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Εισαγωγή

Αγαπητέ Ασφαλισμένε,
Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση
του ποδηλάτου σας.
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 ειδικές 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, τα
πραγματικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια.
Τέλος, σημειώστε ότι η Εταιρία μας, προσφέρει ειδικές εκπτώσεις, για την
ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων. Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος και
εμείς, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετούμε, αναπτύσσοντας τη
σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ Ασφαλιστικού Συμβούλου, Ασφαλισμένου
Πελάτη και Ασφαλιστικής Εταιρίας.
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.
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Προσοχή

Από το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων κινδύνων, οι οποίοι περιγράφονται
αναλυτικά στην 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.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ SAFEBIKE - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

3 / 20

Πίνακας Ασφαλιστικών Όρων Ποδηλάτου
Εταιρία: Όπου κατωτέρω αναφέρεται η λέξη Εταιρία
νοείται η ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία:
INTERLIFE Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών
Ασφαλίσεων.
Λήπτης της Ασφάλισης/Συμβαλλόμενος: Το νομικό
ή φυσικό πρόσωπο με το οποίο έχει συμφωνηθεί αυτή
η σύμβαση, καταβάλλει τα ασφάλιστρα και αναγράφεται
στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου.
Ασφαλισμένος: Κάθε φυσικό πρόσωπο υπέρ του
οποίου συνάπτεται η ασφάλιση αυτή, ηλικίας από 12
έως 65 ετών, ο οποίος έχει δηλωθεί ως οδηγός του
ποδηλάτου και ο οποίος κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο. Σε περίπτωση που ο οδηγός είναι ανήλικος,
αποζημίωση δικαιούται ο Συμβαλλόμενος.
Δικαιούχος / Δικαιούχοι: Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα
που ορίζονται από τον λήπτη της ασφάλισης και έχουν
αξίωση να εισπράξουν το ασφάλισμα όταν επέλθει η
ασφαλιστική περίπτωση.
Αποζημίωση: Είναι το ποσό που οφείλει να καταβάλλει
η Εταιρία σε περίπτωση που συμβεί ζημία, εφόσον
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
Ασφάλιστρο: Το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει
ο λήπτης της ασφάλισης στον ασφαλιστή, για να έχει
ισχύ η ασφαλιστική σύμβαση.
Ασφαλιστική Σύμβαση: Είναι το σύνολο των
συμφωνιών μεταξύ ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης,
οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στο ασφαλιστήριο. Το
ασφαλιστήριο είναι το αποδεικτικό της ασφαλιστικής
σύμβασης έγγραφο, και αποτελείται από την έγγραφη
Πρόταση Ασφάλισης, τα Προσαρτήματα, τις τυχόν
Πρόσθετες Πράξεις και τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους που διέπουν την Σύμβαση.
Ασφαλιστική Περίοδος / Διάρκεια Ασφάλισης:
είναι το συνεχές χρονικό διάστημα που αρχίζει από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήγει την ημερομηνία
λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως αυτή
ορίζεται στην 1η σελίδα του ασφαλιστηρίου, εκτός αν
ο υπολογισμός των ασφαλίστρων έχει υπολογισθεί για
μικρότερο διάστημα, οπότε νοείται το διάστημα αυτό.
Πρόσθετη Πράξη: Το έγγραφο που εκδίδει η εταιρία
για οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης.
Ατύχημα: Κάθε τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός που
προκαλεί Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημίες στον
Ασφαλισμένο ή σε τρίτα πρόσωπα, που προέρχεται από
εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια, τυχαία, ορατή και ξένη προς
την υπόθεση του ασφαλισμένου αιτία.
Απαλλαγή: Εφόσον στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
αναγράφεται το ποσό απαλλαγής από την προαιρετική
κάλυψη, τότε η ευθύνη της ασφαλιστικής Εταιρίας
περιορίζεται κατά το αντίστοιχο ποσό της απαλλαγής,
δηλαδή η ευθύνη της υφίσταται μόνο για την πέραν του
ποσού της απαλλαγής ζημία.
Αστική Ευθύνη: Είναι η ευθύνη που έχει καθένας
απέναντι στους άλλους (τρίτα πρόσωπα), όταν τους
προκαλεί κάποιου είδους ζημία (Σωματική ή/και Υλική)
και είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει.
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Ασφαλισμένη Αξία: Η τρέχουσα εμπορική αξία του
ποδηλάτου κατά τη σύναψη της ασφάλισης και όπως
αυτή προσαρμόζεται σε κάθε τυχόν ανανέωση. Η
τρέχουσα εμπορική αξία καθορίζεται από την τιμή καιτο
έτος αγοράς του ποδηλάτου. Συγκεκριμένα ορίζεται
ποσοστό παλαιότητας, με βάση τον παρακάτω πίνακα,
το οποίο αφαιρείται από την αρχική αξία αγοράς του
ποδηλάτου:
Ηλικία Ποδηλάτου

