουθα ζημιών ή ευθύνης
οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, οποιαδήποτε
ποσά πέραν από το ποσό της αποζημίωσης των υλικών
ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σ΄ αυτόν τον Ειδικό
Όρο.
6. Ζημίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια κλοπής ή
ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή με σκοπό τη
διάπραξη αυτών.
7. Ζημίες που προκαλούνται σε σχέση με οποιοδήποτε
κτίριο το οποίο είναι κενό ή δεν χρησιμοποιείται ή
σε αντικείμενα τα οποία ευρίσκονται στο ύπαιθρο
ή σε ανοιχτούς και προσβάσιμους χώρους, με την
προϋπόθεση ότι το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά
ζημιογόνο γεγονός, όπως τυχόν καθορίζεται στον
Πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης), έχει την έννοια του περιορισμού
του ορίου αποζημίωσης για όλες τις απώλειες ή ζημίες,
οι οποίες καλύπτονται από αυτό τον ειδικό όρο, κατά τη
διάρκεια των 168 διαδοχικών ωρών από τη στιγμή της
επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος.
8. Ζημίες που προκαλούνται από συγγενείς του Λήπτη
της Ασφάλισης/Ασφαλιζόμενου μέχρι και Β΄ Βαθμού
συγγένειας ή από υπαλλήλους του ή γενικότερα από
πρόσωπα που έχουν προσηθεί σε αυτόν ή συνοικούν μαζί
του ή από νόμιμους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του
ή/και από άτομα στα οποία έχει ανατεθεί επαγγελματικά
η φύλαξη των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων.
Άρθρο 10. Κακόβουλες Ενέργειες
Καλύπτονται
ζημίες
καταστροφής,
βλάβης
ή
απώλειας στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα αμέσως
προερχόμενες από Κακόβουλες Ενέργειες Τρίτων
προς τον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης
Προσώπων (άρθρο 7 παρ. 5 του Νόμου 2496/97).
Κακόβουλες Ενέργειες θα σημαίνει ηθελημένες πράξεις
οποιουδήποτε προσώπου, οι οποίες διαπράττονται
είτε κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημοσίας τάξης
εν γένει, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών
ταραχών, είτε μεμονωμένα, με σκοπό το βανδαλισμό
ή τη δολιοφθορά, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν
οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας και υπό τον όρο ότι
οι ενέργειες αυτές δεν έλαβαν χώρα:
1. κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας
διάπραξης αυτών ή με σκοπό τη διάπραξη αυτών,
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2. σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο το οποίο είναι κενό
και δεν χρησιμοποιείται.
Άρθρο 11. Θύελλα – Καταιγίδα
Καλύπτονται ζημιές καταστροφής, βλάβης ή απώλειας
στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που οφείλονται άμεσα σε
θύελλα, η οποία για τον σκοπό της παρούσας κάλυψης
υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ
και άνω. Καταιγίδα, για το σκοπό της παρούσας ασφάλισης
ορίζεται ως η σφοδρή ατμοσφαιρική αναταραχή, η οποία
συνοδεύεται από ραγδαία βροχή, σφοδρούς ανέμους,
αστραπές και κεραυνούς. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω
θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο από το δελτίο
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.).
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη εξαιρούνται:
α. Απώλεια ή Ζημία από πλημμύρα.
β. Απώλεια ή Ζημία από καθίζηση ή κατολίσθηση από
οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.
γ. Απώλεια ή Ζημία προερχόμενη από ύδατα, βροχή,
ανεξαρτήτως αν συνοδεύεται από αέρα ή όχι.
δ. Απώλεια ή Ζημία αντικειμένων που βρίσκονται
στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, όπως προσωρινά
τοιχία διακοσμητικά ή μη, μαντρότοιχους, πέργκολες,
περιφράξεις και αυλόθυρες.
ε. Απώλεια ή Ζημία αντικειμένων που έχουν
τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου (όπως
ηλιακοί θερμοσίφωνες, δορυφορικές κεραίες ή μη,
τέντες,, πινακίδες φωτεινές ή μη, εγκαταστάσεις τέντες,
κεραίες, κ.λπ.) σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές/
καλωδιώσεις παντός τύπου συμπεριλαμβανομένων
των ορθοστατών και στύλων. Αντικείμενα που είναι
στερεά προσδεμένα στην οικοδομή θα αποτελούν ενιαία
αρχιτεκτονική μορφή του κτίσματος (π.χ. μάρμαρα,
αλουμίνια) θα καλύπτονται. (Όσον αφορά στον ηλιακό
θερμοσίφωνα, στη δορυφορική κεραία και στις τέντες,
μπορούν να ασφαλιστούν με πρόσθετη κάλυψη).
ζ. Απώλεια ή Ζημία αντικειμένων που προέρχεται από
διείσδυση υδάτων μέσω οποιονδήποτε ανοιγμάτων
ή θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθησαν ανοικτά
ή απώλεια ή ζημία αντικειμένων που προέρχεται από
διείσδυση υδάτων λόγω ελαττωματικής κατασκευής.
η. Απώλεια ή Ζημία στο κτίριο κατά τη διάρκεια
κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και
αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και άλλα
ανοίγματα τους έχουν αποπερατωθεί και όντως η
ιδιοκτησία προστατεύεται από θύελλα – καταιγίδα.
θ. Απώλεια ή Ζημία που προκαλείται σε υπόγεια.
ι. Την οριζόμενη απαλλαγή.
κ. Απώλεια ή ζημία από παλιρροϊκά κύματα.
λ. Απώλεια ή ζημία από πτώση στύλων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ),
κλαδιών και δένδρων (η οποία μπορεί να ασφαλιστεί με
πρόσθετη κάλυψη).
μ. Το κόστος των διερευνητικών εργασιών που
αποσκοπούν στην αναζήτηση της αιτίας που πιθανόν να
προκάλεσε τη ζημία (το οποίο μπορεί να ασφαλιστεί με
πρόσθετη κάλυψη).
Προϋποθέσεις
Η εξαίρεση γ. δεν θα ισχύσει εφόσον το ασφαλιζόμενο
κτίριο ή το ασφαλιζόμενο περιεχόμενο του αρχικά
υποστούν πραγματική ζημία στην οροφή ή στους
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τοίχους του από την απ΄ ευθείας δύναμη της θύελλας –
καταιγίδας. Στην περίπτωση δε αυτή θα αναγνωρισθούν
μόνο αυτές οι ζημίες στο περιεχόμενο της κατοικίας
ή στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία που προήλθαν από
νερά, βροχή, χαλάζι ή χιόνι, τα οποία έχουν εισέλθει
στο κτίριο από τα ανοίγματα της οροφής, τοίχων
που δημιουργήθηκαν από την απευθείας δύναμη
των προαναφερθέντων κινδύνων. Ο Ασφαλιζόμενος
ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να λάβει όλα εκείνα
τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να
ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη ιδιοκτησία
και το περιεχόμενό της, εφόσον ασφαλίζεται, σε
καλή κατάσταση και συντήρηση. Η συνολική ευθύνη
της Εταιρίας, με βάση την παρούσα κάλυψη και το
ασφαλιστήριο και σε σχέση με οσαδήποτε περιουσιακά
στοιχεία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ασφαλιστικής
περιόδου, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης
που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
Άρθρο 12. Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος Χιονιού
Καλύπτονται οι ζημίες ή βλάβες που θα προκληθούν
στα
ασφαλιζόμενα
αντικείμενα
(κτίριο
ή/και
περιεχόμενο (εφόσον είναι ασφαλισμένο με αυτό το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο)) από χιονόπτωση ή χαλάζι
ή παγετό συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών που
θα προκληθούν από το βάρος του χιονιού. Δηλώνεται
και συμφωνείται ότι ζημίες σε εξωτερικά επιχρίσματα
και ελαιοχρωματισμούς καλύπτονται με ανώτατο όριο
αποζημίωσης ανά γεγονός και αθροιστικά κατ΄ έτος το
ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφαλίσεων.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη εξαιρούνται:
α. Απώλεια ή Ζημία αντικειμένων που βρίσκονται στην
ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, όπως προσωρινά τοιχία
διακοσμητικά ή μη, μαντρότοιχους, περιφράξεις και
αυλόθυρες.
β. Απώλεια ή Ζημία προερχόμενη από φθορά,
παλαιότητα ή κακοτεχνία του κτιρίου και των μονίμων
εγκαταστάσεων.
γ. Απώλεια ή Ζημία στο κτίριο κατά τη διάρκεια
κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής εκτός και αν
όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και άλλα ανοίγματα
τους έχουν αποπερατωθεί και όντως η ιδιοκτησία
προστατεύεται από χιονοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και
παγετό.
δ. Απώλεια ή Ζημία αντικειμένων που προέρχεται από
διείσδυση υδάτων μέσω οποιονδήποτε ανοιγμάτων
ή θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθησαν ανοικτά
ή απώλεια ή ζημία αντικειμένων που προέρχεται από
διείσδυση υδάτων λόγω ελαττωματικής κατασκευής.
ε. Την οριζόμενη απαλλαγή.
ζ. Οικοδομές που δεν είναι κατασκευασμένες από
μπετόν αρμέ.
η. Απώλεια ή Ζημία (η οποία οφείλεται σε χιονόπτωση)
σε στέγες οποιασδήποτε κατασκευής και είδους με κλίση
λιγότερη από δεκαπέντε στα εκατό (15%).
θ. Απώλεια ή Ζημία σε ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία που
έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
περίοδο που ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες.
ι. Απώλεια ή Ζημία σε μονώσεις – στεγανοποιήσεις
(υγρομονώσεις ή/και θερμομονώσεις ή/και ηχομονώσεις)
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οποιασδήποτε μορφής των στοιχείων της οικοδομής.
κ. Απώλεια ή ζημία αντικειμένων που έχουν
τοποθετηθεί σε εξωτερικά μέρη του κτιρίου (π.χ.
ηλιακοί θερμοσίφωνες, δορυφορικές κεραίας ή μη,
τέντες – πινακίδες – φωτεινές ή μη κ.λπ).
λ. Απώλεια ή ζημία σε ελεύθερες καλωδιώσεις παντός
τύπου συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και
στύλων. Αντικείμενα που είναι στέρεα προσδεμένα
στην οικοδομή και που αποτελούν ενιαία αρχιτεκτονική
μορφή του κτίσματος (π.χ. μάρμαρα, αλουμίνια) θα
καλύπτονται. (Όσον αφορά στον ηλιακό θερμοσίφωνα,
στη δορυφορική κεραία και στις τέντες, μπορούν να
ασφαλιστούν με πρόσθετη κάλυψη).
μ. Το κόστος των διερευνητικών εργασιών που
αποσκοπούν στην αναζήτηση της αιτίας που πιθανόν να
προκάλεσε τη ζημία (το οποίο μπορεί να ασφαλιστεί με
πρόσθετη κάλυψη).
Άρθρο 13. Πλημμύρα
Καλύπτονται ζημιές καταστροφής, βλάβης ή απώλειας
στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία (κτίριο ή/ και
περιεχόμενο) που θα προέρθει άμεσα από πλημμύρα.
Ως πλημμύρα, για το σκοπό της παρούσας κάλυψης
νοείται:
α. η διάρρηξη ή υπερχείλιση των σωληνώσεων του
δημόσιου δικτύου παροχής νερού,
β. η οποιαδήποτε εισροή ή συσσώρευση νερού που
προέρχεται από χώρους εκτός της ασφαλιζόμενης
ή περιγραφόμενης οικοδομής, εντός της οποίας
βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, όπως
αυτοί περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή
αυτών (των χώρων) που περιέχουν τα ασφαλιζόμενα
περιουσιακά στοιχεία,
γ. η υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια
απορροής των φυσικών ή τεχνιτών υδατορευμάτων
(λίμνες, ποταμοί, χείμαρροι, διώρυγες, φράγματα) λόγω
φυσικών αιτιών (βροχής, καταιγίδας, θύελλας) και
δ. ο κατακλυσμός από θαλάσσια νερά.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη εξαιρούνται:
α. Απώλεια ή Ζημία από χαλάζι, χιόνι, βάρος χιονιού
και παγετό (τα οποία μπορούν να ασφαλιστούν με
πρόσθετη κάλυψη).
β. Απώλεια ή Ζημία από καθίζηση ή κατολίσθηση από
οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.
γ. Απώλεια ή Ζημία αντικειμένων που προέρχεται από
διείσδυση υδάτων μέσω οποιονδήποτε ανοιγμάτων
ή θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθησαν ανοικτά
ή απώλεια ή ζημία αντικειμένων που προέρχεται από
διείσδυση υδάτων λόγω ελαττωματικής κατασκευής.
δ. Απώλεια ή Ζημία σε αντικείμενα που βρίσκονται στην
ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα.
ε. Απώλεια ή Ζημία σε μαντρότοιχους, περιφράξεις,
αυλόπορτες, τέντες.
ζ. Απώλεια ή Ζημία που προκαλείται σε υπόγεια.
η. Απώλεια ή Ζημία από παλιρροιακά κύματα
επακόλουθα σεισμού ή παλιρροϊκά κύματα (tsunami).
θ. Απώλεια ή Ζημία από διάρρηξη σωληνώσεων των
εγκαταστάσεων υδρεύσεως, αποχετεύσεως, κεντρικής
θέρμανσης ή κλιματισμού (ενδεικτικά αναφέρονται οι
σωληνώσεις, σώματα καλοριφέρ, θερμοσίφωνες, boilers