Ποσοστό Παλαιότητας

από 0 έως 3 έτη

0%

από 3 έως 5 έτη

20%

από 5 έως 7 έτη

30%

από 7 έως 10 έτη

40%

10 έτη και άνω

50%

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο: Το ανώτατο ποσό μέχρι
το οποίο οφείλει η Εταιρία να καταβάλλει αποζημίωση.
Το ποσό αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών/
Καλύψεων και ισχύει για κάθε ασφαλισμένο κίνδυνο.
Άμεση Φροντίδα Ατυχήματος / Οδική Βοήθεια:
Η εταιρία με την οποία συνεργάζεται η INTERLIFE
Ασφαλιστική.
Ποδήλατο: Το δίτροχο συμβατικό όχημα με πεντάλ,
που κινείται καθώς ο αναβάτης του χρησιμοποιεί
αποκλειστικά και μόνο τη μυϊκή δύναμη των ποδιών του.
Κλειστό Γκαράζ: Σημαίνει ένα κλειστό χώρο όπου
συνήθως φυλάσσεται κάποιο όχημα καθώς και κάποια
προσωπικά αντικείμενα. Το γκαράζ θα πρέπει να είναι
στην ιδιοκτησία του Ασφαλισμένου ή να χρησιμοποιείται
από τον Ασφαλισμένο και να ασφαλίζεται με μηχανισμό
κλειδώματος.
Αποθήκη: Είναι ένα βοηθητικό κτίσμα που στόχο
έχει την φύλαξη αντικειμένων και βρίσκεται στην
ιδιοκτησία του Ασφαλισμένου ή χρησιμοποιείται από
τον Ασφαλισμένο. Ο χώρος πρέπει να ασφαλίζεται με
μηχανισμό κλειδώματος.
Διάρρηξη: Σημαίνει την αποδεδειγμένη και με εμφανή
σημεία παράνομη είσοδο τρίτων σε κατοικία, κλειστό
γκαράζ, ή αποθήκη.
Κλοπή: Σημαίνει την αφαίρεση του ποδηλάτου του
Ασφαλισμένου από κατοικία, από αποθήκη, από
κλειστό γκαράζ, χρησιμοποιώντας βία, σπάζοντας ή
καταστρέφοντας τον μηχανισμό κλειδώματος του χώρου.
Σωματικές Βλάβες: Τραυματισμός, αναπηρία ή
θάνατος φυσικού προσώπου.
Υλικές Ζημίες: Εξωτερική και εμφανής ζημία (μερική ή
ολική), που προέρχεται από εξωτερική και απρόβλεπτη
αιτία και παρεμποδίζει αντικειμενικά τη σωστή
λειτουργία του.
Άκυρο
(ασφαλιστήριο
συμβόλαιο):
Το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο δε γεννά υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης από τον ασφαλιστή.
Κανονική χρήση (ποδηλάτου): σημαίνει τη χρονική
διάρκεια που ο ασφαλισμένος ποδηλατεί, αναβαίνει ή
κατεβαίνει από το ποδήλατο.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ασφάλισης Ποδηλάτου (Άρθρα 21)
Άρθρο 1. Κατάρτιση Ασφαλιστικής Σύμβασης
Η παρούσα καταρτίστηκε με βάση την υποβληθείσα
Πρόταση Ασφάλισης και με βάση τις έγγραφες
απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία
έχει ζητηθεί. Με βάση τα ανωτέρω υπολογίσθηκαν τα
ασφάλιστρα.
Άρθρο 2. Περιεχόμενο της Ασφάλισης
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης
καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και τους όρους
της, την Πρόταση Ασφάλισης και τις Πρόσθετες Πράξεις
που εκδίδονται για τις συμφωνηθείσες τροποποιήσεις.
Τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως και ισχύει
από την ημέρα έκδοσης της σχετικής πρόσθετης πράξης
και πάντως μετά την καταβολή τυχόν πρόσθετων
ασφαλίστρων.
Από το σύνολο των αναφερόμενων κινδύνων, οι οποίοι
περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, ισχύουν
μόνο αυτοί που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών/
Καλύψεων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, με
αναγραφόμενα ασφαλιζόμενα κεφάλαια και αντίστοιχα
ασφάλιστρα.
Άρθρο 3. Αντικείμενο Ασφαλίσεως
Η Εταιρία υποχρεούται σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού
κινδύνου (και εφόσον δεν συντρέχει εξαίρεση από την
ασφαλιστική κάλυψη) να καταβάλει στον ορισθέντα
δικαιούχο του ασφαλίσματος και σε περίπτωση που
αυτός δεν έχει ορίσει στον λήπτη της ασφάλισης το
ποσό της ζημίας του (εκτός από το ποσό της τυχόν
συμφωνηθείσας απαλλαγής) και μέχρι του ανωτάτου
ορίου που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών/
Καλύψεων του παρόντος ασφαλιστηρίου.
Άρθρο 4. Ευθύνη της Εταιρίας
Η ευθύνη της Εταιρίας πηγάζει αποκλειστικά από όλα
τα έγγραφα που αποτελούν το Ασφαλιστήριο, το οποίο
υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της.
Άρθρο 5. Ανώτατα Όρια Ευθύνης της Εταιρίας
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε ατύχημα
στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα
δικαστικά έξοδα, και κάθε φύσεως αμοιβές τρίτων, δεν
είναι δυνατό να υπερβεί το αναγραφόμενο στον Πίνακα
Παροχών/Καλύψεων του ασφαλιστήριου ποσό, για κάθε
κίνδυνο που καλύπτεται με αυτό.
Αν η Εταιρία για οποιονδήποτε λόγο υποχρεωθεί να
πληρώσει δικαστικώς ή εξωδίκως οποιοδήποτε ποσό
πέραν του ανωτέρω ανώτατου ορίου έχει δικαίωμα
αναγωγής κατά του ασφαλισμένου και του λήπτη της
ασφάλισης ευθυνόμενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
Άρθρο 6. Έναρξη & Ανανέωση Ασφαλιστικής
Σύμβασης
Η Ασφαλιστική Κάλυψη αρχίζει με την καταβολή του
οφειλόμενου ασφαλίστρου και ισχύει για όσο χρόνο

ορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται
μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου
της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, και πάντως πριν
την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης.
Άρθρο 7. Διάρκεια Ασφαλίσεως
Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το οποίο
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και δεν ανανεώνεται
αυτόματα. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης
επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του
ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου,
και πάντως πριν την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης.
Η ουσιαστική της διάρκεια αρχίζει με την καταβολή
του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης
της τμηματικής καταβολής, εφόσον αυτό εγγράφως
συμφωνηθεί.
Άρθρο
8.
Γενικές
Υποχρεώσεις
του
Ασφαλισμένου/Λήπτη της ασφάλισης
Ο ασφαλισμένος/λήπτης της ασφάλισης οφείλει να
λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, να επιδεικνύει
ιδιαίτερη επιμέλεια για αποφυγή επέλευσης ή επίτασης
των ασφαλισμένων κινδύνων και να συμπεριφέρεται
γενικά ως συνετός κύριος ποδηλάτου.
Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, ο ασφαλισμένος/
λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται:
1. Να ειδοποιήσει, εγγράφως, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες
από την επέλευση του κινδύνου την Εταιρία παρέχοντας
ταυτόχρονα σ αυτήν κάθε πληροφορία που θα του
ζητηθεί σχετικά με αυτήν.
2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, οφείλει
να προβεί σε κάθε ενέργεια στην οποία θα προέβαινε
για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον
περιορισμό της ζημίας σύμφωνα με την καλή πίστη και
τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου,
σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.
3. Να διευκολύνει και να παρέχει κάθε δυνατή και
εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους ερευνητές,
τεχνικούς συμβούλους και πραγματογνώμονες της
Εταιρίας, για τη διαπίστωση των αιτιών της επέλευσης
του κινδύνου και την εκτίμηση των ζημιών.
4. Να θέτει άμεσα στη διάθεση της Εταιρίας το
ασφαλισμένο ποδήλατο για εξέταση και φωτογράφηση
του και να μην το επισκευάσει παρά μόνον μετά από
πάροδο πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη
αναγγελία του ατυχήματος προς την Εταιρία. Να
παραδίδει σε φωτοαντίγραφο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες,
στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που
αφορά την επέλευση του κινδύνου και περιέρχεται
στην κατοχή του με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση
παράβασης των όρων της παρούσας παραγράφου
εκπίπτει από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του.
5. Ο ασφαλισμένος/λήπτης της ασφάλισης παρέχει
δια του παρόντος την ειδική ανέκκλητη εντολή και
πληρεξουσιότητα στην Εταιρία να τον εκπροσωπεί, αν
αυτή το επιθυμεί, ενώπιον πάσης αρχής και να ζητά
οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο σχετιζόμενο με
την επέλευση του κινδύνου.
6. Η υπαίτια παράβαση από τον ασφαλισμένο/
λήπτης της ασφάλισης των ως άνω υποχρεώσεών του
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συνεπάγεται την έκπτωση του από κάθε δικαίωμα να
αξιώσει την καταβολή ασφαλίσματος.
7. Ο ασφαλισμένος/λήπτης της ασφάλισης οφείλει να
γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε μεταβολή στοιχείων
του ποδηλάτου, έστω και όταν τα στοιχεία αυτά δεν
επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων. Οφείλει
επίσης, να της γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Νόμο,
κάθε αλλαγή της διεύθυνσής του που αναγράφεται στην
πρώτη σελίδα του παρόντος.

Άρθρο 14. Ανώτατο όριο ευθύνης - Ρήτρα STOP
LOSS
Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας σε καμία
περίπτωση δε θα ξεπεράσει το ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένων και των τόκων και
δικαστικών δαπανών (ρήτρα STOP LOSS). Δηλαδή αν
το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.000€ και
επιδικαστεί κεφάλαιο 9.000€, τόκοι 1.500€ και δικαστική
δαπάνη 500€, η εταιρία θα καταβάλει μόνον 10.000€.

Άρθρο 9. Καθορισμός Ασφαλίστρου
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση την τρέχουσα
εμπορική αξία του ποδηλάτου, η οποία καθορίζεται
από το έτος αγοράς του και την τιμή αγοράς του ή
από οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρεί απαραίτητο η
Εταιρία.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το
ασφάλιστρο λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις
και τα κριτήρια υπολογισμού του. Σε περίπτωση
νομοθετικής
εφαρμογής
υποχρεωτικών
ορίων
ασφάλισης, τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται.
Η καταβολή χρημάτων χωρίς τη χορήγηση του
ασφαλιστηρίου δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση
ασφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση για την Εταιρία,
εκτός από την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση
που δεν καταρτισθεί τελικά η ασφαλιστική σύμβαση.

Άρθρο 15. 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.

Άρθρο 10. Φόροι – 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 (ή όποιο πρόσωπο έχει δικαιώματα από
το Ασφαλιστήριο), ακόμα και σε περίπτωση που τα
προκατέβαλε η Εταιρία.
Άρθρο 11. Καταβολή Ασφαλίστρων
Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει,
αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή του
νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας.
Άρθρο 12. Ανακοινώσεις και Δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου/
λήπτης της ασφάλισης συντάσσονται εγγράφως και
παραδίδονται ή επιδίδονται μόνον στην έδρα της
Εταιρίας.
Άρθρο 13. Επιστροφή Ασφαλίστρων σε Περίπτωση
Καταγγελίας της Σύμβασης όταν αυτή έχει
συναφθεί μέσω Διαμεσολαβούντος Προσώπου
Σε περίπτωση επιστροφής καταβληθέντων ασφαλίστρων
της παρούσας και εφόσον αυτή έχει συναφθεί με
τη συμμετοχή διαμεσολαβούντος προσώπου, η
Εταιρία δικαιούται να καταβάλει στον ανωτέρω
διαμεσολαβούντα παν ποσό ασφαλίστρων που τυχόν
οφείλει στο λήπτη της ασφάλισης, ο οποίος διορίζει με
το παρόν τον ανωτέρω διαμεσολαβούντα πληρεξούσιο
και αντίκλητο του αλλά και πρόσωπο δεκτικό καταβολής
του ποσού αυτού.
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Άρθρο 16. Παραγραφή
Κάθε αξίωση που προκύπτει από το Ασφαλιστήριο
παραγράφεται, εφόσον περάσει η εκ του νόμου
προβλεπόμενη προθεσμία από την ημερομηνία του
ατυχήματος.
Άρθρο 17. Γεωγραφικά Όρια μέσα στα οποία
ισχύει η Ασφάλιση
Η Ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.
Άρθρο 18. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς
που θα προκύψει από το παρόν μεταξύ της Εταιρίας και
του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου είναι
τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Τόπος κατάρτισης
της παρούσας είναι η Θεσσαλονίκη. Εφαρμοστέο δίκαιο
είναι το Ελληνικό.
Άρθρο 19. Ταύτιση στοιχείων
Σε περίπτωση που τα στοιχεία του παρόντος
συμβολαίου δεν ταυτίζονται με αυτά του ποδηλάτου,
τότε η ασφάλιση είναι άκυρη.
Άρθρο 20. Ασφαλιστική Υποκατάσταση
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 του κατέβαλε.
2. Ο ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης
εκχωρεί από τώρα στην INTERLIFE κάθε δικαίωμα και
πληρεξουσιότητα να ενεργήσει δικαστικά ή εξώδικα, στο
όνομά του με δικά της έξοδα, για αποζημίωσή της προς
τρίτο/υπαίτιο της ζημίας.
3. Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται
κατά του Ασφαλιζόμενου ή του Δικαιούχου του
Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων συγγενών και
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των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν
μαζί του, καθώς και των νόμιμων αντιπροσώπων του ή
των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στον
ασφαλιστή, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν
με δόλο.
4. 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.
5. 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.
6. 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 Ασφαλιζόμενου για αποζημίωσή της από τον
τρίτο.
7. Η Εταιρία δικαιούται να εισπράξει από οποιονδήποτε
τρίτο τυχόν υπαίτιο το καταβληθέν ασφάλισμα,
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων τόκων και εξόδων.
Άρθρο 21. Απάτη (Δόλος)
Σε περίπτωση που η πρόταση ή δήλωση του
Ασφαλισμένου είναι αναληθής, ή αν οποιοδήποτε
πραγματικό γεγονός που αφορά τον κίνδυνο δηλωθεί
κατά τρόπο ανακριβή η παραλειφθεί ή αν η παρούσα
Ασφάλιση ή η όποια ανανέωσή της επιτευχθεί με
οποιαδήποτε παραπλανητική δήλωση, ανακοίνωση ή
παράλειψη ή αν οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης
που διατυπώνεται είναι δόλια ή υπερβολική ή
χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ψευδής ή απατηλή
δήλωση, ανακοίνωση ή μέσο για την υποστήριξή της,
τότε το παρόν Ασφαλιστήριο θεωρείται άκυρο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Παρεχομένων Καλύψεων
Της ασφαλιστικής καλύψεως εξαιρούνται ζημίες που
προκλήθηκαν:
1. πριν την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
2. από αναβάτη που κατά τον χρόνο του ατυχήματος
βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλης, τοξικών,
ναρκωτικών, ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών, κατά
παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. που αφορούν στα
δίκυκλα οχήματα.
3. από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του.
4. από τη συμμετοχή του σε επιδείξεις, επίσημους
ή ανεπίσημους αγώνες – διαγωνισμούς ταχύτητας,
ακρίβειας και δεξιοτεχνίας.

5. από αποδεδειγμένα επικίνδυνη οδήγηση.
6. σε πρόσωπα ή πράγματα που μεταφέρονται με το
ποδήλατο ή από οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης αυτού.
7. όταν το ποδήλατο βρίσκεται υπό την κατοχή
προσώπου που δεν αναγράφεται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο εκτός αν έχει συμφωνηθεί γραπτά
διαφορετικά με την Εταιρία και αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο, είτε αφορούν ζημίες προς τρίτους
είτε ίδιες ζημίες, είτε κλοπή. Αν ωστόσο το ποδήλατο
ακινητοποιηθεί λόγω ατυχήματος ή βλάβης που συνέβη
ενώ το ποδήλατο είχε κλαπεί, η Εταιρία καλύπτει το
κόστος των ιδίων ζημιών του εφόσον η κλοπή είχε
δηλωθεί στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στην
Εταιρία.
8. από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές,
απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, κακόβουλη βλάβη,
δολιοφθορές.
9. από πολεμικές επιχειρήσεις, εμφύλιο πόλεμο,
επανάσταση, στάση, πραξικόπημα, κίνημα, λαϊκές
ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, πολιορκίες ή παρόμοιες
περιπτώσεις.
10. από πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων
όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, πυρηνική αντίδραση,
ακτινοβολία ή ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε
πυρηνικό υλικό ή/και καύσιμο ή κατάλοιπο από καύση
πυρηνικού υλικού.
11. από πυρκαγιά, έκρηξη, φυσικά φαινόμενα
(πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι,παγετό,
τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου,
σεισμό, καθίζηση ή άλλη φυσική ή γεωλογική
διαταραχή).
12. ενώ το ποδήλατο κινείται σε αυτοκινητόδρομους ή
δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
13. ενώ το ποδήλατο κινείται ή βρίσκεται εκτός οδών ή
σε οδούς ή τόπους, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία
από τις αρχές.
14. ενώ το ποδήλατο χρησιμοποιείται για εμπορικούς
σκοπούς ή ενοικιάζεται, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί και
με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το αντίστοιχο
επασφάλιστρο.
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
1. Αστική Ευθύνη (Άρθρα 4)
Άρθρο 1. Το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει την Αστική
Ευθύνη του Ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης σε
περίπτωση που με δική του υπαιτιότητα προκαλέσει σε
Τρίτους Σωματική Βλάβη ή Θάνατο ή και Υλική Ζημιά
κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας
του ποδηλάτου του.
Άρθρο 2. Αποζημίωση
Η Εταιρία αποζημιώνει, μέχρι το ανώτατο όριο ευθύνης
της, για τα χρηματικά ποσά που ο Ασφαλισμένος ως
ιδιώτης νόμιμα καλείται να καταβάλλει ως δαπάνες για τη
Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά, συμπεριλαμβανομένης
της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, δαπάνες για τη
δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή του, αναλογούντες
τόκους, δικαστικές δαπάνες, έξοδα πραγματογνωμόνων
που διόρισε η Εταιρία.
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Άρθρο 3. Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται
στους Γενικούς Όρους, το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει
επίσης ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά του
ποδηλάτου ή λόγω αυτής.
Δεν θεωρούνται Τρίτοι και δεν αποζημιώνονται:
• Ο Ασφαλισμένος
• Οι συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας με το
Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο
Άρθρο 4. Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση
της Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων
αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων για την
κάλυψη Αστικής Ευθύνης και ισχύει για κάθε ζημία και
συνολικά για το ασφαλιστικό έτος.
2. Ολική Κλοπή (Άρθρα 5)
Άρθρο 1. Το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει την Ολική
Κλοπή του ποδηλάτου σε ένα από τα παρακάτω
κτίσματα, εφόσον αυτά ήταν κλειδωμένα και υπάρχουν
εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου –
εξόδου:
α) Κύρια κατοικία του Ασφαλισμένου.
β) Αποθήκη της κύριας κατοικίας του Ασφαλισμένου.
γ) Από κλειστό γκαράζ της κύριας κατοικίας του
Ασφαλισμένου.
Άρθρο 2. Αποζημίωση
Για την καταβολή αποζημίωσης από την Εταιρία,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση
βεβαίωσης από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, που να
αναφέρει:
α) τη δήλωση κλοπής του ποδηλάτου και
β) τη μη ανεύρεση του ποδηλάτου μετά την παρέλευση
30 ημερών.
Άρθρο 3. Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στους
Γενικούς Όρους, το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει επίσης:
• Μερική κλοπή του τμημάτων ή εξαρτημάτων του
ποδηλάτου.
• Η περίπτωση κλοπής που θα γίνει σε ασφαλισμένο
χώρο με χρήση κλειδιού που χάθηκε, κλάπηκε ή
αντιγράφηκε.
• Η κλοπή συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου.
• Η ληστεία ή υφαρπαγή του ποδηλάτου.
Άρθρο 4. Ανώτατο Ποσό/Ανώτατο Όριο
Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης αντιστοιχεί στην
τρέχουσα εμπορική αξία του ποδηλάτου κατά την
ημερομηνία του συμβάντος, αφού πρώτα αφαιρεθεί το
ποσό απαλλαγής.
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση
αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων και
ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά για το ασφαλιστικό
έτος.
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Άρθρο 5. Απαλλαγές