κ.λπ. τα οποία μπορούν να ασφαλιστούν με πρόσθετη
κάλυψη).
ι. Απώλεια ή Ζημία από υπερχείλιση δεξαμενών.
κ. Την οριζόμενη απαλλαγή.
λ. Απώλεια ή Ζημία σε εξωτερικά στοιχεία της
οικοδομής, όπως μαντρότοιχοι, περιφράξεις, αυλόθυρες,
πέργκολες, προσωρινά τοιχία διακοσμητικά ή μη,
ορόσημα κ.λπ. (τα οποία μπορούν να ασφαλιστούν με
πρόσθετη κάλυψη).
μ. Απώλεια ή Ζημία από πτώση στύλων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ),
κλαδιών και δέντρων (η οποία μπορεί να ασφαλιστεί με
πρόσθετη πράξη).
ν. Το κόστος των διερευνητικών εργασιών που
αποσκοπούν στην αναζήτηση της αιτίας που πιθανόν να
προκάλεσε τη ζημία (το οποίο μπορεί να ασφαλιστεί με
πρόσθετη κάλυψη).
Προϋποθέσεις
1. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να διατηρεί τα
ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα
τις οροφές και τα ανοίγματα των κτιρίων σε καλή
κατάσταση.
2. Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας, με βάση την
παρούσα κάλυψη και το ασφαλιστήριο και σε σχέση
με οσαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε ασφαλιστικής περιόδου, δεν υπερβαίνει
το ανώτατο όριο αποζημίωσης που αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο.
Άρθρο 14. Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Δεξαμενών
Νερού/Σωληνώσεων
Καλύπτονται ζημίες που θα προκληθούν στα
ασφαλιζόμενα αντικείμενα από διάρρηξη σωληνώσεων
ή υπερχείλιση δεξαμενών νερού, σωληνώσεων και
γενικά των λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής
θέρμανσης ή κλιματισμού, οι οποίες βρίσκονται εντός
των ασφαλιζόμενων χώρων, όπως αυτοί περιγράφονται
ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή εντός αυτών (των
χώρων) μέσα στους οποίους βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα
περιουσιακά στοιχεία. Επίσης καλύπτονται οι ζημίες
που θα προκληθούν από διάρρηξη σωληνώσεων που
οφείλονται σε παγετό.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη εξαιρούνται:
α. Απώλεια ή ζημία στις ίδιες τις σωληνώσεις, δεξαμενές
ή εγκαταστάσεις από τις οποίες προήλθε η ζημία.
β. Απώλεια ή ζημία που θα έχει σχέση ή θα είναι
συνέπεια σεισμού, καθίζησης ή κατολίσθησης του
εδάφους.
γ. Απώλεια ή ζημία από νερά που διέρρευσαν
ή εκτοξεύτηκαν από αυτόματη πυροσβεστική
εγκατάσταση (SPRINKLERS SYSTEM).
δ. Απώλεια ή ζημία σε ασφαλιζόμενη κατοικία που έχει
παραμείνει κενή ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίοδο
υπερβαίνουσα τις ενενήντα (90) συνεχόμενες ημέρες.
ε. Απώλεια ή Ζημία από θραύση ή διαρροή ή
υπερχείλιση εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης,
κλιματισμού οι οποίες έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 20
ετών, εκτός εάν γίνει αντικατάστασή τους.
ζ. Απώλεια ή ζημία από εγκαταστάσεις αποχετεύσεως
γενικά, από θραύση ή διαρροή ή υπερχείλιση
εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
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η. Την οριζόμενη απαλλαγή.
θ. Απώλεια ή Ζημία σε μονώσεις – στεγανοποιήσεις
(υγρομονώσεις ή/και θερμομονώσεις ή/και ηχομονώσεις)
οποιασδήποτε μορφής των στοιχείων της οικοδομής.
ι. Απώλεια ή Ζημία η οποία οφείλεται σε μη εκτέλεση
των επισκευών στο κτίριο που ασφαλίζεται ή μέσα στο
οποίο βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.
κ. Το κόστος των διερευνητικών εργασιών που
αποσκοπούν στην αναζήτηση της αιτίας που πιθανόν να
προκάλεσε τη ζημία (το οποίο μπορεί να ασφαλιστεί με
πρόσθετη κάλυψη).
Προϋποθέσεις
1. Ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει
να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα
μέτρα και να ενδιαφερθεί να κρατήσει την ασφαλισμένη
ιδιοκτησία και το περιεχόμενό της, αν ασφαλίζεται,
σε καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφ΄ όσον το
απαιτούν οι περιστάσεις, θα πρέπει να ληφθούν και
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημίας,
εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην
ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
2. Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας, με βάση την
παρούσα κάλυψη και το ασφαλιστήριο και σε σχέση
με οσαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε ασφαλιστικής περιόδου, δεν υπερβαίνει
το ανώτατο όριο αποζημίωσης που αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο.
Άρθρο 15. Καθίζηση – Κατολίσθηση
Καλύπτονται ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
αμέσως προερχόμενη από αιφνιδιαστική καθίζηση ή
κατολίσθηση της περιοχής του εδάφους στην οποία
ευρίσκονται τα εν λόγω ασφαλισμένα αντικείμενα.
Εξαιρέσεις
Η Εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιά:
α. σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόμια, φράχτες και
περιφράξεις εκτός εάν η ζημία έχει επηρεάσει και το ίδιο
το ασφαλισμένο κτίριο,
β. που προκύπτει από φυσιολογική εδαφική υποχώρηση
λόγω του βάρους των κατασκευών,
γ. που προκύπτει από την εγκατάσταση ή επιχωμάτωση
τεχνητού εδάφους ή διάβρωση από νερά ακτών ή
ποταμών,
δ. που προκύπτει από λανθασμένο σχεδιασμό
ή
ελαττωματική
κατασκευή
ή
χρησιμοποίηση
ελαττωματικών υλικών,
ε. που προκύπτει από πυρκαγιά, υπόγειο πυρ, έκρηξη,
σεισμό ή διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαμενή,
εγκατάσταση ή σωλήνα,
ζ. που οφείλεται σε αίτιο που προξενήθηκε πριν από
την έναρξη της παρούσης ασφαλιστικής κάλυψης,
η. που συμβαίνει σαν αποτέλεσμα διαρθρωτικής
αλλαγής λόγω κατεδάφισης της κατασκευής ή μέρους
της ή επισκευής των εγκαταστάσεων,
θ. που συμβαίνει σαν αποτέλεσμα των ανασκαφών ή
άλλων εργασιών επί της περιοχής του εδάφους στην
οποία ευρίσκεται η ασφαλισμένη κατασκευή.
Άρθρο 16. Πτώση Δέντρων και Στύλων
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες καταστροφής ή βλάβης
στα ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες
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προκαλούνται στην ασφαλιζόμενη οικοδομή και
οφείλονται σε πτώση δέντρων, κλαδιών δέντρων,
ηλεκτρικών ή/και τηλεφωνικών στύλων, συνεπεία
θύελλας ή/και καταιγίδας. Στην κάλυψη περιλαμβάνεται
το κόστος απομάκρυνσης δέντρων, κλαδιών δένδρων,
ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων, τα οποία έπεσαν
στην ασφαλιζόμενη οικοδομή μέχρι του ποσού που
αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη Εξαιρούνται ζημίες ή απώλειες που θα
προκληθούν:
1. από την κοπή και το κλάδεμα των δένδρων,
2. από και κατά τη διάρκεια τοποθέτησης ή
απομάκρυνσης των στύλων.
Άρθρο 17. Πρόσκρουση Οχημάτων
Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
που θα προκληθούν αμέσως από την πρόσκρουση
σε αυτά, οποιουδήποτε οχήματος εξαιρουμένων των
τροχοφόρων ιδιοκτησίας του ασφαλιζόμενου. Στην
κάλυψη περιλαμβάνονται οι ζημίες που προκαλούνται
σε μαντρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόπορτες, με την
προϋπόθεση ότι περιγράφονται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο και η αξία τους συμπεριλαμβάνεται στην
ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται:
1. Ζημίες από οχήματα τα οποία ανήκουν στον
Ασφαλιζόμενο ή σε μέλη της οικογένειάς του τα οποία
διαμένουν μόνιμα στην ασφαλιζόμενη κατοικία.
2. Ζημίες από οχήματα τα οποία οδηγούνται από
Ασφαλιζόμενο ή από μέλος της οικογένειάς του.
3. Ζημίες οι οποίες αποζημιώθηκαν ή θα αποζημιωθούν
από άλλη ασφαλιστική Εταιρία ή από άλλο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Άρθρο 18. Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων
που πέφτουν από αυτά
Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται στα
ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία από την πτώση
αεροσκαφών ή αντικειμένων που αποσπάστηκαν από
αυτά, καθώς και από πυρκαγιά, η οποία είναι συνεπεία
της πτώσης αυτής.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται ζημίες που θα
προξενηθούν από αεροσκάφος, για την προσγείωση
του οποίου δόθηκε άδεια από το Λήπτη της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενο.
Άρθρο 19. Κλοπή Ύστερα από Διάρρηξη/Ληστεία
Καλύπτεται ο κίνδυνος κλοπής των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων εφόσον η είσοδος στους ασφαλισμένους
χώρους έγινε με εμφανή σημάδια διάρρηξης ή
αναρρίχησης ή με βίαιη είσοδο ή με τοιχωρυχία ή με
χρήση αντικλειδιού. Στην κάλυψη της παραγράφου
αυτής περιλαμβάνονται:
1. Η κλοπή που θα πραγματοποιηθεί με χρήση κλειδιού
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που κλάπηκε ή αντιγράφηκε παράνομα (αντικλείδι), της
κύριας κατοικίας μόνον.
2. Η ληστεία, δηλαδή η αρπαγή των ασφαλισμένων
αντικειμένων εντός των ασφαλιζόμενων χώρων με
άσκηση σωματικής βίας ή με απειλή άσκησης σωματικής
βίας ή με την απειλή φονικού όπλου, εναντίον του
Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλιζομένου, των μελών της
οικογενείας του ή των υπαλλήλων του, της κύριας
κατοικίας μόνον.
3. Φθορές ή βλάβες που πραγματοποιηθούν στα
ασφαλιζόμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία από κλοπή
ή απόπειρα κλοπής.
4. Με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πρόκειται
για ιδιωτική κατοικία, καλύπτονται και τα κινητά που
βρίσκονται σε αυτή και που ανήκουν στους οικείους,
συγγενείς και υπηρέτες που συγκατοικούν με τον
Ασφαλιζόμενο.
Η κάλυψη ισχύει για αντικείμενα που βρίσκονται
στο εσωτερικό του κτιρίου που περιγράφεται ή/και
ασφαλίζεται.
Δηλώνεται ότι η Εταιρία δεν θα καταβάλει ποσό
μεγαλύτερο από αυτό που αναγράφεται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάθε ένα από
τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή σετ, εκτός αν
συμφωνήθηκε διαφορετικά και αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση
να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
των ασφαλιζομένων αντικειμένων για τον κίνδυνο αυτό,
σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.
Δεν καλύπτονται:
α. Αντικείμενα που ανήκουν σε τρίτους.
β. Ζημιές που χαρακτηρίζονται ως φθορές ή βλάβες από
τον διαρρήκτη στο κτίριο.
Αποκλείονται από την ασφάλιση:
- Χρήματα (νομίσματα, χαρτονομίσματα), επιταγές,
πιστωτικές κάρτες, ομολογίες, ομόλογα, μετοχές,
συναλλαγματικές, γραμμάτια, αξιόγραφα γενικά,
χρεόγραφα, καλλιτεχνήματα, πολύτιμα αντικείμενα,
κοσμήματα, ρολόγια χειρός, αντικείμενα και σκεύη
από χρυσό (π.χ. στυλό, αναπτήρες, κ.λπ.) πολύτιμα
και ημιπολύτιμα μέταλλα και λίθοι, κύπελλα αγώνων,
χαρτόσημα, γραμματόσημα, σπάνια βιβλία, λογιστικά
βιβλία, μετάλλια, συλλογές κάθε είδους, έγγραφα
και σχεδιαγράμματα κάθε είδους, χειρόγραφα και
αυτόγραφα, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής,
εικόνες και αντίκες, εκτός εάν συμφωνηθεί
διαφορετικά με ρητό όρο στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
- Αντικείμενα και εξοπλισμός που βρίσκονται εκτός της
κατοικίας.
Εξαιρέσεις
Η Εταιρία δεν έχει ευθύνη να αποζημιώνει για:
α. Κλοπή, στην οποία ενέχονται ως αυτουργοί ή
συνεργοί συγκάτοικοι, οικείοι, συγγενείς, υπηρέτες ή
υπάλληλοι του Ασφαλιζόμενου ή Λήπτη της Ασφάλιση
ή που βρίσκονται στην ασφαλιζόμενη οικοδομή/
διαμέρισμα για συγκεκριμένη εργασία.
β. Το ασφαλιστήριο αυτό δεν ισχύει όταν πρόκειται
για κατοικία που έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για περίοδο που να ξεπερνά τις ενενήντα
(90) ημέρες και που έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα

προστασίας για αποφυγή κλοπής.
γ. Οποιαδήποτε επακόλουθη ή αποθετική ζημία.
δ. Ζημιά από χρηματοκιβώτιο το κλειδί του οποίου
βρισκόταν μέσα στο χώρο.
ε. Κλοπές που έγιναν κατά τη διάρκεια πολέμου,
εχθροπραξιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών,
στάσεων, απεργιών, λαϊκών εξεγέρσεων, σεισμού,
θύελλας, πλημμύρας και άλλου φυσικού φαινομένου.
ζ. Για απώλειες ή ζημίες από κλοπή ή απόπειρα κλοπής
που δεν ειδοποιήθηκε η αρμόδια αστυνομική αρχή
μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από τη διαπίστωση
της κλοπής ή αν δεν αναγγέλθηκε γραπτά στην Εταιρία
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε αυτή.
η. Για απώλεια αντικειμένων που βρίσκονται έξω από
το ασφαλιζόμενο ακίνητο (π.χ. σε βεράντες, αυλές,
κήπους, γκαράζ ή άλλους εξωτερικούς χώρους) ή έχουν
μεταφερθεί σε άλλον από τον ρητά περιγραφόμενο στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο χώρο.
θ. Για απώλειες ή ζημίες η επέλευση των οποίων γίνεται
μετά την εγκατάλειψη του χώρου όπου βρίσκονται τα
ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, έστω και αν η
εγκατάλειψη διατάχθηκε από αρμόδια αρχή.
Προϋποθέσεις
1. Τα ασφαλισμένα αντικείμενα, κατά τη στιγμή της
κλοπής, πρέπει να βρίσκονταν μέσα στον κλειστό
στεγασμένο χώρο που αναφέρεται στα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
του
παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), του οποίου χώρου
οι πόρτες, τα παράθυρα, οι φωταγωγοί και τα υπόλοιπα
ανοίγματα ήταν κλεισμένα και ασφαλισμένα κατά τον
πλέον κατάλληλο και ενδεδειγμένο τρόπο.
2. Όλα τα συστήματα συναγερμού και προστασίας από
κλοπή, που έχουν γνωστοποιηθεί στους ασφαλιστές
πρέπει να ενεργοποιούνται οποτεδήποτε η τοποθεσία
κινδύνου μένει αφύλακτη.
3. Ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες ανεξάρτητα
από την παρουσία ή μη του Ασφαλισμένου, εντός του
κτιρίου που ευρίσκεται η ασφαλισμένη περιουσία, τα
συστήματα συναγερμού και προστασίας από την κλοπή
πρέπει να είναι πλήρως ενεργοποιημένα.
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι:
1. Σε κάθε περίπτωση ζημίας της οικοδομής από πράξη
κλέπτη, δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι αποκλειστικά
και μόνο ο ιδιοκτήτης της οικοδομής (εντός της οποίας
βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο) για την
καταβολή του οποίου απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή
του.
2. Σε κάθε περίπτωση ζημίας θα εφαρμόζεται ο
αναλογικός όρος στο σύνολο της ασφαλιζόμενης
αξίας του περιεχομένου, περιλαμβανομένων των
κατονομαζομένων αντικείμενων.
3. Η ευθύνη της Εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να υπερβεί το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των αντικείμενων
που ασφαλίζονται για κλοπή, είτε πρόκειται για κλοπή ή
φθορές και βλάβες των ασφαλιζόμενων ειδών, είτε για
φθορές ή βλάβες της οικοδομής/διαμερίσματος.
4. Το δικαίωμα του Λήπτη της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενου για είσπραξη ασφαλίσματος, δεν
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ενεργοποιείται πριν από την ολοκλήρωση των σχετικών
ερευνών και την εκτίμηση του ύψους της ζημίας που
έχει επέλθει και πάντως όχι πριν την παρέλευση εξήντα
(60) ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας του
συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή.
Υποχρεώσεις του Ασφαλιζομένου σε Περίπτωση
Κλοπής
Ο Ασφαλιζόμενος με ποινή της έκπτωσής του από κάθε
δικαίωμα για αποζημίωση από το παρόν υποχρεούται:
α. να ειδοποιήσει άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές και να
υποβάλει μήνυση,
β. αμέσως μόλις αντιληφθεί την κλοπή ή την απόπειρα
κλοπής να καταγγείλει αυτή στην αρμόδια αστυνομική
αρχή, να υποβάλλει σχετική μήνυση, Να ενημερώσει
άμεσα την Εταιρία εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
αφότου λάβει γνώση της ζημίας με έγγραφο όπου θα
περιγράφει όλα τα περιστατικά, πως έγινε κατά την
άποψή του η κλοπή και εντός 10 ημερών με δικές του
δαπάνες να παραθέτει λεπτομερή και ακριβή κατάλογο
των πραγμάτων που εκλάπησαν ή έπαθαν βλάβες με
τις αξίες τους, να προσκομίσει στην Εταιρία αντίγραφο
του δελτίου συμβάντων της αστυνομίας και να ενεργεί
σύμφωνα με το Νόμο για την καταδίωξη των δραστών
και την ανάκτηση των κλεμμένων,
γ. να δείχνει την ίδια επιμέλεια για φύλαξη της
περιουσίας του, που θα έδειχνε αν ήταν ανασφάλιστη,
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη φύλαξη των
ασφαλιζομένων αντικειμένων και τον περιορισμό της
κλοπής,
δ. σε περίπτωση ανάκτησης μέρους ή όλης της
απολεσθείσης περιουσίας ο Λήπτης της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως
την Εταιρία και επιστρέψει στην ασφαλιστική εταιρία τη
σχετική αναλογία, από το ποσό αποζημίωσης, που έχει
ήδη εισπράξει από αυτήν,
ε. να ενεργεί για να εξασφαλίσει στην Εταιρία την
κατοχή και κυριότητα των κλεμμένων για τα οποία
αποζημιώθηκε ή/και να εκχωρεί σε αυτήν γραπτά κάθε
δικαίωμα του για διεκδίκησή τους και κάθε απαίτηση
που ενδεχόμενα να έχει έναντι τρίτων.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να
αντικαταστήσει την ασφαλισμένη περιουσία που υπέστη
απώλεια ή ζημία.
Συμφωνείται ότι το δικαίωμα του ασφαλιζομένου για
αποζημίωση δεν γεννάται σε περίπτωση εγέρσεως
ποινικής του δίωξης, πριν από τελεσίδικη απαλλαγή
του ή πριν την προσκόμιση πιστοποιητικού ότι η
σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία τέθηκε στο
αρχείο.
Άρθρο 20. Ζημιές της Οικοδομής μετά από βίαιη
είσοδο με σκοπό την κλοπή
Η με το συμβόλαιο αυτό ασφαλιζόμενη οικοδομή ή
διαμέρισμα της κύριας κατοικίας μόνον, θα καλύπτεται
για ζημίες τις οποίες τυχόν θα υποστεί από πράξεις
και απόπειρες διάρρηξης ή αναρρίχησης με σκοπό τη
διάρρηξη ή από βίαιη είσοδο ή από τοιχωρυχία ή από
είσοδο με αντικλείδι ή μετά από ληστεία.
Η ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στο ποσό
που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
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ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
Άρθρο 21. Ζημία σε Πόρτα Ασφαλείας συνέπεια
Διάρρηξης
Ρητά συμφωνείται ότι θα καλύπτονται και οι ζημίες σε
θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας (εφόσον αυτή ήταν
εγκατεστημένη πριν από τη διάρρηξη) και μέχρι του
ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Άρθρο 22. Θραύση Κρυστάλλων (αφορά στην
Κάλυψη Κτιρίου/Οικοδομής)
Καλύπτονται οι κίνδυνοι θραύσης υαλοπινάκων της
οικοδομής από οποιαδήποτε αιτία που δεν εξαιρείται
είτε στον παρόντα όρο, είτε από γενικούς όρους του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Στην κάλυψη περιλαμβάνονται:
• Οι ζημίες που θα προκληθούν στην ασφαλιζόμενη
περιουσία από τη θραύση των υαλοπινάκων/
κρυστάλλων.
• Τα έξοδα αποκομιδής του σπασμένου υαλοπίνακα/
κρυστάλλου καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και
επανατοποθέτησης του νέου.
Η ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στο ποσό
που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται:
1. Ζημίες που προήλθαν άμεσα ή έμμεσα από εργασίες
που γίνονται στο κτίριο, κατά τη διάρκεια επισκευών,
επεκτάσεων ή γενικά μεταβολών του.
2. Ζημίες σε πλαίσια, στους σκελετούς και τα
εξαρτήματα των υαλοπινάκων/κρυστάλλων βαρύνουν
τον Ασφαλιζόμενο. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη
να ανανεώσει ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα ή
άλλα αντικείμενα που μπορεί να εμποδίζουν την
αντικατάσταση του υαλοπίνακα/κρυστάλλου.
3. Ζημίες που οφείλονται σε δόλο του ασφαλιζόμενου ή
μέλους της οικογένειάς του ή υπαλλήλου του.
4. Ζημίες που προξενούνται κατά τη διάρκεια μεταφοράς,
μετακίνησης, τοποθέτησης και επανατοποθέτησης των
υαλοπινάκων/ κρυστάλλων.
5. Ζημίες σε γράμματα και παραστάσεις που τυχόν
υπάρχουν στους υαλοπίνακες, εφόσον δεν έχουν
προέλθει άμεσα από τη θραύση των ασφαλιζομένων
υαλοπινάκων.
6. Ζημίες κατά τη διάρκεια συντήρησης ή ανακαίνισης
του κτιρίου.
7. Ζημίες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε πυρκαγιά,
έκρηξη, σεισμό, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις,
απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη
βλάβη κατά τη διάρκεια διαταραχής της δημόσιας
τάξης, χρήση εκρηκτικών υλών εκτός αν συμφωνηθεί
διαφορετικά.
8. Ζημίες που οφείλονται σε πόλεμο, εισβολή, πράξεις
αλλοδαπού εχθρού (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος, είτε όχι),
εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, αποστασία
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των ενόπλων δυνάμεων ή σφετερισμό εξουσίας.
9. Σε προϋπάρχουσες της ασφάλισης ζημίες, σε
φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης ή παλαιότητας.
10. Ζημίες
για
τραυματισμούς
οποιουδήποτε
προσώπου, από τη θραύση ή κατά τη διάρκεια της
αποκομιδής και αντικατάστασης.
11. Ζημίες κάθε είδους αποθετικές ή επακόλουθες που
σχετίζονται με τη διακοπή, επιβράδυνση ή μείωση της
εργασίας ή για ζημίες που θα συμβούν στο χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα της ζημίας
μέχρι την αποκατάστασή της.
12. Ζημίες που θα προξενηθούν από λανθασμένη
τοποθέτηση.
13. Το κόστος αποκατάστασης χαράξεων, σχεδίων
ή εγγραφών που τυχόν υπάρχουν επάνω στους
υαλοπίνακες/ κρύσταλλα.
14. Απώλεια ή ζημία στο διάστημα που μεσολαβεί από
την ημέρα που έσπασε ο υαλοπίνακας/κρύσταλλο έως
την ημέρα που αντικαταστάθηκε. Επίσης, η εταιρία δεν
ευθύνεται για τη διακοπή χρήσης του ακινήτου έως
ότου αποκατασταθεί η ζημία.
Θραύση Καθρεπτών
Καλύπτονται οι κίνδυνοι θραύσης καθρεπτών που
βρίσκονται στην περιγραφόμενη / ασφαλιζόμενη
κατοικία από οποιαδήποτε αιτία που δεν εξαιρείται είτε
στον παρόντα όρο, είτε από τους γενικούς όρους του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Στην κάλυψη περιλαμβάνονται:
• Οι ζημίες που θα προκληθούν στην ασφαλιζόμενη
περιουσία από τη θραύση καθρεπτών.
• Τα έξοδα αποκομιδής του σπασμένου καθρέπτη
καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και επανατοποθέτησης
του νέου.
Η κάλυψη αυτή παρέχεται με ανώτατο όριο αποζημίωσης
το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του
παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο
τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης),
ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της
ασφάλισης.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται:
1. Ζημίες που προήλθαν άμεσα ή έμμεσα από εργασίες
που γίνονται στο κτίριο, κατά τη διάρκεια επισκευών,
επεκτάσεων ή γενικά μεταβολών του.
2. Ζημίες που θα προξενηθούν από λανθασμένη
τοποθέτηση.
3. Ζημίες που θα προξενηθούν κατά τη μεταφορά ή
τοποθέτηση καθρεπτών
4. Ζημίες από σεισμό ή πυρκαγιά μετά από σεισμό
5. Το κόστος αποκατάστασης χαράξεων, σχεδίων
ή εγγραφών που τυχόν υπάρχουν επάνω στους
καθρέπτες.
6. Ζημίες ή απώλειες σε καθρέπτες που βρίσκονται ή
εφάπτονται στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου.
Άρθρο
23.
Απώλεια
Εισοδήματος
του
Ασφαλισμένου Κτιρίου/Διαμερίσματος
Καλύπτεται η απώλεια του εισοδήματος του ενοικίου
του ασφαλισμένου κτιρίου/διαμερίσματος που χάνει

ο ασφαλισμένος, αποκλειστικά και μόνον από την
επέλευση ενός από τους καλυπτόμενους κινδύνους
που θα καταστήσει την ασφαλιζόμενη οικοδομή
ακατάλληλη για κατοίκηση, με την προϋπόθεση ότι
αυτό πιστοποιείται από αρμόδια δημόσια αρχή ή από
το γραφείο πραγματογνωμόνων που θα οριστεί από
τον ασφαλιστή. Η Εταιρία καταβάλει το ισόποσο του
μηνιαίου ενοικίου που δηλώθηκε στην εφορία, επί
τόσους μήνες όσους χρειαστούν για την αποπεράτωση
της ανακατασκευής ή επισκευής της κατοικίας με
ανώτατη διάρκεια καταβολής τους δώδεκα (12)
μήνες, και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον
πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και συνολικά για όλη
τη διάρκεια της ασφάλισης. Αν οι εργασίες ανασταλούν
ή επιβραδυνθούν εξαιτίας αποφάσεως οποιασδήποτε
αρμόδιας αρχής, η Εταιρία δεν οφείλει αποζημίωση για
το διάστημα αυτό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη της παρούσης
περιπτώσεως είναι η ασφάλιση του κτιρίου της κατοικίας.
Εξαιρέσεις
Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση που το
ασφαλιζόμενο κτίριο ή διαμέρισμα ήταν κενό κατά τον
χρόνο επέλευσης της ζημίας καθώς και στην περίπτωση
ιδιοκατοικήσεως.
Άρθρο
24.
Αξία
Καινούργιου
(Αξία
Αντικατάστασης)
Καλύπτονται σε αξία καινούργιου τα ασφαλιζόμενα
αντικείμενα (εξαιρουμένων των λευκών ειδών,
κλινοσκεπασμάτων και ρουχισμού):
1. Εάν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα καταστραφούν
ή βλαφτούν συνεπεία επελεύσεως καλυπτόμενου
κινδύνου, η αποζημίωση θα υπολογισθεί στη βάση της
κατά τη στιγμή της ζημίας δαπάνης αποκαταστάσεως ή
αντικαταστάσεως τούτων ως καινούργιων, στον τόπο
της ζημίας.
2. Η ασφάλιση σε αξία καινούργιου δεν ισχύει για
αντικείμενα η παλαιότητα των οποίων υπερβαίνει
το 50%, ούτε καλύπτει το κόστος μιας ειδικής
ανακατασκευής αυτών.
3. Σε περίπτωση που είναι πρακτικά αδύνατη η
αντικατάσταση του κατεστραμμένου αντικειμένου
με άλλο του ιδίου τύπου προς αυτό, σαν αξία
αποκαταστάσεως για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως
λαμβάνεται η αξία ενός παρεμφερούς κατά το δυνατόν
αντικειμένου της αυτής αποδόσεως.
4. Ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά
για την κανονική συντήρηση των ασφαλισμένων
αντικειμένων.
5. Αποζημίωση σε αξία καινούργιου οφείλεται μόνον
εάν, η ανακατασκευή αν πρόκειται για κτίρια, ή η
αντικατάσταση αν πρόκειται για εξοπλισμό, ολοκληρωθεί
εντός δύο (2) ετών από της επελεύσεως της ζημίας,
εκτός εάν τούτο είναι απολύτως ανέφικτο όχι από
υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, οπότε η προθεσμία
παρατείνεται ανάλογα, όχι όμως περισσότερο από δύο
(2) ακόμη χρόνια.
6. Το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αποζημιώσεως σε
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αξία καινούργιου και της αποζημιώσεως σε πραγματική
αξία, θα καταβληθεί από την Εταιρία μόνο μετά την
αποδεδειγμένη ανακατασκευή ή αντικατάσταση των
ασφαλιζομένων αντικειμένων.
7. Η ανακατασκευή, εάν δεν υπάρχει αδυναμία
λόγω νομικών ή κανονιστικών διατάξεων, πρέπει να
πραγματοποιηθεί στο ίδιο οικόπεδο που βρισκόταν το
κτίριο που ζημιώθηκε και χωρίς να επέλθει αξιόλογη
μεταβολή του αρχικού προορισμού του, σε αντίθετη
περίπτωση οφείλεται αποζημίωση σύμφωνα με
την πραγματική αξία και όχι σύμφωνα με την αξία
ανακατασκευής.
8. Εάν κατά το χρόνο της ζημίας το ποσόν που
αντιπροσωπεύει τη δαπάνη που απαιτείται για την
αποκατάσταση του συνόλου των, υπό τον όρο αξίας
καινούργιου, ασφαλισμένων αντικειμένων, χωριστά
για μηχανήματα και εξοπλισμό, υπερβαίνει το
ασφαλιστικό ποσό των αντιστοίχων παραγράφων, τότε
ο ασφαλισμένος θα θεωρείται ως συνασφαλιστής του
εαυτού του και θα υφίσταται ανάλογο μέρος της ζημίας.

Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους, Διατάξεις
και Ειδικές Συμφωνίες, αλλά κατά τροποποίηση παντός
αντιθέτου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου (στην
έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος),
το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει
τον Ασφαλιζόμενο ή/και Λήπτη της Ασφάλισης, για
ζημίες που θα προκληθούν από τυχαία θραύση στα είδη
υγιεινής. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ορίζεται
στον πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης), ανά ζημία και συνολικά ανά
ασφαλιστική περίοδο.
Εξαιρέσεις
Δεν καλύπτονται:
1. πλακάκια τοίχου και δαπέδου,
2. πάσης φύσεως εργασίες τοποθέτησης,
3. ζημίες λόγω φθοράς ή χρήσης (παλαιότητα),
4. βρύσες και όλα τα υδραυλικά μέρη και μηχανισμοί,
5. ζημίες από παγετό.

Άρθρο 25. Ίδιες Ζημίες του Λέβητα Κεντρικής
Θέρμανσης (κύρια κατοικία μόνο)
Καλύπτονται οι ζημίες και/ή απώλειες αυτού τούτου
του λέβητα κεντρικής θέρμανσης, του κυκλοφορητή
και των σωληνώσεων του λεβητοστάσιου (τα οποία
χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση), συνέπεια
εκρήξεως.
Διευκρινίζεται ότι κατά την ασφάλιση διαμερισμάτων
πολυκατοικιών (οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία),
η κάλυψη του λέβητα κεντρικής θέρμανσης θα
αποζημιώνει τις ζημίες ή απώλειες αυτού τούτου
του λέβητα, μ ό ν ο κατά το ποσοστό συμμετοχής
στις κοινόχρηστες δαπάνες που αντιστοιχεί στο
ασφαλιζόμενο διαμέρισμα, όπως αυτό ορίζεται στον
κανονισμό της οικοδομής και στον πίνακα κατανομής
χιλιοστών και με την προϋπόθεση ότι η αναλογία του
διαμερίσματος στα κοινόχρηστα έχει περιληφθεί στο
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και αυτό αναφέρεται ρητά στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Η κάλυψη παρέχεται σε Ά κίνδυνο μέχρι του ποσού
που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Άρθρο 28. Κάλυψη Αμοιβών Αρχιτεκτόνων/
Μηχανικών και Εξόδων Έκδοσης Αδειών &
Μελετών
Καλύπτονται τα έξοδα που θα γίνουν με προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της εταιρίας, για αμοιβές αρχιτεκτόνων
ή/και μηχανικών ή για την έκδοσή άδειας οικοδομής ή
για:
α. την πλήρη ανοικοδόμηση του κτιρίου,
β. την αποκατάσταση ζημιών στον φέροντα οργανισμό
του κτιρίου (κολώνες, δοκάρια, κ.λπ.) το οποίο έχει
υποστεί ζημία από καλυπτόμενο κίνδυνο.
Η κάλυψη παρέχεται μέχρι του ποσού που αναφέρεται
στον πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και συνολικά για όλη
τη διάρκεια της ασφάλισης. Δηλώνεται και συμφωνείται
ότι προϋπόθεση καταβολής της αποζημίωσης είναι η
προσκόμιση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