Σε περίπτωση ολικής κλοπής ισχύουν οι παρακάτω
απαλλαγές:
• 50€ για ποδήλατα αξίας από 151€ έως 500€,
• 100€ για ποδήλατα αξίας από 501€ έως 1.000€,
• 150€ για ποδήλατα αξίας από 1.001€ έως 2.000€,
• 200€ για ποδήλατα αξίας από 2.001€ έως 3.000€.
3. Ίδιες Ζημίες (Άρθρα 4)
Άρθρο 1. Αποζημιώνονται οι ζημίες που θα προκύψουν
στο ίδιο το ποδήλατο του Ασφαλισμένου/λήπτη της
ασφάλισης κατά την κανονική χρήση, από ζημιά από
ατύχημα, μέχρι τα όρια ευθύνης που αναγράφονται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με την απαλλαγή που ισχύει
και τυχόν παλαιότητα.
Άρθρο 2. Ειδικές Εξαιρέσεις
• Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται
στους Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, το
Ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει επίσης:
• Φθορές λόγω χρήσης ή μείωσης απόδοσης
• Ζημιές που οφείλονται σε ανεπαρκή συντήρηση
του ποδηλάτου ή επειδή ο Ασφαλισμένος δεν έχει
ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή
• Ζημιές που θα προκύψουν από λάθος ή ελάττωμα
του επισκευαστή.
• Η κλοπή συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου
• Ζημίες ή φθορές που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία
του ποδηλάτου π.χ. γρατζουνιές, αλλοίωση
χρώματος κ.λπ.
Άρθρο 3. Ανώτατο Ποσό/Ανώτατο Όριο
Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης αντιστοιχεί στην
τρέχουσα εμπορική αξία του ποδηλάτου ή στην
πραγματική αξία των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί
ζημία κατά την ημερομηνία του συμβάντος, αφού
πρώτα αφαιρεθεί το ποσό απαλλαγής.
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση
αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων και
ισχύει για κάθε ζημιά και συνολικά για το ασφαλιστικό
έτος.
Άρθρο 4. Απαλλαγές
Σε περίπτωση ιδίων ζημιών ισχύουν οι παρακάτω
απαλλαγές:
• 50€ για ποδήλατα αξίας από 100€ έως 500€,
• 100€ για ποδήλατα αξίας από 501€ έως 1.000€,
• 150€ για ποδήλατα αξίας από 1.001€ έως 2.000€,
• 200€ για ποδήλατα αξίας από 2.001€ έως 3.000€.
4. Προσωπικό Ατύχημα (Άρθρα 4)
Άρθρο 1. Ορισμοί
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα: Μόνιμη
Ολική Ανικανότητα θεωρείται η πλήρης ανικανότητα
που προκαλείται από ατύχημα ή τις επιπλοκές του
και δεν επιτρέπει στον Ασφαλισμένο να εργαστεί σε
οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία με αμοιβή ή κέρδος.
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Αναπηρία / Ανικανότητα: Ο όρος αναπηρία κατά την
έννοια αυτής της ασφαλιστικής σύμβασης αναφέρεται
σε σωματική βλάβη που υπέστη από ατύχημα ο
ασφαλισμένος κατά την ασφαλιστική περίοδο και
σύμφωνα με την οποία έχει απολέσει κάποιο άκρο ή
όργανο του σώματος του ή παρουσιάζει ελαττωματική
σωματική ή διανοητική λειτουργία, πρόσκαιρα ή μόνιμα,
μερικά ή ολικά και απαιτεί (η σωματική βλάβη) ιατρική
θεραπεία από ιατρό. Όλες οι σωματικές βλάβες που
υπάρχουν ταυτόχρονα και οφείλονται στην ίδια ή
σχετικές αιτίες θα θεωρούνται ως μία αναπηρία.
Αν αναπηρίες, ανικανότητες ή διαδοχικές νοσηλείες
καθώς και επιπλοκές αυτών οφείλονται στην ίδια αιτία
θεωρούνται ως μια αναπηρία, νοσηλεία ή ανικανότητα
ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ αυτών.
Δικαιούμενα Έξοδα:
Είναι
τα
έξοδα
που
πραγματοποιήθηκαν από τον ασφαλισμένο ύστερα από
σύσταση ιατρού. Δεν θεωρούνται πάντως Δικαιούμενα
‘Έξοδα, τα έξοδα που δεν είναι απολύτως αναγκαία για
την περίθαλψη του Ασφαλισμένου, καθώς και τα έξοδα
για οποιαδήποτε υπηρεσία ή παροχή που αδικαιολόγητα
υπερβαίνουν τις συνηθισμένες αντίστοιχες ιατρικές
ή νοσηλευτικές δαπάνες. Τα δικαιούμενα Έξοδα θα
αποζημιώνονται με βάση τα όρια της κάλυψης που ίσχυε
την ημερομηνία που έγινε η δαπάνη και εφόσον έχουν
προσκομισθεί πρωτότυπες αποδείξεις.
Εσωτερικός Ασθενής: Σημαίνει το πρόσωπο που
έχει εισαχθεί σε Νοσοκομείο/Κλινική μετά από νόμιμη
διαδικασία εισαγωγής, έχει χρεωθεί από το Νοσοκομείο/
Κλινική με το κόστος Δωματίου και Τροφής μίας
τουλάχιστον ημέρας και παρέμεινε νοσηλευόμενος
κάτω από την επαγγελματική παρακολούθηση Ιατρού
ή Χειρουργού.
Ηλικία: Είναι η ηλικία που ο ασφαλισμένος έχει
συμπληρώσει στα τελευταία γενέθλιά του.
Ιατρός: Θεωρείται ο επιστήμων διπλωματούχος
ιατρός, ο οποίος είναι μέλος του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου.
Μέθη: Θεωρείται όταν ο Ασφαλισμένος βρίσκεται
υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με ποσοστό
οινοπνεύματος στο αίμα να είναι πάνω από τα όρια που
ορίζει ο Κ.Ο.Κ.
Νοσοκομείο: Θεωρείται κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα
που λειτουργεί νόμιμα, διαθέτει πλήρη ιατρικό
και νοσοκομειακό εξοπλισμό, καθώς και μόνιμο
επιτελείο ιατρών και βοηθητικού προσωπικού. Δεν
θεωρούνται νοσοκομεία ή κλινικές τα αναρρωτήρια,
τα γηροκομεία, τα σανατόρια, οι ψυχιατρικές κλινικές,
οι χώροι για θεραπεία τοξικομανών ή αλκοολικών, τα
φυσικοθεραπευτήρια και τα ιδρύματα που εφαρμόζουν
ομοιοπαθητική θεραπεία βελονισμό και αισθητικές
επεμβάσεις.
Νοσηλεία: Θεωρείται η εισαγωγή και παραμονή του
ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή κλινική ως εσωτερικού
ασθενούς, εφόσον χρεώνεται με κόστος δωματίου και
τροφής τουλάχιστον μίας ημέρας.
Προϋπάρχουσα κατάσταση: Μια κατάσταση για
την οποία συστήθηκε ή λήφθηκε φροντίδα, θεραπεία
ή συμβουλή από ιατρό ή η οποία εκδηλώθηκε για
πρώτη φορά μέσα σε χρονική περίοδο 24 μηνών πριν