Άρθρο 26. Κάλυψη Ζημιών στον Ηλιακό
Θερμοσίφωνα (κύρια κατοικία μόνο)
Καλύπτονται οι ζημίες και/ ή απώλειες αυτού τούτου του
ηλιακού Θερμοσίφωνα (ο οποίος χρησιμοποιείται για
οικιακή χρήση) συνέπεια πυρκαγιάς και έκρηξης.
Η κάλυψη παρέχεται σε Ά κίνδυνο μέχρι του ποσού
που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
Άρθρο 27. Τυχαία Θραύση Ειδών Υγιεινής
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι πάντα σύμφωνα με τους
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Άρθρο 29. Έξοδα Φύλαξης της Κατοικίας σε
Περίπτωση Ζημίας
Εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την εταιρία και
υπάρχει έγγραφη συναίνεση αυτής, καλύπτονται τα
έξοδα φύλαξης της ασφαλιζόμενης κατοικίας, η οποία θα
έχει υποστεί ζημία συνεπεία καλυπτόμενου με το παρόν
ασφαλιστήριο συμβόλαιο κινδύνου. Η κάλυψη αυτή
παρέχεται με ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά γεγονός
το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης).
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρείται η περίπτωση φύλαξης
της κατοικίας μετά από σεισμό.
Άρθρο 30. Κάλυψη Εξόδων Κατεδάφισης και
Αποκομιδής Ερειπίων/Συντριμμάτων
Καλύπτονται τα δικαιολογημένα και απαραίτητα έξοδα
που θα γίνουν με προηγούμενη έγκριση της Εταιρίας
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για την κατεδάφιση των ερειπίων, την εκκαθάριση
και μεταφορά/ απομάκρυνση των υπολειμμάτων/
συντριμμάτων (μπάζα), μετά την επέλευση ενός ή
περισσότερων από τους καλυπτόμενους, με το παρόν
ασφαλιστήριο, κινδύνους και μέχρι του ποσού που
αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και
συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
Άρθρο 31. Έξοδα Μετακόμισης, Αποθήκευσης
Περιεχομένου και Προσωρινής Στέγασης σε
Περίπτωση που η Κατοικία καταστεί Ακατοίκητη
Καλύπτονται τα εύλογα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν
για τυχόν μετακόμιση ή/και αποθήκευση του
περιεχομένου ή/και αναγκαία προσωρινής μεταστέγασης
του Ασφαλιζόμενου, ξενοδοχείο (μόνο για ύπνο) ή
ενοίκιο, μετά από ολική ή μερική καταστροφή του
κτίσματος της ασφαλιζόμενης κατοικίας, εξαιτίας κάποιας
από τις παραπάνω καλυπτόμενες περιπτώσεις και η
κατοικία κριθεί ακατάλληλη για κατοίκηση από αρμόδια
δημόσια αρχή ή από το γραφείο πραγματογνωμόνων
που θα οριστεί από τον ασφαλιστή για όσο διάστημα
απαιτεί η επισκευή ή η ανακατασκευή της, με ανώτατο
όριο το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης),
ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της
ασφάλισης και με ανώτατη μηνιαία παροχή το ποσό
που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης).
Δηλώνεται
και
συμφωνείται
ότι
απαραίτητη
προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης
αποτελεί η προσκόμιση πρωτότυπων αποδεικτικών
στοιχείων (τιμολόγιο - απόδειξη παροχής υπηρεσιών)
πραγματοποίησης των εξόδων αυτών, εκτός εάν υπάρξει
διαφορετική έγγραφη συνεννόηση με την ασφαλιστική
εταιρία.
Αν οι εργασίες ανασταλούν ή επιβραδυνθούν εξαιτίας
αποφάσεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής η Εταιρία
δεν οφείλει αποζημίωση για το διάστημα της αναστολής
ή επιβράδυνσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη της παρούσης
αποτελεί η ασφάλιση του κτιρίου της κατοικίας.
Άρθρο 32. Ειδικός Όρος Εξόδων Πυρόσβεσης/
Ζημιών Πυρόσβεσης
Η εταιρία καλύπτει τον ασφαλιζόμενο με ανώτατο όριο
αποζημίωσης σύμφωνα με το ποσό που αναφέρεται
στον πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και συνολικά για όλη
τη διάρκεια της ασφάλισης για:
α. έξοδα που κατέβαλε για τη λήψη μέτρων για την
κατάσβεση ή τον περιορισμό της επεκτάσεως της
φωτιάς,

β. τις ζημίες των αντικειμένων που έγιναν κατά την
προσπάθεια απομάκρυνσης από τον χώρο της φωτιάς,
για τη διάσωσή τους,
γ. τις ζημίες από την κατεδάφιση του κτιρίου για τη μη
εξάπλωση της φωτιάς,
δ. τις ζημίες που προκάλεσε η επέμβαση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 33. Ειδικός Όρος Εξόδων Αποτροπής και
περιορισμού Ζημίας
Η εταιρία καλύπτει τα Έξοδα Αποτροπής και Περιορισμού
Ζημίας, για τις ζημιές ή/και δαπάνες που αναφέρονται
πιο κάτω, με ανώτατο όριο αποζημίωσης σύμφωνα
με το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης),
ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της
ασφάλισης, δηλαδή:
1. Για δαπάνες, στις οποίες εύλογα ενόψει των
περιστάσεων υποβλήθηκε ο Ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης
της Ασφάλισης ή ζημιές που τυχόν υπέστη, με σκοπό να
αποτραπεί ή να περιορισθεί η ζημιά.
2. Για δαπάνες ή/και ζημίες που υπέστη ο Ασφαλιζόμενος
κατά τη μετακόμιση ή μετακίνηση ασφαλισμένων
αντικειμένων, που εύλογα ενήργησε αυτός για τον ίδιο
ως ανωτέρω σκοπό.
3. Η INTERLIFE δικαιούται κατά την κρίση της να
επιθεωρήσει τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα σε χρονική
στιγμή που θα συμφωνηθεί με τον Ασφαλιζόμενο.
4. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λαμβάνει όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα που είναι εφικτά προκειμένου να
διατηρεί την ασφαλιζόμενη οικοδομή και το περιεχόμενό
της σε καλή κατάσταση και να προλαμβάνει πιθανή
επέλευση κάποιου από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.
Άρθρο 34. Ειδικός Όρος Εξόδων Άντλησης
Υδάτων
Η Εταιρία καλύπτει τον ασφαλιζόμενο με ανώτατο όριο
αποζημίωσης σύμφωνα με το ποσό που αναφέρεται
στον πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και συνολικά για όλη
τη διάρκεια της ασφάλισης για τα έξοδα που κατέβαλε
για την άντληση υδάτων από τον ασφαλιζόμενο χώρο.
Άρθρο 35. Ειδικός Όρος Κόστους Διερευνητικών
Εργασιών για Ζημίες από Νερά
Η εταιρία καλύπτει τις δαπάνες πραγματοποίησης
διερευνητικών εργασιών με σκοπό την αναζήτηση της
αιτίας ου προκάλεσε τη ζημία από νερά, με ανώτατο
όριο αποζημίωσης σύμφωνα με το ποσό που αναφέρεται
στον πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και συνολικά για όλη
τη διάρκεια της ασφάλισης.
Άρθρο
36.
Ειδικός
Όρος
Αντικειμένων
Τοποθετημένων στην Εξωτερική Πλευρά της
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Κατοικίας
Καλύπτονται ζημίες σε αντικείμενα όπως ηλιακοί
θερμοσίφωνες, τέντες, εγκαταστάσεις κ.λπ. που έχουν
τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου της
ασφαλισμένης κατοικίας, συνέπεια κινδύνων που
καλύπτονται με το παρόν.
Η ανώτατη ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στο ποσό
που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), για την κάλυψη
αυτή.
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται οι απώλειες των αντικειμένων αυτών,
ανεξάρτητα από την αιτία που θα προκληθούν, καθώς
και ζημίες από αέρα, βροχή, παγετό, χαλάζι, χιόνι,
πλημμύρα, σκόνη, κλοπή και κακόβουλη βλάβη,
εμπρησμό. Η ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται
στο ποσό που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης), για
την κάλυψη αυτή.
Άρθρο 37. Ειδικός Όρος Κάλυψης Αντικειμένων
στην Ύπαιθρο
Καλύπτονται για τον κίνδυνο Πυρκαγιάς μόνον,
αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του ασφαλιζομένου
χώρου, στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, τα οποία
έχουν δηλωθεί αναλυτικά με την αξία τους και με την
προϋπόθεση ότι έχει ασφαλισθεί το περιεχόμενο του.
Η ανώτατη ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στο ποσό
που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), για την κάλυψη
αυτή.
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται οι ζημίες που θα προκληθούν από
εμπρησμό.
Άρθρο 38. Ειδικός Όρος Σεισμού
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι πάντα σύμφωνα με τους
Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους/ Διατάξεις
και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση παντός
αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά
την έκταση που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος),
το παρόν ασφαλιστήριο επεκτείνεται και καλύπτει
απώλειες ή ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που
θα προκληθούν άμεσα από Σεισμό ή/και Κλονισμό
(είτε απευθείας από τον Κλονισμό, είτε από Πυρκαγιά
συνεπεία του Κλονισμού).
Εξαιρέσεις
Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη:
α. για απώλεια ή ζημία σε οικοδομές κατασκευασμένες
πριν το 1960,
β. που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε
άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα της
ασφαλισμένης οικοδομής,
γ. που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε από
προγενέστερες της ασφάλισης καταπονήσεις ή ζημίες
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στην ασφαλισμένη οικοδομή,
δ. για απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε έμμεση ή/
και αποθετική απώλεια ή ζημία.
Προϋποθέσεις
1. Η παρούσα κάλυψη ισχύει εφόσον η ασφαλισμένη
οικοδομή είναι εξαιρετικής κατασκευής και/ή πρώτης
τάξης, έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια και σύμφωνα με
τον κανονισμό του 1955 του Υπουργείου Συγκοινωνιών
και Δημοσίων Έργων (Διεύθυνση Οικισμού), καθώς και
με κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού.
2. Για οικοδομές παλαιότερες του 1960 και εφόσον
πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση, η αποδοχή και η
τιμολόγηση θα γίνεται από την Εταιρία.
3. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα
ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί
να συντηρεί περιοδικά καθώς και να κρατήσει σε
καλή κατάσταση την ασφαλιζόμενη οικοδομή και
το περιεχόμενο της, εάν ασφαλίζεται. Εφόσον το
απαιτήσουν οι περιστάσεις, θα πρέπει να ληφθούν
και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη
ζημίας εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιασθεί στην
ασφαλισμένη ιδιοκτησία.
Άρθρο 39. Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή
Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια αυξάνονται αυτόματα μέχρι
ποσοστού 10% ετησίως. Η αυτόματη ποσοστιαία αύξηση
των κεφαλαίων ημερησίως καθορίζεται στο 1/365 του
συμφωνηθέντος τελικού ποσοστού αυξήσεως.
Άρθρο 40. Ειδικός Όρος Πρόνοιας
Σε περίπτωση διαπίστωσης υπασφάλισης μέχρι ποσοστού
επί % του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
που αναγράφεται στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης, δε θα υπάρχει η οποιαδήποτε
επίπτωση στον υπολογισμό της αποζημίωσης που θα
λάβει ο ασφαλιζόμενος. Μόνον εφόσον το ποσοστό
της υπασφάλισης είναι μεγαλύτερο από το παραπάνω
ποσοστό θα εφαρμοσθεί υπασφάλιση κατά το
υπερβάλλον ποσοστό. Ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται
να γνωστοποιεί τις οποιεσδήποτε αυξήσεις εντός δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησής τους.
Άρθρο 41. Ειδικός Όρος Νο. 079 Ενεχυρούχων ή/
και Ενυπόθηκων Δανειστών
Κατά τροποποίηση παντός τυχόν αντιθέτου γενικού
εντύπου όρου, συμφωνείται ότι η ασφάλιση ισχύει
υπέρ του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος όπως αυτό
αναφέρεται στο Τμήμα Β σελίδα 2 του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου, ως ενεχυρούχου και/ή ενυπόθηκου
δανειστού ως και του Ασφαλιζομένου όπως αυτός
αναφέρεται στη σελίδα 1 του παρόντος ασφαλιστηρίου
ως ενεχυράσαντος ή παράσχοντος υποθήκη.
Οι γενικοί και ειδικοί όροι ασφαλίσεως ισχύουν
μόνον εφόσον δεν τροποποιούνται από τις
ακόλουθες ρήτρες:
1. Ο δανειστής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση
δηλώσεως, οποτεδήποτε προς την Ασφαλιστική
Εταιρία, άλλων ασφαλίσεων που συνομολογήθηκαν με
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άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και αφορούν αντικείμενα
που καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο. Είναι
όμως υποχρεωμένος να προβεί σε τέτοια δήλωση σε
περίπτωση επελεύσεως οιασδήποτε ζημίας, εάν και
εφόσον γνωρίζει την ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων.
2. Η απόκρυψη υπό του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος
υποθήκη, γεγονότος ουσιώδους για την εκτίμηση
του κινδύνου ή κάθε ψευδής ή εσφαλμένη δήλωση ή
κακή περιγραφή των ασφαλιζομένων αντικειμένων
και γενικώς κάθε παράβαση υποχρεώσεως που
προβλέπεται από το ασφαλιστήριο και συνίσταται σε
μη συμμόρφωση σε οποιοδήποτε όρο αυτού, έστω και
αν αυτή η δήλωση ή απόκρυψη ή κακή περιγραφή ή
παράβαση υποχρεώσεως θα συνεπάγετο διαφορετικά
την άρνηση της εταιρίας όπως δεχθεί την ασφάλιση
ή όπως διακανονίσει τη ζημία, δεν θα επηρεάζει την
παρούσα ασφάλιση και δεν θα γίνεται επίκληση της
καθ’ όσον αφορά τον δανειστή, υπό τον όρο ότι αυτός
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε κακή
περιγραφή, απόκρυψη γεγονότος ή ψευδή ή εσφαλμένη
δήλωση, αμέσως μόλις λάβει γνώση αυτής.
Εάν η απώλεια ή η ζημιά οφείλεται σε αμέλεια, πταίσμα
ή δόλο του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος υποθήκη
ή των έπη αυτού προστηθέντων ή προσώπων που
τελούν στην υπηρεσία του, ο δανειστής θα έχει το
δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με τους όρους του
ασφαλιστηρίου, όπως αυτοί τροποποιούνται δια των
παρουσών ρητρών, υπό τον όρον ότι ο δανειστής
οφείλει να γνωστοποιεί προς την Εταιρία κάθε μεταβολή
ή επίταση του κινδύνου, αμέσως μόλις λάβει γνώση
αυτής.
3. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ο δανειστής
δικαιούται να αποζημιωθεί απευθείας και άνευ αναμίξεως
του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος την υποθήκη, δια
κάθε κεφάλαιο μετά των τόκων, προμηθειών και άλλων
εξόδων αυτού, όχι μόνο δια τα καταβληθέντα υπό
του δανειστού προς τον ενεχυράσαντα ή παράσχοντα
την υποθήκη «επί εμπραγμάτω ασφαλεία», των εις
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιγραφομένων ως
ασφαλιζομένων αντικειμένων, ποσά, αλλά επίσης και
δια πάσα προς τον δανειστή οφειλή του ενεχυράσαντος
ή παραχωρήσαντος την υποθήκη προσώπου, που
προέρχεται από οιεσδήποτε άλλες συναλλαγές μεταξύ
του δανειστού και του ενεχυράσαντος ή παράσχοντος
την υποθήκη, υπό τον όρο ότι οι τοιαύτες οφειλές θα
έχουν διασφαλισθεί με ρήτρες στο συμβόλαιο υποθήκης
ή ενεχύρου και υπό τον όρο πάντοτε ότι το ποσό που
θα καταβληθεί στο δανειστή δεν θα υπερβαίνει το ποσό,
δια το οποίο η Εταιρία υποχρεούται από τις συνήθεις
διατάξεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως αυτές
τροποποιούνται δια τον δανειστή, σύμφωνα με τις
παραπάνω ρήτρες 1 & 2.
Κάθε ποσό που τυχόν οφείλεται σύμφωνα με το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πέραν του ποσού που θα
καταβληθεί στην Τράπεζα, θα μπορεί να το εισπράξει
ο ενεχυράσας ή ο παραχωρήσας την υποθήκη, υπό
τον όρο πάντοτε ότι θα έχουν τηρηθεί και εκτελεσθεί
απ΄αυτόν άπαντες οι όροι, οι συμφωνίες, οι ρήτρες και
οι υποχρεώσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

4. Σε
περίπτωση
ακυρώσεως
του
παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου από την Ασφαλιστική
Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, ο δανειστής
θα ειδοποιείται για την ακύρωση από την Εταιρία, αλλά
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα παραμείνει σε ισχύ, καθ’
όσον αφορά τον δανειστή, επί έναν (1) μήνα μετά την
ημέρα που θα κοινοποιηθεί η ακύρωση.
Άρθρο 42. Ειδικός Όρος Ανανέωσης Ασφάλισης
Ασφαλιζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση και
αποδέχεται από τώρα τη διαδοχική ανανέωση του
ασφαλιστηρίου μέχρις ότου συμπληρωθεί δωδεκάμηνο
(12) χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της
κάλυψης.
Αν ο Ασφαλιζόμενος διακόψει την ασφάλιση για
οποιοδήποτε λόγο πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα
(12) μηνών όπως ορίζεται στην προηγούμενη
παράγραφο, θα καταβάλλει διαφορά ασφαλίστρων
βραχυχρόνιας διάρκειας όπως ορίζεται παρακάτω.
Για ασφαλίσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί για χρονικό
διάστημα μικρότερο του έτους εισπράττονται τα
κατωτέρω αναφερόμενα ποσοστά υπολογιζόμενα επί
των ετησίων ασφαλίστρων τα οποία ορίζονται στο
παρόν: Έως 1 μήνα 20%, έως 2 μήνες 30%, έως 3 μήνες
40%, έως 4 μήνες 50%, έως 5 μήνες 60%, έως 6 μήνες
70%, έως 7 μήνες 75%, έως 8 μήνες 80%, έως 9 μήνες
85%, έως 10 μήνες 90%, έως 11 μήνες 95% και τέλος
από 11 μήνες και άνω 100%.
Άρθρο 43. Ειδικός Όρος Συνασφαλίσεως
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, τα καλυπτόμενα
αντικείμενα με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
κατανέμονται συνασφαλιστικά με σύμμετρη αναλογία,
άρθρο προς άρθρο, από τις παρακάτω αναφερόμενες
Ασφαλιστικές Εταιρίες.
Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες, που συμμετέχουν στο παρόν
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ευθύνονται σε περίπτωση
που θα πραγματοποιηθεί το ασφαλιστικό γεγονός, για
τα ποσοστά που αναγράφονται στην κάθε μία.
Η τεχνική και διαχειριστική ηγεσία της ασφαλιστικής
σύμβασης ανήκει στην Ασφαλιστική Εταιρία ΙΝΤERLIFE
Α.Α.Ε.Γ.Α. η οποία θα διεκπεραιώνει κάθε πράξη που την
αφορά και που δεσμεύει τους λοιπούς συνασφαλιστές
- όπως π.χ. δηλώσεις, αλληλογραφία, διορισμός
πραγματογνωμόνων, διακανονισμός ζημίας - οι
αποφάσεις της οποίας θα είναι a priori αποδεκτές από τις
λοιπές συνασφαλίστριες εταιρίες, με την προϋπόθεση
της προηγούμενης συνδιαλλαγής και συνεννοήσεως με
αυτές.
Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπογράφεται
από το σύνολο των συνασφαλιστριών εταιριών
που συμμετέχουν, η δε είσπραξη των οφειλομένων
ασφαλίστρων θα διενεργείται ξεχωριστά από κάθε μία
από αυτές κατά την αναλογία της.
Άρθρο 44. Ασφάλιση σε Α’ Κίνδυνο
Σε περίπτωση επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης
(ζημία), η προκύπτουσα αποζημίωση θα καταβληθεί
χωρίς την εφαρμογή Αναλογικής Αποζημίωσης ακόμη
και εάν υφίσταται υπασφάλιση των ασφαλισμένων
αντικειμένων.
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Άρθρο 45. Κάλυψη Smart
Οι παρόντες ειδικοί όροι ισχύουν για:
Περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνον Μόνιμης/Κύριας
Κατοικίας (δηλαδή το σύνολο των οικιακών και
προσωπικών ειδών, εκτός των ρητά εξαιρουμένων από
τους όρους και μέχρι του ποσού των 300€ για κάθε
ένα από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή Σετ, εκτός
αν διαφορετικά συμφωνήθηκε και αναφέρεται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο).
Σε
περίπτωση
καταβολής
αποζημίωσης
στον
Ασφαλιζόμενο, το παρόν ασφαλιστήριο ισχύει για
το υπολειπόμενο ασφαλισμένο κεφάλαιο από αυτό
που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του
παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο
τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης). Ο
Ασφαλιζόμενος/Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να
ζητήσει γραπτά από την Εταιρία την επαναφορά του
ασφαλισμένου κεφαλαίου στο ποσό που αναγράφεται
στον Πίνακα Καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης). Εάν η Εταιρία αποδεχθεί την
επαναφορά του κεφαλαίου εκδίδει πρόσθετη πράξη και
εισπράττει τα αναλογούντα ασφάλιστρα.
Κάθε ειδικός όρος υπερισχύει του αντίστοιχου γενικού
όρου.
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι πάντα σύμφωνα με
τους Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικούς Όρους,
Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά τροποποίηση
παντός αντιθέτου όρου του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
Υλικών Ζημιών Περιουσίας (Κατοικίας) (κατά την έκταση
που δεν τροποποιούνται δια του παρόντος), το παρόν
επεκτείνεται και περιλαμβάνει τις κατωτέρω καλύψεις
σε Α! (πρώτο) Κίνδυνο εφόσον αυτές αναφέρονται στο
ασφαλιστήριο.
1. Πυρκαγιά και Κεραυνός
Καλύπτονται ζημίες που θα προέλθουν από πυρκαγιά ή
πυρκαγιά από κεραυνό στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
που περιγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο
(σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος).
Στην κάλυψη περιλαμβάνονται οι άμεσες υλικές ζημίες
που προκαλούνται στην ασφαλισμένη οικοδομή και
στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία από πυρκαγιά
από και κατά τη διάρκεια προσπάθειας κατάσβεσης της
πυρκαγιάς και από εντολή των αρχών για την εμπόδιση
της επέκτασης/εξάπλωση της φωτιάς.
Πυρκαγιά είναι μια φωτιά η οποία προκλήθηκε χωρίς
να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία ή η οποία έχει
εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται με δική
της δύναμη. Δηλαδή για να θεωρηθεί ασφαλιστικά
καλυπτόμενη μία ζημία από πυρκαγιά, πρέπει να
συνυπάρχουν:
α. ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με
φλόγα ή «λαμπύρισμα» (ανάλογα με τη φύση του
αντικειμένου),
β. αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να
πάρει («εχθρική» και όχι «φιλική» φωτιά),
γ. το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου όσον
αφορά στον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης
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(«ατυχηματική» φωτιά).
Κεραυνός είναι μία ακαριαία ηλεκτρική εκκένωση
ανάμεσα σα σύννεφο και έδαφος που πλήττει άμεσα και
απευθείας τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία.
Εξαιρέσεις
1. Εξαιρείται η ζημία και δεν παρέχεται ασφαλιστική
κάλυψη σε περίπτωση που οι ξύλινες επιφάνειες δεν
έχουν επαλειφθεί με επιβραδυντικό υγρό που να
επιτυγχάνει την καθυστέρηση της εξάπλωσης της
φωτιάς.
2. Εξαιρείται η ζημία και δεν παρέχεται ασφαλιστική
κάλυψη σε περίπτωση που η πυρκαγιά προκλήθηκε
από αναμμένο τζάκι συμπεριλαμβανομένης και της
καμινάδας του.
2. Ζημίες από Καπνό
Καλύπτονται
οι
εξ
ατυχήματος
ζημιές
των
ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων που θα είναι
αποτέλεσμα της άμεσης επίδρασης καπνού (αιθάλης),
που θα διαφύγει τυχαία, αιφνιδιαστικά και αντικανονικά
και όχι από τη συνήθη λειτουργία, από εγκαταστάσεις
θέρμανσης, ξήρανσης ή εστίες που βρίσκονται εντός
του περιγραφομένου κτιρίου.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται ζημίες οφειλόμενες
σε:
1. Καπνό που εκλύεται από εστίες ανοικτής φλόγας
όπως φορητές θερμαντικές συσκευές κηροζίνης,
θερμάστρες πετρελαίου, τζάκια συνεπεία κακής χρήσης
ή ελαττωματικής λειτουργίας.
2. Χρήση των συσκευών που παράγουν έργο
ή
θερμότητα
που
προκαλούν
προοδευτικά
αποχρωματισμούς (αλλοιώσεις χρωματισμένων ή
μη επιφανειών) ή/και ρύπανση με αιθάλη, τοίχων,
κουρτινών,
επιφανειών
υφασμάτινων
ειδών,
επιπλώσεων, σκευών και εξοπλισμού γενικά.
3. Εργασίες
καθαρισμού
αγωγών,
σωλήνων,
καπνοδόχων, συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και
οποιωνδήποτε συσκευών οι οποίες κατά την κανονική
λειτουργία τους εκλύουν καπνό.
4. Μυρωδιά/οσμή.
3. Έκρηξη Συσκευών και Εγκαταστάσεων για
Οικιακούς Σκοπούς
Καλύπτονται ζημιές που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα
στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από έκρηξη συσκευών
ή εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για οικιακούς σκοπούς ή εξομοιούμενους με οικιακούς
σκοπούς, όπως λέβητα κεντρικής θέρμανσης,
θερμοσίφωνα, φιαλών ή συσκευών ή εγκαταστάσεων
υγραερίου ή φωταερίου, εντός ή εκτός του ασφαλιστικού
τόπου. Δεν καλύπτονται όμως σε καμία περίπτωση οι
ζημίες που τυχόν συμβούν από μία τέτοια έκρηξη σε
αυτή την ίδια τη συσκευή ή και εγκατάσταση.
4. Πρόσκρουση Οχημάτων
Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα
που θα προκληθούν αμέσως από την πρόσκρουση
σε αυτά, οποιουδήποτε οχήματος εξαιρουμένων των
τροχοφόρων ιδιοκτησίας του ασφαλιζόμενου. Στην
κάλυψη περιλαμβάνονται οι ζημίες που προκαλούνται
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σε μαντρότοιχους, περιφράξεις ή αυλόπορτες, με την
προϋπόθεση ότι περιγράφονται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο και η αξία τους συμπεριλαμβάνεται στην
ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται:
1. Ζημίες από οχήματα τα οποία ανήκουν στον
Ασφαλιζόμενο ή σε μέλη της οικογένειάς του τα οποία
διαμένουν μόνιμα στην ασφαλιζόμενη κατοικία.
2. Ζημίες από οχήματα τα οποία οδηγούνται από
Ασφαλιζόμενο ή από μέλος της οικογένειάς του.
3. Ζημίες οι οποίες αποζημιώθηκαν ή θα αποζημιωθούν
από άλλη ασφαλιστική Εταιρία ή από άλλο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
5. Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων που
πέφτουν από αυτά
Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται στα
ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία από την πτώση
αεροσκαφών ή αντικειμένων που αποσπάστηκαν από
αυτά, καθώς και από πυρκαγιά, η οποία είναι συνεπεία
της πτώσης αυτής.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρούνται ζημίες που θα
προξενηθούν από αεροσκάφος, για την προσγείωση
του οποίου δόθηκε άδεια από το Λήπτη της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενο.
6. Κλοπή Ύστερα από Διάρρηξη
Καλύπτεται ο κίνδυνος κλοπής των ασφαλιζόμενων
αντικειμένων εφόσον η είσοδος στους ασφαλισμένους
χώρους έγινε με εμφανή σημάδια διάρρηξης ή
αναρρίχησης ή με βίαιη είσοδο ή με τοιχωρυχία ή με
χρήση αντικλειδιού. Στην κάλυψη της παραγράφου
αυτής περιλαμβάνονται:
1. Η κλοπή που θα πραγματοποιηθεί με χρήση κλειδιού
που κλάπηκε ή αντιγράφηκε παράνομα (αντικλείδι).
2. Φθορές ή βλάβες που πραγματοποιηθούν στα
ασφαλιζόμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία από κλοπή
ή απόπειρα κλοπής.
3. Με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πρόκειται
για ιδιωτική κατοικία, καλύπτονται και τα κινητά που
βρίσκονται σε αυτή και που ανήκουν στους οικείους,
συγγενείς και υπηρέτες που συγκατοικούν με τον
Ασφαλιζόμενο.
Η κάλυψη ισχύει για αντικείμενα που βρίσκονται
στο εσωτερικό του κτιρίου που περιγράφεται ή/και
ασφαλίζεται.
Δηλώνεται ότι η Εταιρία δεν θα καταβάλει ποσό
μεγαλύτερο από αυτό που αναγράφεται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάθε ένα από τα
ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή σετ, εκτός αν συμφωνήθηκε
διαφορετικά και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
Ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παίρνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των
ασφαλιζομένων αντικειμένων για τον κίνδυνο αυτό, σαν
να μην ήταν ασφαλισμένος.
Δεν καλύπτονται:
α. Αντικείμενα που ανήκουν σε τρίτους.
β. Ζημιές που χαρακτηρίζονται ως φθορές ή βλάβες από
τον διαρρήκτη στο κτίριο.