από την αρχική ημερομηνία έναρξης κάλυψης του
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.
Άρθρο 2. Γενικοί Όροι Προσωπικού Ατυχήματος
Απαιτήσεις - Αποζημιώσεις
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος από το
οποίο προκύπτει ή μπορεί να προκύψει ευθύνη
αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο,
ο Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την
Εταιρία και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες από
την ημερομηνία του περιστατικού, παρέχοντας όλα
τα στοιχεία. Σε περίπτωση τυχαίου θανάτου, πρέπει
να γνωστοποιηθεί αυτό αμέσως στην Εταιρία από τον
δικαιούχο/δικαιούχους της αποζημίωσης. Σε περίπτωση
που η ειδοποίηση δεν γίνει εντός της παραπάνω
προβλεπόμενης προθεσμίας, απαίτηση για αξίωση
αποζημίωσης θα είναι έγκυρη μόνο εάν αποδειχθεί ότι
δεν ήταν πρακτικά δυνατόν να γίνει τέτοια ειδοποίηση.
Ο Ασφαλισμένος δεν θα αναγνωρίσει ευθύνη ούτε
θα διαπραγματευτεί τον διακανονισμό οποιασδήποτε
αξίωσης για αποζημίωση χωρίς τη γραπτή συναίνεση της
Εταιρίας, η οποία δικαιούται να χειρισθεί –το όνομα του
ασφαλισμένου– την υπεράσπισή ή τον διακανονισμό
οποιασδήποτε αξίωσης για αποζημίωση ή να ασκήσει,
για δικό της όφελος, οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης
ή ηθικής ικανοποίησης ή άλλης αποζημίωσης. Η Εταιρία
θα έχει πλήρη ελευθερία στο χειρισμό οποιασδήποτε
διαδικασίας και στον διακανονισμό οποιασδήποτε
αξίωσης αποζημίωσης και ο ασφαλισμένος οφείλει να
δώσει στην Εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια
που τυχόν αυτή ζητήσει. Ο Θάνατος του ασφαλισμένου
προσώπου βεβαιώνεται με Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
Άρθρο 3. Γενικές Εξαιρέσεις Προσωπικού
Ατυχήματος
Πέραν των ως άνω αναφερόμενων Γενικών Εξαιρέσεων
Παρεχομένων Καλύψεων, εξαιρούνται επιπλέον της
ασφαλιστικής κάλυψης οι βλάβες που προκλήθηκαν:
1. Από διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, επιληψίες, ή
χρόνιο αλκοολισμό, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας,
ανεξάρτητα της διανοητικής του κατάστασης.
2. Δηλητηρίαση, εισπνοή δηλητηριωδών αερίων ή
ατμών.
3. Σε προγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία ή
ασθένεια, και οποιαδήποτε επιπλοκή αυτής.
4. Σε κάθε εξέταση, θεραπεία, φάρμακο που δίδεται
κατά τη διάρκεια εγκριθείσης νοσηλείας και που δε
σχετίζεται με συγκεκριμένο σύμπτωμα αυτής.
5. Οι δικαιούχοι βαρύνονται με την απόδειξη ότι
η σωματική βλάβη δεν προήλθε από καμία από τις
παραπάνω αιτίες, που εξαιρούνται της κάλυψης. Η
Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή, αν δεν
έχει προηγούμενα αποδειχθεί επαρκώς ότι η σωματική
βλάβη δεν εμπίπτει στις παραπάνω εξαιρέσεις.
Άρθρο 4. Καλύψεις Προσωπικού Ατυχήματος
Α. Θάνατος & Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
από Ατύχημα
Οι παροχές Θάνατος από Ατύχημα και Μόνιμη Ολική
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Ανικανότητα από Ατύχημα, αποτελούν μέρος του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στο οποίο επισυνάπτονται
και ισχύουν μόνο αν έχουν σημειωθεί στην πρόταση
ασφάλισης, έχουν καταχωρηθεί στο ασφαλιστήριο
και φέρουν την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου
προσώπου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
1. Αποζημίωση για Θάνατο από Ατύχημα
Αν ατύχημα προκαλέσει θάνατο ή σωματική βλάβη
του ασφαλισμένου η οποία θα επιφέρει -ανεξάρτητα
από άλλη αιτία- το θάνατο μέσα σε εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος,
η Εταιρία θα καταβάλει το ποσό αποζημίωσης για
Θάνατο από Ατύχημα, που αναφέρεται στον Πίνακα
Παροχών/Καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Η εξαφάνιση του ασφαλισμένου δεν εξομοιώνεται με
θανατηφόρα σωματική βλάβη.
2. Αποζημίωση για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
από Ατύχημα
Αν σωματική βλάβη από ατύχημα επιφέρει στον
ασφαλισμένο ανεξάρτητα από άλλη αιτία, μέσα σε
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία
του ατυχήματος, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, που δεν
του επιτρέπει να ασκήσει κάποιο επάγγελμα ή κάποια
εργασία με αμοιβή ή με κέρδος, για τα οποία έχει τα
απαιτούμενα προσόντα με βάση τη μόρφωση, την
ειδίκευση ή την πείρα του, εφόσον η ανικανότητα αυτή
διαρκεί επί δώδεκα (12) συνεχείς μήνες και εξακολουθεί
να είναι ολική, συνεχής και μόνιμη στο τέλος του
χρονικού αυτού διαστήματος, η Εταιρία θα καταβάλει
το ποσό για μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Κατ’ εξαίρεση του πιο πάνω ορισμού σαν μόνιμη ολική
ανικανότητα, έστω και αν ο ασφαλισμένος μπορεί να
εργασθεί, θα θεωρούνται περιοριστικά και μόνο οι
παρακάτω περιπτώσεις:
α. Η ολική ανίατη παράλυση, β. Η ανίατη φρενοβλάβεια,
γ. Η ολική, μόνιμη και ανεπανόρθωτη απώλεια: ι. της
όρασης και των δύο ματιών, ιι. της λειτουργίας των δύο
χεριών, ιιι. της λειτουργίας των δύο ποδιών, ιν. της
λειτουργίας ενός χεριού και ενός ποδιού.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις, α, β και γ η καταβολή του
ποσού για μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα,
που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα γίνεται αμέσως με τη
διαπίστωση της ανικανότητας.
3. Ειδικές Εξαιρέσεις
Πλέον των Γενικών Εξαιρέσεων η ασφάλιση αυτή δεν
καλύπτει θανατηφόρες ή μη σωματικές βλάβες που
προξενήθηκαν άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, ή
οφείλονται σε μία από τις παρακάτω αιτίες:
α. Από οποιεσδήποτε ασθένειες ή μικροβιακές
μολύνσεις, ιατρικές ή χειρουργικές θεραπείες (εκτός
αν επιβάλλονται συνεπεία ατυχήματος και εκτελούνται
στην προθεσμία που ορίζεται).
β. Από ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, κιρσούς, κήλες
(συμπεριλαμβανομένης
και
της
κήλης
του
μεσοσπονδυλίου δίσκου), θλάσεις, επιληψίες.
γ. Από απώλεια ή βλάβη οργάνου ή μέλους
ελαττωματικού ή αχρήστου πριν από το ατύχημα.
δ. Σωματικές βλάβες ή επακόλουθα τους που
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προέρχονται από τη μακροχρόνια ή υπερβολική χρήση
του ποδηλάτου.
Οι δικαιούχοι βαρύνονται με την απόδειξη ότι το ατύχημα
δεν προήλθε από καμία από τις παραπάνω αιτίες,
που εξαιρούνται της κάλυψης. Η Εταιρία δικαιούται
να αρνηθεί την πληρωμή, αν δεν έχει προηγούμενα
αποδειχθεί επαρκώς ότι η σωματική βλάβη δεν εμπίπτει
στις παραπάνω εξαιρέσεις.
Β. Έξοδα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
από Ατύχημα
Η παροχή ΙΦΕ - Έξοδα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
από Ατύχημα αποτελεί μέρος του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου, στο οποίο επισυνάπτεται και ισχύει μόνο
αν έχει σημειωθεί στην επισυναπτόμενη αίτηση, έχει
καταχωρηθεί στο ασφαλιστήριο και φέρει την υπογραφή
νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου κάτω από την
επωνυμία της εταιρίας.
1. Αποζημίωση για Έξοδα Περίθαλψης από
Ατύχημα
Αν ατύχημα προκαλέσει στον ασφαλισμένο, ανεξάρτητα
από άλλη αιτία, σωματική βλάβη και απαιτηθεί μέσα σε
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία του
ατυχήματος θεραπεία για την αποκατάσταση της υγείας
του, τότε η εταιρία θα καταβάλει:
α. Έξοδα Θεραπείας Ατυχήματος: Ιατρικά έξοδα
που έγιναν για την αποκατάσταση της σωματικής
βλάβης και αποδεικνύονται με πρωτότυπα, νόμιμα
δελτία παροχής υπηρεσιών ή/και αποδείξεις καθώς και
κουπόνια φαρμάκων, μέχρι του ποσού που αναφέρεται
στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και
καλύπτονται οι ιατρικές ή χειρουργικές αμοιβές, έξοδα
νοσοκομείου ή κλινικής, ακτινογραφίες, εργαστηριακές
εξετάσεις, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου εντός
του νοσοκομείου ή της κλινικής, χρήση ασθενοφόρου
αυτοκινήτου,
φάρμακα,
έξοδα
φυσιοθεραπείας,
χειρουργικούς
επιδέσμους,
νάρθηκες,
γύψινους
επιδέσμους, πατερίτσες, λάμες, αναγκαίες ειδικές
συσκευές και μηχανικά βοηθήματα.
β. Οδοντιατρικά Έξοδα: Όλα τα έξοδα στα
οποία υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος για τη θεραπεία
ή αποκατάσταση των φυσικών δοντιών του που
έπαθαν βλάβη από το Ατύχημα, μέχρι του ποσού που
αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων.
Το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση
δε μπορεί να υπερβεί το ποσό που αναγράφεται στον
Πίνακα Παροχών/Καλύψεων για κάθε ζημία και συνολικά
για το ασφαλιστικό έτος.
γ. Οπτικά Έξοδα: Έξοδα αντικατάστασης των φακών
επαφής ή των γυαλιών όρασης –εξαιρούνται παντός
είδους γυαλιών ηλίου ή φωτοχρωμικών κρυστάλλων–
στα οποία υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος και τα οποία
καταστράφηκαν από το Ατύχημα, μέχρι του ποσού που
αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων.
Προϋπόθεση: Για την καταβολή αποζημίωσης, ο
Ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει στην Εταιρία
τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία και νόμιμα
παραστατικά.
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Το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση
δε μπορεί να υπερβεί το ποσό που αναγράφεται στον
Πίνακα Παροχών/Καλύψεων για κάθε ζημιά και συνολικά
για το ασφαλιστικό έτος.
δ. Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα: Αν ο
Ασφαλισμένος εισαχθεί σε νοσοκομείο ή κλινική κατά
τον χρόνο που ισχύει αυτό το Ασφαλιστήριο σαν
εσωτερικός ασθενής από Ατύχημα που καλύπτεται
από αυτό και είναι κάτω από την παρακολούθηση
γιατρού ή χειρούργου, η Εταιρία θα καταβάλλει το
ποσό ημερησίου επιδόματος νοσοκομειακής περίθαλψης
που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου 15€ ημερησίως, για κάθε
ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο ή κλινική με ανώτατο
όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες για κάθε ατύχημα.
Αν αναπηρίες, ανικανότητες ή διαδοχικές νοσηλείες
καθώς και επιπλοκές αυτών οφείλονται στην ίδια αιτία
θεωρούνται ως μια αναπηρία, νοσηλεία ή ανικανότητα
ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ αυτών. Η αποζημίωση, που θα δικαιούται ο
ασφαλισμένος, καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα της
νοσηλείας όπως αυτή ορίζεται στους Γενικούς Όρους
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
2. Αυτόματη Λήξη της Κάλυψης
Η κάλυψη που παρέχεται από αυτήν την παροχή θα
λήγει αυτόματα με την συμπλήρωση του 65ου έτους της
ηλικίας του ασφαλισμένου.
5. Άμεση Φροντίδα Ατυχήματος
Η κάλυψη της Άμεσης Φροντίδας Ατυχήματος παρέχεται
διαμέσου της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία:
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», εδρεύουσα στην Αθήνα επί
της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 57, 15124, με Α.Φ.Μ.:
094355007, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.: ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία ο
ασφαλιστής έχει συνάψει σύμβαση αντασφάλισης κατά
τα εν αυτή αναφερόμενα.
Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρέχεται η μεταφορά
του ποδηλάτου σε τοπικό συνεργείο ή στον τόπο
δηλωμένης επί του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
διεύθυνσης κατοικίας.
Γενικοί Όροι
Άμεσης Φροντίδας Ατυχήματος (Άρθρα 10)
Αν το ποδήλατο, κατά τη διάρκεια της ποδηλάτησης
από τον Ασφαλισμένο, ακινητοποιηθεί από ατύχημα που
καθιστά αδύνατη τη κίνηση του, η Εταιρία θα φροντίσει
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την
απόσταση και τις συνθήκες που επικρατούν για τη
μεταφορά του ποδηλάτου σε τοπικό συνεργείο (εφόσον
επισκευάζεται επιτόπου) ή στον τόπο διαμονής του
ασφαλισμένου. Η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης
βαρύνει τον Ασφαλισμένο.
Άρθρο 1. Οι κίνδυνοι που καλύπτονται περιγράφονται
αναλυτικά στην ενότητα «Ειδικοί Όροι Άμεσης
Φροντίδας Ατυχήματος». Βασική προϋπόθεση είναι το