Αποκλείονται από την ασφάλιση:
- Χρήματα (νομίσματα, χαρτονομίσματα), επιταγές,
πιστωτικές κάρτες, ομολογίες, ομόλογα, μετοχές,
συναλλαγματικές, γραμμάτια, αξιόγραφα γενικά,
χρεόγραφα, καλλιτεχνήματα, πολύτιμα αντικείμενα,
κοσμήματα, ρολόγια χειρός, αντικείμενα και σκεύη
από χρυσό (π.χ. στυλό, αναπτήρες, κ.λπ.) πολύτιμα
και ημιπολύτιμα μέταλλα και λίθοι, κύπελλα αγώνων,
χαρτόσημα, γραμματόσημα, σπάνια βιβλία, λογιστικά
βιβλία, μετάλλια, συλλογές κάθε είδους, έγγραφα
και σχεδιαγράμματα κάθε είδους, χειρόγραφα και
αυτόγραφα, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής,
εικόνες και αντίκες, εκτός εάν συμφωνηθεί
διαφορετικά με ρητό όρο στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
- Αντικείμενα και εξοπλισμός που βρίσκονται εκτός της
κατοικίας.
Εξαιρέσεις
Η Εταιρία δεν έχει ευθύνη να αποζημιώνει για:
α. Κλοπή, στην οποία ενέχονται ως αυτουργοί ή
συνεργοί συγκάτοικοι, οικείοι, συγγενείς, υπηρέτες ή
υπάλληλοι του Ασφαλιζόμενου ή Λήπτη της Ασφάλιση
ή που βρίσκονται στην ασφαλιζόμενη οικοδομή/
διαμέρισμα για συγκεκριμένη εργασία.
β. Το ασφαλιστήριο αυτό δεν ισχύει όταν πρόκειται
για κατοικία που έχει παραμείνει κενή ή δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για περίοδο που να ξεπερνά τις ενενήντα
(90) ημέρες και που έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας για αποφυγή κλοπής.
γ. Οποιαδήποτε επακόλουθη ή αποθετική ζημία.
δ. Ζημιά από χρηματοκιβώτιο το κλειδί του οποίου
βρισκόταν μέσα στο χώρο.
ε. Κλοπές που έγιναν κατά τη διάρκεια πολέμου,
εχθροπραξιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών,
στάσεων, απεργιών, λαϊκών εξεγέρσεων, σεισμού,
θύελλας, πλημμύρας και άλλου φυσικού φαινομένου.
ζ. Για απώλειες ή ζημίες από κλοπή ή απόπειρα κλοπής
που δεν ειδοποιήθηκε η αρμόδια αστυνομική αρχή
μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από τη διαπίστωση
της κλοπής ή αν δεν αναγγέλθηκε γραπτά στην Εταιρία
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε αυτή.
η. Για απώλεια αντικειμένων που βρίσκονται έξω από
το ασφαλιζόμενο ακίνητο (π.χ. σε βεράντες, αυλές,
κήπους, γκαράζ ή άλλους εξωτερικούς χώρους) ή έχουν
μεταφερθεί σε άλλον από τον ρητά περιγραφόμενο στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο χώρο.
θ. Για απώλειες ή ζημίες η επέλευση των οποίων γίνεται
μετά την εγκατάλειψη του χώρου όπου βρίσκονται τα
ασφαλιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, έστω και αν η
εγκατάλειψη διατάχθηκε από αρμόδια αρχή.
Προϋποθέσεις Ισχύος της Κάλυψης
1. Τα ασφαλισμένα αντικείμενα, κατά τη στιγμή της
κλοπής, πρέπει να βρίσκονταν μέσα στον κλειστό
στεγασμένο χώρο που αναφέρεται στα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
του
παρόντος
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του
ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα
στοιχεία της παρούσας σύμβασης), του οποίου χώρου
οι πόρτες, τα παράθυρα, οι φωταγωγοί και τα υπόλοιπα
ανοίγματα ήταν κλεισμένα και ασφαλισμένα κατά τον
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πλέον κατάλληλο και ενδεδειγμένο τρόπο.
2. Όλα τα συστήματα συναγερμού και προστασίας από
κλοπή, που έχουν γνωστοποιηθεί στους ασφαλιστές
πρέπει να ενεργοποιούνται οποτεδήποτε η τοποθεσία
κινδύνου μένει αφύλακτη.
3. Ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες ανεξάρτητα
από την παρουσία ή μη του Ασφαλισμένου, εντός του
κτιρίου που ευρίσκεται η ασφαλισμένη περιουσία, τα
συστήματα συναγερμού και προστασίας από την κλοπή
πρέπει να είναι πλήρως ενεργοποιημένα.
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι:
1. Σε κάθε περίπτωση ζημίας της οικοδομής από πράξη
κλέπτη, δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι αποκλειστικά
και μόνο ο ιδιοκτήτης της οικοδομής (εντός της οποίας
βρίσκεται το ασφαλισμένο περιεχόμενο) για την
καταβολή του οποίου απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή
του.
2. Σε κάθε περίπτωση ζημίας θα εφαρμόζεται ο
αναλογικός όρος στο σύνολο της ασφαλιζόμενης
αξίας του περιεχομένου, περιλαμβανομένων των
κατονομαζομένων αντικείμενων.
3. Η ευθύνη της Εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να υπερβεί το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των αντικείμενων
που ασφαλίζονται για κλοπή, είτε πρόκειται για κλοπή ή
φθορές και βλάβες των ασφαλιζόμενων ειδών, είτε για
φθορές ή βλάβες της οικοδομής/διαμερίσματος.
4. Το δικαίωμα του Λήπτη της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενου για είσπραξη ασφαλίσματος, δεν
ενεργοποιείται πριν από την ολοκλήρωση των σχετικών
ερευνών και την εκτίμηση του ύψους της ζημίας που
έχει επέλθει και πάντως όχι πριν την παρέλευση εξήντα
(60) ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας του
συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή.
Υποχρεώσεις του Ασφαλιζομένου σε Περίπτωση
Κλοπής
Ο Ασφαλιζόμενος με ποινή της έκπτωσής του από κάθε
δικαίωμα για αποζημίωση από το παρόν υποχρεούται:
α. να ειδοποιήσει άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές και να
υποβάλει μήνυση,
β. αμέσως μόλις αντιληφθεί την κλοπή ή την απόπειρα
κλοπής να καταγγείλει αυτή στην αρμόδια αστυνομική
αρχή, να υποβάλλει σχετική μήνυση, Να ενημερώσει
άμεσα την Εταιρία εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
αφότου λάβει γνώση της ζημίας με έγγραφο όπου θα
περιγράφει όλα τα περιστατικά, πως έγινε κατά την
άποψή του η κλοπή και εντός 10 ημερών με δικές του
δαπάνες να παραθέτει λεπτομερή και ακριβή κατάλογο
των πραγμάτων που εκλάπησαν ή έπαθαν βλάβες με
τις αξίες τους, να προσκομίσει στην Εταιρία αντίγραφο
του δελτίου συμβάντων της αστυνομίας και να ενεργεί
σύμφωνα με το Νόμο για την καταδίωξη των δραστών
και την ανάκτηση των κλεμμένων.
γ. να δείχνει την ίδια επιμέλεια για φύλαξη της
περιουσίας του, που θα έδειχνε αν ήταν ανασφάλιστη,
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη φύλαξη των
ασφαλιζομένων αντικειμένων και τον περιορισμό της
κλοπής
δ. σε περίπτωση ανάκτησης μέρους ή όλης της
απολεσθείσης περιουσίας ο Λήπτης της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως
την Εταιρία και επιστρέψει στην ασφαλιστική εταιρία τη
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σχετική αναλογία, από το ποσό αποζημίωσης, που έχει
ήδη εισπράξει από αυτήν.
ε. να ενεργεί για να εξασφαλίσει στην Εταιρία την
κατοχή και κυριότητα των κλεμμένων για τα οποία
αποζημιώθηκε ή/και να εκχωρεί σε αυτήν γραπτά κάθε
δικαίωμα του για διεκδίκησή τους και κάθε απαίτηση
που ενδεχόμενα να έχει έναντι τρίτων.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να
αντικαταστήσει την ασφαλισμένη περιουσία που υπέστη
απώλεια ή ζημία.
Συμφωνείται ότι το δικαίωμα του ασφαλιζομένου για
αποζημίωση δεν γεννάται σε περίπτωση εγέρσεως
ποινικής του δίωξης, πριν από τελεσίδικη απαλλαγή
του ή πριν την προσκόμιση πιστοποιητικού ότι η
σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία τέθηκε στο
αρχείο.
7. Ζημιές της Οικοδομής μετά από βίαιη είσοδο
με σκοπό την Κλοπή
Η με το συμβόλαιο αυτό ασφαλιζόμενη οικοδομή ή
διαμέρισμα της κύριας κατοικίας μόνον, θα καλύπτεται
για ζημίες τις οποίες τυχόν θα υποστεί από πράξεις
και απόπειρες διάρρηξης ή αναρρίχησης με σκοπό
τη διάρρηξη ή από βίαιη είσοδο ή από τοιχωρυχία
ή από είσοδο με αντικλείδι. Η ανώτατη ευθύνη της
Εταιρίας περιορίζεται στο ποσό που αναφέρεται στον
πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και συνολικά για όλη
τη διάρκεια της ασφάλισης.
8. Ζημία
σε
Πόρτα
Ασφαλείας
Συνέπεια
Διάρρηξης
Ρητά συμφωνείται ότι θα καλύπτονται και οι ζημίες σε
θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας (εφόσον αυτή ήταν
εγκατεστημένη πριν από τη διάρρηξη) και μέχρι του
ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9. Έξοδα Φύλαξης της Κατοικίας σε Περίπτωση
Ζημίας
Εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την εταιρία και
υπάρχει έγγραφη συναίνεση αυτής, καλύπτονται τα
έξοδα φύλαξης της ασφαλιζόμενης κατοικίας, η οποία
θα έχει υποστεί ζημία συνεπεία καλυπτόμενου με το
παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο κινδύνου. Η κάλυψη
αυτή παρέχεται με ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά
γεγονός το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή εξαιρείται η περίπτωση φύλαξης
της κατοικίας μετά από σεισμό.
Μέρος IΙ: Γενικοί Όροι
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Κατοικιών) (Άρθρα 19)
Ορισμοί
Εταιρία: Η Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία:
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ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία
Γενικών Ασφαλίσεων.
Ασφαλισμένος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του
οποίου την Αστική Ευθύνη καλύπτει το Ασφαλιστήριο.
Πράγματα: Τα υλικά αντικείμενα και / ή τα ζώα.
Άρθρο 1. Αντικείμενο της Ασφάλισης
Η Εταιρία έχει την υποχρέωση να αποδώσει στον
Ασφαλισμένο τα ποσά που αυτός, ως αστικά υπεύθυνος
από τον Νόμο, θα υποχρεωνόταν να καταβάλει ως
αποζημίωση (κεφάλαιο, τόκους και έξοδα) για ζημιές που
προκαλούνται ακούσια σε τρίτους, δηλαδή για θάνατο,
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε πράγματα που
προκαλούνται από τυχαίο γεγονός, σχετικό με τους
κινδύνους, που καλύπτονται από την ασφάλιση. Η
ασφάλιση καλύπτει επίσης και την αστική ευθύνη που
υπέχει σύμφωνα με τον νόμο ο Ασφαλισμένος για τις
πράξεις και / ή παραλείψεις τρίτων προσώπων.
Δεν θεωρούνται Τρίτοι:
α. Ο σύζυγος (εν διαστάσει ή όχι), οι φυσικοί ή θετοί
γονείς, τα φυσικά ή θετά τέκνα και οι φυσικοί ή θετοί
αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς αδελφοί του Ασφαλισμένου.
Οποιοσδήποτε άλλος φυσικός ή θετός συγγενής
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που συνοικεί με τον
Ασφαλισμένο.
β. Όταν ο Ασφαλισμένος δεν είναι φυσικό πρόσωπο:
οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι
διαχειριστές και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτούς,
με τις σχέσεις που αναφέρονται πιο πάνω (α).
γ. Τα πρόσωπα που τελούν σε σχέση εξάρτησης ή κάθε
είδους συνεργασίας από τον Ασφαλισμένο και υφίστανται
τη ζημία εξαιτίας της εργασίας ή της υπηρεσίας τους,
καθώς και όλοι εκείνοι, οι οποίοι, ανεξάρτητα από
τη σχέση που τους συνδέει με τον Ασφαλισμένο,
υφίστανται ζημία εξαιτίας της συμμετοχής τους στη
δραστηριότητα την οποία καλύπτει η ασφάλιση.
Άρθρο 2. Εξαιρέσεις
Η Ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές:
1. Σε πράγματα που ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή
που κατέχει ο Ασφαλισμένος για οποιοδήποτε λόγο
ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, ακόμα και σ' αυτά
που μεταφέρονται, ρυμουλκούνται ή ανυψώνονται με
οποιοδήποτε μέσο.
2. Που προξενούνται σε πράγματα τρίτων, ως
αποτέλεσμα Κλοπής ή Πυρκαγιάς.
3. Εκείνες για τις οποίες ο Ασφαλισμένος έχει
αναλάβει συμβατικά (τυπικά ή άτυπα) την ευθύνη, που
διαφορετικά δεν θα τον βάραινε.
4. Σε μεταφορικά μέσα από τη φόρτωση ή την
εκφόρτωση και κατά τη διάρκεια των σχετικών
χειρισμών.
5. Που προκλήθηκαν από εμπορεύματα και προϊόντα,
που βρίσκονται υπό κατασκευή, επεξεργασία ή προς
πώληση μετά την παράδοσή τους σε τρίτους.
6. Για τις οποίες η ευθύνη προέρχεται από την
ιδιοκτησία ακινήτων και ανελκυστήρων.
7. Που προκαλούνται από την κυκλοφορία με
μηχανοκίνητα οχήματα, σε οδούς δημόσιας χρήσης ή σε
περιοχές που εξομοιώνονται με αυτές, από τη ναυσιπλοΐα
με πλωτά μέσα και από τη χρήση αεροσκαφών.

8. Από
τη
χρήση
μηχανοκίνητων
οχημάτων,
μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που οδηγούν ή
χειρίζονται πρόσωπα που δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα
και άδειες ή δεν έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της
ηλικίας τους.
9. Που προκαλούνται σε τρίτους από δόλια ή
εγκληματική ή εκ προθέσεως πράξη είτε του
ασφαλισμένου είτε των προστεθέντων υπ΄ αυτού
προσώπων είτε από πράξη που έγινε με την προτροπή
τους.
10. Που προξενούνται από πυρκαγιά ή έκρηξη,
βραχυκύκλωμα και έκρηξη λέβητα, καπνό, νερό ή
κατάρρευση, όταν το ατύχημα ή η ζημία οφείλεται ή
έχει αιτία τα παραπάνω περιστατικά.
11. Κάθε φύσεως ατυχήματα που οφείλονται σε
διαγωνισμούς, αθλητικές συναντήσεις και στοιχήματα.
12. Που προέρχονται από ελαττωματική υδραυλική
εγκατάσταση, δηλητηρίαση ή παρουσία ξένης ή
επιβλαβούς ουσίας σε τροφή ή ποτό.
13. Σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτονται κάθε είδους
αποθετικές ή επακόλουθες ζημίες συμπεριλαμβανομένων
ποινών, απωλειών λόγω καθυστέρησης και ανεπάρκειας
απόδοσης, απώλειας σύμβασης και ποινικών ρητρών.
14. Που θα προκληθούν εντός των χώρων και της
περιμέτρου των αεροδρομίων.
15. Που προξενούνται συνεπεία πολέμου, εισβολής
ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών (είτε
έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου πολέμου,
τρομοκρατίας, εξεγέρσεως, ανταρσίας, πραξικοπήματος
ή στρατιωτικής ή σφετερισμένης εξουσίας, απεργιών
και ανταπεργιών, πολιτικών ταραχών και οχλοκρατικών
ενεργειών.
16. Που οφείλονται σε ανωτέρα βία (για παράδειγμα,
αλλά όχι περιοριστικά, σεισμός, πλημμύρα, καθίζηση,
κατολίσθηση).
17. Που προκύπτουν από ασβέστωση ή άλλη σχετική
νόσο (συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου) που
απορρέει από την ύπαρξη, παραγωγή, χειρισμό,
επεξεργασία, κατασκευή, πώληση, διανομή αποθήκευση,
παράδοση ή χρήση αμιάντου, προϊόντων αμιάντου και
/ή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο.
18. Οικονομικής ή χρηματικής απώλειας, η οποία δεν
συνδέεται με υλική ζημιά ή σωματική βλάβη (καθαρώς
οικονομική ζημία).
19. Που οφείλονται σε δυσφήμιση ή συκοφαντία.
20. Κάθε μορφής χρηματικά πρόστιμα, ποινές,
εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης, οποιασδήποτε
αιτιολογίας ή προέλευσης.
21. Ασθένειες διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές
ή μεταβολισμούς των κυττάρων ή οποιαδήποτε άλλη
άμεση ή έμμεση σωματική βλάβη σε τρίτους ή υλικές
ζημίες σε αντικείμενα ή συστήματα ή εφαρμογές που
προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά
πεδία (EMF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
(EMR) οποιουδήποτε είδους, από οπουδήποτε και αν
εκπέμπονται.
22. Που προέρχονται από επαγγελματικές και άλλου
είδους ασθένειες και τις συνέπειες αυτών.
23. Που καλύπτονται από άλλου είδους ασφαλιστήρια,
όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Αστικής Ευθύνης
Αυτοκινήτων, Αστικής Ευθύνης Σκαφών κ.λπ.
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24. Που προκαλούνται από υπεργολάβους ή άτομα
μη εξαρτώμενα από τον Ασφαλισμένο, των οποίων
όμως την εργασία επωφελείται κατά την άσκηση της
δραστηριότητάς του.
25. Στα έργα υπό κατασκευή επί ή εντός των οποίων
εκτελούνται εργασίες και στα πράγματα που βρίσκονται
στον χώρο εκτέλεσης αυτών, εκτός εκείνων που δεν
είναι εύκολη η μετακίνηση λόγω χρήσης, όγκου ή
βάρους.
26. Σε αγωγούς, υπόγειες εγκαταστάσεις γενικά,
υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις, καθώς και σε
σωληνώσεις, καλώδια, έργα και εγκαταστάσεις
οργανισμών κοινής ωφελείας γενικά (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,
Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ).
27. Οποιασδήποτε
αιτίας
σε
πράγματα
που
προκλήθηκαν από υποχώρηση ή κατολίσθηση του
εδάφους, όπως και εκείνες σε κτίρια από κραδασμούς ή
δόνηση του εδάφους.
28. Από έργα και εγκαταστάσεις γενικά, μετά τη
συμπλήρωσή τους ή εκείνες που προκύπτουν από
παραλείψεις εκτέλεσης εργασιών για συντήρηση,
επισκευή ή τοποθέτηση έργου.
29. Που επηρεάζουν μόνον την αισθητική εμφάνιση
ομόρων κτισμάτων, ρωγμές κ.λπ.
30. Που προκαλούνται κατά τη μεταφορά ή/και
φορτοεκφόρτωση ή/και ανύψωση ή/και καθέλκυση
ή/και μετακίνηση υπερδιάστατων ή/και υπέρβαρων
φροτίων.
31. Που αφορούν σε απώλεια ή καταστροφή χρημάτων
και πολύτιμων αντικειμένων γενικά.
32. Άμεσα ή έμμεσα σε καλλιέργειες, δάση και/ή
αρχαιολογικά ευρήματα.
Άρθρο 3. Κίνδυνοι και Ζημίες στο περιβάλλον
Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι
ζημιές που προέρχονται από την κατοχή ή τη χρήση
ραδιενεργών ουσιών ή συσκευών επιτάχυνσης των
ατομικών σωματιδίων καθώς και οι σχετικές με
τους ασφαλισμένους κινδύνους, ζημιές οι οποίες
προκαλούνται από φαινόμενα μετασχηματισμού του
ατομικού πυρήνα ή λόγω ακτινοβολιών από την τεχνητή
επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων.
Εξαιρούνται ακόμη οι ζημιές οποιασδήποτε φύσης και
από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες προκαλούνται από:
- ρύπανση της ατμόσφαιρας, εκπομπές καπνογόνων
και αερίων,
- ρύπανση, διήθηση, μόλυνση των υδάτων, των
εδαφών και των καλλιεργειών,
- διακοπή, μείωση ή εκτροπή πηγών και υδατίνων
ρευμάτων,
- αλλοίωση ή μείωση υδάτινης λεκάνης, κοιτασμάτων
μεταλλεύματος και γενικά πράγματος ή πηγής
ενέργειας που βρίσκεται στο υπέδαφος και αποτελεί
αντικείμενο εκμετάλλευσης,
- περιβαλλοντική μόλυνση.
Άρθρο 4. Εδαφικά Όρια
Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου
για ζημιές που προκαλούνται μόνον μέσα στα όρια της
Ελληνικής Επικράτειας.
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Άρθρο 5. Ασφάλιστρα – Ισχύς της Ασφάλισης
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή
του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης
της τμηματικής καταβολής, εφόσον αυτό εγγράφως
συμφωνηθεί και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο
ασφαλιστήριο
Σε
περίπτωση
καθυστέρησης
της
καταβολής
ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, η εταιρία
διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Η
καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο λήπτη της
ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω
καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει
τη λύση της σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στην
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6. Μεταβολές στο πρόσωπο του
Ασφαλισμένου
Ο Ασφαλισμένος συνάπτει την ασφάλιση για τον εαυτό
του και για τους κληρονόμους του, που είναι αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το ασφαλιστήριο
μέχρι να γίνει η διανομή της κληρονομιάς. Μετά τη
διανομή της κληρονομιάς, η σύμβαση εξακολουθεί να
ισχύει για τους κληρονόμους εκείνους, στους οποίους
περιήλθε η επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο της
ασφάλισης.
Σε περίπτωση συγχώνευσης της ασφαλισμένης εταιρίας,
η ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζεται με την εταιρία που
τυχόν εναπομένει ή με την εταιρία που προκύπτει από
τη συγχώνευση. Σε περίπτωση μετατροπής ή μεταβολής
της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, η ασφαλιστική
σύμβαση συνεχίζεται με την Εταιρία υπό τον νέο
διακριτικό της τίτλο ή επωνυμία. Σε περίπτωση που η
ασφαλισμένη εταιρία διαλυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση
η ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζεται μέχρι το πέρας της
εκκαθάρισης και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα από τη λήξη
της διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης. Οποιαδήποτε
μεταβολή από τις πιο πάνω πρέπει να γνωστοποιείται
στην Εταιρία από τον ασφαλισμένο, τους κληρονόμους
του ή αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον, μέσα
σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την αποστολή της
συστημένης επιστολής, όπως αυτή προκύπτει από την
απόδειξη κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
Άρθρο 7. Μεταβολές του Κινδύνου
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές που
μεταβάλουν τον κίνδυνο και τις οποίες πρέπει να
αναγγείλει ο Ασφαλισμένος εγγράφως και χωρίς
καθυστέρηση στην Εταιρία, έχουν εφαρμογή τα
παρακάτω:
α. Αν η αλλαγή συνεπάγεται επιδείνωση του κινδύνου
η Εταιρία έχει το δικαίωμα, ανάλογα με την περίπτωση
είτε να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως με συστημένη
επιστολή είτε να αξιώσει την τροποποίηση των όρων
της κάλυψης και του υπολογισμού των ασφαλίστρων με
γραπτή ειδοποίηση πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες.
β. Αν η αλλαγή συνεπάγεται την επιδείνωση ορισμένων
μόνο στοιχείων του κινδύνου, για τα οποία υπάρχει
ειδική αναφορά στο ασφαλιστήριο, η Εταιρία έχει το
δικαίωμα να υπαναχωρήσει μερικά από τη σύμβαση
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αποκλείοντας από την ασφάλιση τα συγκεκριμένα
στοιχεία.

σχετίζονται με την απόκρουση των σχετικών αγωγών
κατά του Ασφαλισμένου.

Άρθρο 8. Συμπληρωματικές Ασφαλίσεις
Ο Ασφαλισμένος οφείλει επί ποινή έκπτωσης του από
κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του από την παρούσα
σύμβαση να ανακοινώσει στην Εταιρία τη σύναψη
άλλων ασφαλίσεων για τον κίνδυνο που καλύπτεται με
την παρούσα. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει
τη σύμβαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πιο
πάνω ανακοίνωση. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά.

Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες που έκανε ο
Ασφαλισμένος για νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους,
χωρίς την έγγραφη προηγούμενη συναίνεσή της, ούτε
ευθύνεται για πρόστιμα, χρηματικές ποινές, μετατροπή
ποινών στερητικών της ελευθερίας σε χρήμα και έξοδα
της ποινικής διαδικασίας.

Άρθρο 9. Αναγγελία Ατυχημάτων – Υποχρεώσεις
Ασφαλισμένου
Ο Ασφαλισμένος πρέπει να αναγγείλει χωρίς
καθυστέρηση και εγγράφως κάθε ατύχημα, μέσα σε
οκτώ (8) ημέρες από τη μέρα που συνέβη ή ο ίδιος έλαβε
γνώση. Αν το ατύχημα είναι θανατηφόρο ή ιδιαίτερα
σοβαρό, πρέπει να προηγείται έγγραφη ειδοποίηση
(φαξ, email, εξώδικος, επιστολή ή τηλεγράφημα)
εντός 24 ωρών. Η αναγγελία πρέπει να περιλαμβάνει
περιγραφή των γεγονότων, τις ενδεχόμενες συνέπειες,
τα στοιχεία των ζημιωθέντων και των μαρτύρων και
την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα αίτια του
ατυχήματος. Στη συνέχεια ο Ασφαλισμένος έχει την
υποχρέωση να στείλει το συντομότερο στην Εταιρία
πληροφορίες, έγγραφα και εκθέσεις, δικαστικές και
εξώδικες, σχετικές με το ατύχημα και να συγκεντρώσει
τα στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα για την υπεράσπιση
καθώς και για το φιλικό διακανονισμό.
Άρθρο 10. Μη εκπλήρωση Υποχρεώσεων
σχετικών με το Ατύχημα
Ο Ασφαλισμένος ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για
κάθε ζημία που αυτή θα υποστεί από τη μη τήρηση
των προθεσμιών και των υπολοίπων υποχρεώσεων, τις
οποίες προβλέπει το πιο πάνω άρθρο 9. Σε περίπτωση
που θα αποδειχθεί συμπαιγνία του Ασφαλισμένου
με τους ζημιωθέντες τρίτους ή ότι αυτός ευνόησε τις
αξιώσεις που αυτοί προβάλουν, εκπίπτει από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από το ασφαλιστήριο.
Άρθρο 11. Χειρισμός των Διαφορών – Δικαστικά
Έξοδα – Ύψος Αποζημίωσης
Η Εταιρία δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να αναλάβει
την ολική ή μερική εκπροσώπηση ή συνεκπροσώπηση
του Ασφαλισμένου σε σχέση με την επίλυση της
διαφοράς τόσο εξώδικα όσο και δικαστικά σε κάθε
δικαστήριο ή αρχή ή επιτροπή κ.λπ.) διορίζοντας
νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους και γενικά προβάλει
και ασκεί όλα τα δικαιώματα, τις ενστάσεις και τις
αγωγές που ανήκουν στον ίδιο τον Ασφαλισμένο. Ο
ασφαλισμένος χορηγεί με το παρόν στην εταιρία τη
σχετική ανέκκλητη πληρεξουσιότητα.
Στο ανώτατο όριο αποζημίωσης που ορίζεται στο
ασφαλιστήριο για κάθε ζημία, συμπεριλαμβάνονται
όχι μόνον το κεφαλαίο, οι τόκοι, οι επιδικαζόμενες σε
βάρος του ασφαλισμένου δικαστικές δαπάνες αλλά και
όλα τα έξοδα, αμοιβές κάθε είδους κάθε προσώπου που

Άρθρο 12. Καταγγελία της Σύμβασης σε
περίπτωση Ζημίας
Μετά την αναγγελία κάθε ατυχήματος η Εταιρία έχει
το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση
με συστημένη επιστολή η οποία ισχύει τριάντα (30)
ημέρες μετά την κατάθεσή της στο ταχυδρομείο.
Μετά την καταγγελία επιστρέφονται τα ασφάλιστρα
που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από την
ακύρωση μέχρι τη συμβατική λήξη. Η είσπραξη των
ληξιπροθέσμων ασφαλίστρων μετά την αναγγελία της
ζημίας ή οποιαδήποτε άλλη πράξη της Εταιρίας δεν
μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από το
δικαίωμα καταγγελίας.
Άρθρο 13. Πρόωρη Λύση της Σύμβασης
Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης:
α. Αν η καταγγελία έγινε από τον ασφαλισμένο, αυτός
οφείλει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα του χρονικού
διαστήματος κατά το οποίο ίσχυε η ασφάλιση.
β. Αν η καταγγελία έγινε από την Εταιρία τα
δεδουλευμένα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα με
το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την
έναρξη της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία της λύσης
(ακύρωσης) του ασφαλιστηρίου.
Άρθρο 14. Ανανέωση της Σύμβασης
Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται
μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου
της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου και πάντως πριν
τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης.
Άρθρο 15. Ανακοινώσεις του Ασφαλισμένου στην
εταιρία
Για να είναι έγκυρες όλες οι ανακοινώσεις του
Ασφαλισμένου προς την Εταιρία πρέπει να στέλνονται
με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της
Εταιρίας, είτε να παραλαμβάνονται επί αποδείξει από
την Εταιρία.
Άρθρο 16. Φόροι και Επιβαρύνσεις
Όλοι οι φόροι, τέλη, εισφορές και οποιεσδήποτε
άλλες επιβαρύνσεις που προβλέπονται από το
νόμο, ή θα θεσπιστούν στο μέλλον και αφορούν τα
ασφάλιστρα, τα πρόσθετα τέλη, δικαιώματα και έξοδα,
τις αποζημιώσεις, το ασφαλιστήριο, τις πρόσθετες
πράξεις και τα παραρτήματα, βαρύνουν αποκλειστικά
τον Ασφαλισμένο, ακόμα και σε περίπτωση που τα
προκατέβαλε η Εταιρία.
Άρθρο 17. Δωσιδικία
Για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από το παρόν
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ασφαλιστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 18. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Μόνον το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας διέπει την
παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 19. Ρήτρα Υποχρέωσης Γνωστοποίησης
κάθε Αξίωσης Τρίτου – Claims made Clause
Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλιστικής
αποζημίωσης με βάση το παρόν γεννάται μόνον εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 3 προϋποθέσεις:
α. το ζημιογόνο γεγονός έλαβε χώρα εντός της
συμβατικής διάρκειας του παρόντος,
β. εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο
ασφαλισμένος ειδοποίησε εγγράφως και επί αποδείξει
την εταιρία για την επέλευση του κινδύνου και τις
πιθανές συνέπειες του ζημιογόνου γεγονότος,
γ. εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο
ασφαλισμένος αξίωσε από την εταιρία την καταβολή
ασφαλιστικής αποζημίωσης για τον επελθόντα κίνδυνο.
Ειδικοί Όροι Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Άρθρα 5)
Άρθρο 1. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ομόρων
Κτιρίων από Πυρκαγιά & Έκρηξη
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι
τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων για υλικές ζημιές και μόνον
(θετική ζημία) που θα προκληθούν από πυρκαγιά &
έκρηξη, η οποία προήλθε από την κατοικία του.
Ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά περιστατικό και
συνολικά για όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου μέχρι
του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης).
Άρθρο 2. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ομόρων
Κτιρίων από καλυπτομένους κινδύνους
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι
τρίτων ιδιοκτητών ακινήτων για υλικές ζημιές και μόνον
(θετική ζημία) που θα προκληθούν από την επέλευση
ενός ή περισσοτέρων κινδύνων που καλύπτονται με το
παρόν ασφαλιστήριο και οι οποίες προήλθαν από την
κατοικία του.
Ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά περιστατικό και
συνολικά για όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου μέχρι
του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης).
Άρθρο 3. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οικογενειάρχη
Καλύπτεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου (η οποία θα
αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση) σύμφωνα με
τα άρθρα 914 επ. Α.Κ., έναντι τρίτων για όσα αυτός
υποχρεωθεί να καταβάλει για Σωματικές Βλάβες και
Υλικές Ζημίες που πιθανόν θα προξενηθούν σε Τρίτους
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με υπαιτιότητα του και μέχρι του ποσού που αναφέρεται
στον πίνακα καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου
συμβολαίου (δηλαδή στο τμήμα του ασφαλιστηρίου
που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της
παρούσας σύμβασης), ανά γεγονός και συνολικά για όλη
τη διάρκεια της ασφάλισης, υπό την ιδιότητά του ως:
• αρχηγού οικογένειας για θάνατο, σωματικές βλάβες
και υλικές ζημίες που προξενήθηκαν σε τρίτους από
τα ανήλικα παιδιά του ή από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο του οποίου έχει την επιμέλεια, την/τον
σύζυγο και τους συνοικούντες συγγενείς,
• εργοδότη για τα πρόσωπα που απασχολούνται στην
κατοικία του για σωματικές βλάβες μόνον (υπηρετικό
προσωπικό, κηπουροί, οδηγοί, καθαρίστριες κ.λπ.),
• κατόχου κατοικίδιων ζώων (η κάλυψη ισχύει
αποκλειστικά και μόνον για ζημίες ή βλάβες που
θα προξενήσει το ζώο σε τρίτους κατά τη διάρκεια
παραμονής τους εντός του χώρου της ασφαλισμένης
κατοικίας).
Εξαιρέσεις
Στην κάλυψη αυτή δε συμπεριλαμβάνονται τα πρόστιμα
ή οι χρηματικές ποινές, ούτε τα ποσά που επιβάλλονται
για τη μετατροπή ή την εξαγορά της ποινής, ούτε τα
έξοδα για ποινικές δίκες τα οποία σε καμία περίπτωση
δε βαρύνουν την εταιρία. Η ασφαλιστική αυτή σύμβαση
αποκλείει την ευθύνη αποζημίωσης τρίτων από την
εταιρία για ζημίες που προκαλούνται:
1. Εκ προθέσεως από το Λήπτη της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενο ή από πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν
με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
2. Κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια παράνομης ή
αξιόποινης πράξης που καταλογίζεται σε βάρος του
Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλιζόμενου ως ποινικό
αδίκημα ή αστική, παράνομη και υπαίτια πράξη που
έγινε με δόλο.
3. Ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης
ναρκωτικών ουσιών από το Λήπτη της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενο.
4. Σε αυτόν τον ίδιο το Λήπτη της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενο, στον ή στη σύζυγο και στους συγγενείς
τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού
καθώς και στους λοιπούς συγγενείς που κατοικούν
μόνιμα κάτω από την ίδια στέγη.
5. Από πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς ή άλλα
παρόμοια φυσικά φαινόμενα που συνιστούν ανωτέρα
βία.
6. Σε πράγματα τα οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης/
Ασφαλιζόμενος έχει στην κατοχή του με βάση
σχέση ενέχυρου, χρησιδανείου, παρακαταθήκης,
θεματοφυλακής, αποθήκευσης, μίσθωσης, εξ αιτίας
διαχείρισης ή κατασκευών ή επεξεργασίας.
Δεν θεωρούνται τρίτοι και δεν καλύπτονται από
το ασφαλιστήριο:
α. Ο σύζυγος (εν διαστάσει ή όχι), οι φυσικοί ή θετοί
γονείς, τα φυσικά ή θετά τέκνα και οι φυσικοί ή θετοί
αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς αδελφοί του Ασφαλισμένου.
Οποιοσδήποτε άλλος φυσικός ή θετός συγγενής
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που συνοικεί με τον
Ασφαλισμένο.
β. Τα πρόσωπα που τελούν σε σχέση εξάρτησης από
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τον Ασφαλιζόμενο και υφίστανται ζημία εξαιτίας της
εργασίας τους, εκτός του υπηρετικού προσωπικού.
Από την κάλυψη εξαιρούνται:
- ζημιές που συμβαίνουν εκτός Ελλάδος,
- ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εργασιών
επισκευής, κατεδάφισης κ.λπ. στην ασφαλιζόμενη
κατοικία,
- ζημιές σε πράγματα τρίτων, τα οποία ο Ασφαλιζόμενος
μίσθωσε, δανείστηκε ή έχει ως παρακαταθήκη,
- σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προέρχονται
από μετάδοση νόσων του ανθρώπου, των ζώων ή
των φυτών και από μόλυνση,
- ζημιές σε μεταφορικά μέσα από τη φόρτωση ή
εκφόρτωση ή κατά τη διάρκεια χειρισμών,
- ζημιές από τη χρήση κάθε είδους οχημάτων,
- ζημιές από τη χρήση ανελκυστήρων,
- ζημιές που έχουν σχέση με το επάγγελμα ή την
εργασία του ασφαλισμένου.

ακυρότητα του συμβολαίου του, να παράσχει κάθε
απαραίτητη πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα
υποδείξει η εταιρία. Εάν υπάρξει ποινική δίωξη σε
βάρος του Ασφαλιζόμενου, οφείλει να ειδοποιήσει
χωρίς καθυστέρηση την εταιρία, ώστε αυτή, εφόσον
το θεωρήσει σκόπιμο, να μπορεί να αναθέτει την
υπεράσπιση κατά την προδικασία και επί την επ΄
ακροατήριο διαδικασία σε δικηγόρο της επιλογής της. Η
παράβαση των παραπάνω συμφωνιών απαλλάσσει την
εταιρία από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση.

Ο Ασφαλιζόμενος δεν θα κάνει οποιαδήποτε δαπάνη
για αποζημίωση ζημιάς και δεν θα διαπραγματευθεί,
πληρώσει, διακανονίσει, αποδεχθεί ή απορρίψει
οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρίας.

Άρθρο 4. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης του
ενοικιαστού προς τον ιδιοκτήτη από Πυρκαγιά &
Έκρηξη
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι
του ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης κατοικίας για υλικές
ζημιές και μόνον (θετική ζημία) που θα προκληθούν από
πυρκαγιά & έκρηξη.
Ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά περιστατικό και
συνολικά για όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου μέχρι
του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης).

Ειδικοί Όροι Άρθρου 3
Στο ανώτατο όριο αποζημίωσης συμπεριλαμβάνονται
οι τόκοι υπερημερίας και τα δικαστικά έξοδα που
τυχόν έχουν επιδικαστεί σε βάρος του Ασφαλιζόμενου
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη της εταιρίας που
έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το ατύχημα καθώς και
η δαπάνη που προκύπτει από την ανάληψη από την
εταιρία του δικαστικού αγώνα κατά του Ασφαλιζόμενου.
Η εταιρία εφόσον το ζητήσει μπορεί να αναλάβει
για λογαριασμό του Ασφαλιζόμενου τη διεύθυνση
κάθε δικαστικής υπόθεσης. Η εταιρία επίσης,
διατηρεί το δικαίωμα να κλείνει συμβιβασμούς, ο δε
Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση, με ποινή την

Άρθρο 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης του
ενοικιαστού προς τον ιδιοκτήτη
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι
του ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης κατοικίας για υλικές
ζημιές και μόνον (θετική ζημία) που θα προκληθούν
από την επέλευση ενός ή περισσοτέρων κινδύνων που
καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο.
Ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά περιστατικό και
συνολικά για όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου μέχρι
του ποσού που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων
του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου (δηλαδή
στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα
εξατομικευμένα στοιχεία της παρούσας σύμβασης).
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Έντυπο Πληροφοριών άρθρου 150 Ν. 4364/2016
Σύμφωνα με το Ν. 4364/2016 και το Νόμο 2496/1997, το παρόν έντυπο πρέπει να σας παραδοθεί κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης – πρότασής σας για ασφάλιση. Με βάση την αίτηση – πρότασή σας αυτή, η Εταιρία μας θα
εκδώσει το ασφαλιστήριο που θα σας παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει η περίπτωση στο ασφαλιστήριο
να υπάρχουν τροποποιήσεις της αίτησης για τις οποίες θα ενημερωθείτε από το ίδιο το ασφαλιστήριο. Επίσης,
υπάρχει και περίπτωση να μην εκδοθεί καθόλου το ασφαλιστήριο που ζητήσατε, εφόσον δεν ικανοποιούνται οι
κανόνες που η Εταιρία μας έχει υιοθετήσει σχετικά με την ανάληψη των κινδύνων.
Σύμφωνα με σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Ασφαλιστική
Νομοθεσία με το Ν. 4364/2016, κάθε ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να κοινοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενο,
πριν τη σύναψη της ασφάλισης, έγγραφο με τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. Επωνυμία, Σκοπός & Νομική Μορφή
της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων».
Σκοπός της Εταιρίας είναι η διενέργεια ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κατά ζημιών στην Ελλάδα
και στο Εξωτερικό.
2. Κράτος - Μέλος Καταγωγής & Διεύθυνση της Έδρας
Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. είναι πολυμετοχική ελληνική Εταιρία η οποία εδρεύει,
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου Τ.Κ. 57 001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60218
Τηλ: +30 2310 499000, Fax: +30 2310 499099, e-mail: info@interlife.gr, website: www.interlife.gr
3. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Α. Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης για υποχρεωτική ασφάλιση βάσει του ελληνικού νόμου για
υποχρεωτική ασφάλιση, τη σύμβαση αυτή διέπει το Ελληνικό Δίκαιο (άρθρο 145 παρ. 2 του Ν. 4364/2016).
Β. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης κατά ζημιών, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι
ελεύθερα να αποφασίσουν το εφαρμοστέο στην ασφαλιστική σύμβαση δίκαιο (άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016).
Η Εταιρία προτείνει ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.
4. Τρόπος & Χρόνος Διευθέτησης των Εγγράφων Παραπόνων
Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια
Θεσσαλονίκης.
5. Τρόπος & Χρόνος Διαχείρισης αιτιάσεων
α. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Αν το ασφαλιστήριο εκδοθεί, το προβλεπόμενο από το Νόμο «Δικαίωμα
Υπαναχώρησης του Συμβαλλομένου» από αυτό, ασκείται με έγγραφη δήλωσή του, που γνωστοποιείται στην Εταιρία
μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού,
η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και για
τα δύο μέρη. Τα καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία παρακρατεί το «Δικαίωμα
Συμβολαίου» για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της καθώς και τα τυχόν έξοδα στα οποία υποβλήθηκε
προκειμένου να εκδώσει το ασφαλιστήριο.
β. Διαχείριση αιτιάσεων: Η Εταιρία διαθέτει σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη
σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως «αιτίαση» εννοείται η δήλωση δυσαρέσκειας
που απευθύνεται στην ασφαλιστική εταιρία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή
με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται. Αιτιάσεις ωστόσο δε θεωρούνται οι αναγγελίες ασφαλιστικών
απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και απλά αιτήματα που σχετίζονται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό. Η Εταιρία έχει ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο που συντονίζει
την ορθή και έγκαιρη διαδικασία διαχείρισης των αιτιάσεων που υποβάλλονται. Περισσότερες πληροφορίες για το
σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.interlife.gr
6. Έναρξη & Διάρκεια Ισχύος των Καλύψεων: Η ισχύς των καλύψεων, αρχίζει από την έκδοση του ασφαλιστηρίου
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει πληρωθεί συνολικά (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
146 του Ν. 4364/2016) το μικτό ασφάλιστρο. Η διάρκεια των καλύψεων ορίζεται στο ασφαλιστήριο.
7. Ασφάλιστρα: Το ακριβές ποσό των ασφαλίστρων ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Το μικτό ασφάλιστρο είναι
συνολικά προκαταβλητέο (εκτός αν άλλως συμφωνηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016)
και τελεί σε συνάρτηση με τη διάρκεια της ασφάλισης και το οριζόμενο επασφάλιστρο.
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8. Τρόπος Καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου: Η καταγγελία του ασφαλιστηρίου, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται
σχετικό δικαίωμα από το νόμο ή από το ασφαλιστήριο, γίνεται με έγγραφη δήλωση που γνωστοποιείται σ’ αυτόν
τον οποίο απευθύνεται (από τον συμβαλλόμενο στην Εταιρία ή από την Εταιρία στον συμβαλλόμενο). Για την
περίπτωση καταγγελίας από την εταιρία λόγω καθυστέρησης της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, τα
αποτελέσματα επέρχονται μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων για ασφαλίσεις με διάρκεια μέχρι και ενός (1) έτους,
και μετά την πάροδο ενός (1) μηνός για ασφαλίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους από την κοινοποίηση
της γραπτής δήλωσης στο συμβαλλόμενο.

Δικαιώματα Εναντίωσης & Υπαναχώρησης του Ασφαλισμένου
Πρώτο Δικαίωμα Εναντίωσης
1. Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την πρόταση για ασφάλιση, ο λήπτης της ασφάλισης
έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην έδρα της Εταιρίας το σχετικό έντυπο υπόδειγμα
δήλωσης εναντίωσης 1 που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, μέσα σ’ έναν (1) μήνα
από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου.
Δεύτερο Δικαίωμα Εναντίωσης
2. Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αν δεν αποδεικνύεται διαφορετικά τεκμαίρεται από την πληρωμή
των ασφαλίστρων. Γίνεται αναφορά ότι παραδόθηκαν στο Λήπτη της Ασφάλισης: α. τα προβλεπόμενα από το Νόμο
πληροφοριακά στοιχεία με έντυπο, κατά την υποβολή της Πρότασης Ασφάλισης και β. οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι κατά
την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε
έντυπο με τις πληροφορίες του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016 ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους
γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας
και αποστέλλοντας στην Εταιρία το σχετικό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης 2 που επισυνάπτεται στο παρόν
ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν
του Ασφαλιστηρίου.
Δικαίωμα Υπαναχώρησης
3. Αν το Ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για
λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις (1) και (2), να υπαναχωρήσει από την
παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης έγγραφη δήλωση, που αποστέλλεται
αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.
Συνέπειες Άσκησης του Δικαιώματος Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα Εναντίωσης ή
Υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύμβαση ακυρώνεται από την έναρξή της, αμέσως και αυτόματα από την ημερομηνία
παράδοσης στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή εντύπου εναντίωσης που θεωρείται
σαν μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν
μέχρι την περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα
ασφαλιστικό κίνδυνο.
Γενικές Εξαιρέσεις της Κάλυψης
Από τις καλύψεις που παρέχονται στον παρόν Ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο Τμήμα
«Γενικές Εξαιρέσεις» των Γενικών Όρων του Ασφαλιστήριου.
Ειδικές Εξαιρέσεις της Κάλυψης
Στις πρόσθετες καλύψεις, που παρέχονται με το παρόν Ασφαλιστήριο, ισχύουν οι εξαιρέσεις ή/και οι προϋποθέσεις,
οι οποίες αναφέρονται στις πρόσθετες αυτές καλύψεις.
Παρεκκλίσεις
Όπως αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Ειδικές Πρόσθετες Συμφωνίες
Όπως αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
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Προς την Ασφαλιστική Εταιρία
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

(άρθρου 2 παράγρ. 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 πρόταση για
ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη από την αρχή και ουδεμία ισχύ έχει το
παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.
Ημερομηνία ..... / ..... / ..........

Ο/Η Δηλών/ούσα

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Προς την Ασφαλιστική Εταιρία
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

(άρθρου 2 παράγρ. 6 του Ν.2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή 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 150
του Ν.4364/2016.
Το
ασφαλιστήριο
που
παρέλαβα,
μου
παραδόθηκε
χωρίς
γενικούς
και
ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη από την αρχή και ουδεμία ισχύ έχει το
παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία ..... / ..... / ..........
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Ο/Η Δηλών/ούσα
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Οδηγίες σε Περίπτωση Ζημίας
• Μεταχειριστείτε όλα τα μέσα για να διασώσετε τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και να τα συντηρήσετε,
πράττοντας οτιδήποτε θα υπαγόρευε το δικό σας συμφέρον, αν δεν ήσασταν ασφαλισμένος.
• Ενημερώστε αμέσως τις Αρμόδιες Αρχές και την Ασφαλιστική σας Εταιρία για το συμβάν.
• Διατηρείστε, μέχρι να επέλθει ο εκπρόσωπος της Εταιρίας ή ο πραγματογνώμονας, τόσο τα
ασφαλιζόμενα αντικείμενα που υπέστησαν ζημία όσο και εκείνα που διασώθηκαν, στη θέση τους
και στην κατάσταση που βρίσκονται, λαμβάνοντας και όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδιστεί
κάθε επέκταση της ζημίας.
• Υποβάλλετε το συντομότερο στην Εταιρία με κάθε λεπτομέρεια την απαίτησή σας.
• Δώστε στην Εταιρία κάθε πληροφορία που έχετε σχετικά με την προέλευση, τα περιστατικά και
την αιτία της ζημίας και προσκομίστε σ΄αυτήν όλα τα δικαιολογητικά και γενικά οποιαδήποτε
αποδεικτικά μέσα που κατά την άποψη σας τεκμηριώνουν ενδεχομένως την απαίτησή σας.

Δήλωση Παραλαβής
Προς την Ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου
Τ.Θ. 60218, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής
Δηλώνω ότι παρέλαβα:
1. Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμό _____________________________________
2. Τους γενικούς και ειδικούς όρους
3. Το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016
4. Τα υποδείγματα δηλώσεων εναντίωσης 1 και 2 που αναφέρονται σύμφωνα με τον Ν. 2496/1997

Ημερομηνία ..... / ..... / ..........

Ο/Η Δηλών/ούσα
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Α ΣΦΑ Λ Ι Σ Η Π Ε Ρ Ι ΟΥ Σ Ι Α Σ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου
57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099

ΑΘΗΝΑ

Καλλιρρόης 65, 11 743 Αθήνα
Τηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773

ΡΟΔΟΣ

Γ. Παπανικολάου 20, 85 100 Ρόδος
Τηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800

ΚΡΗΤΗ

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 152, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410

και στα Social Media:
E-mail: info@interlife.gr

www.interlife.gr

η ασφάλεια ...αλλιώς