ατύχημα να προκλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εντός της Ελληνικής
Επικράτειας.
Άρθρο 2. Ποιοι κίνδυνοι δεν καλύπτονται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προξενούνται και
οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή σε ένα
μέρος τους, σε:
α. εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο
πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα,
β. πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες,
εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή απόπειρα
διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, πυρηνική ενέργεια,
γ. συμμετοχή σε αγώνες.
Άρθρο 3. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα
δικαστηρίων
Το ασφαλιστήριο αυτό διέπεται από το ελληνικό
δίκαιο. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει
μεταξύ Συμβαλλόμενου και Εταιρίας, αρμόδια είναι τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 4. Πώς παρέχεται από την Εταιρία η
κάλυψη της Άμεσης Φροντίδας Ατυχήματος;
Η Εταιρία παρέχει την κάλυψη της Άμεσης Φροντίδας
Ατυχήματος είτε με δικά της μέσα είτε με μέσα τρίτων,
με τους οποίους συνεργάζεται για το σκοπό αυτό.
Η κάλυψη παρέχεται είτε σε είδος είτε σε χρήμα.
Διευκρινίζεται ότι αν η μεταφορά του ποδηλάτου γίνει
με πλοίο, τα έξοδα εισιτηρίου καλύπτονται από τον
Ασφαλισμένο.
Άρθρο 5. Με ποιες προϋποθέσεις αποζημιώνεται
ο Ασφαλισμένος από την Εταιρία;
Η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για τους
κινδύνους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, με την προϋπόθεση ότι:
α. Ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλισμένος ειδοποίησαν το
Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Φροντίδας Ατυχήματος
της Εταιρίας τη στιγμή που συνέβη το γεγονός και
γνωστοποίησαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω στοιχεία:
• τα στοιχεία του ποδηλάτου και τον αριθμό του
ασφαλιστηρίου,
• το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου
ποδηλάτου,
• όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του
περιστατικού,
• άλλες αναγκαίες πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται.
β. Η Εταιρία διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που
καλύπτεται με βάση αυτά που αναφέρονται στους
όρους του ασφαλιστηρίου. Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο
Ασφαλισμένος έχουν την υποχρέωση να δώσουν αμέσως
στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό
απαιτείται για να αποδειχτεί ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις κάλυψής τους από το ασφαλιστήριο.
Επιπλέον, οφείλουν να μην προβούν σε οποιαδήποτε
ενέργεια θα μεγάλωνε την έκταση των συνεπειών του
γεγονότος.
Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζημίωση, πριν υποβληθούν όλα
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τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε
περίπτωση ή, πριν ολοκληρωθούν από την πλευρά της
όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό.
Αν ο Ασφαλισμένος παραλείψει να εκπληρώσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις, θα ισχύσουν οι συνέπειες που
προβλέπονται από το νόμο.
Αν η Εταιρία προβεί σε ενέργειες που αποβλέπουν στην
εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των
συνεπειών του, αυτές δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν
αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταβάλει
αποζημίωση.
Η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισμένο την
αποζημίωση σε ευρώ, με όλους τους νόμιμους τρόπους
πληρωμής. Για περιστατικό που καλύπτεται από αυτό το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ παράλληλα καλύπτεται
και από συμβόλαιο άλλης εταιρίας ή φορέα, ισχύουν τα
εξής: αφού ο Ασφαλισμένος εισπράξει κάθε αποζημίωση
που δικαιούται από άλλη ασφαλιστική εταιρία ή
φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), τότε η Εταιρία θα του
καταβάλει εκείνο το μέρος της αποζημίωσης που δεν
έχει καλυφθεί, μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπει
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε αυτήν την περίπτωση,
η Εταιρία μπορεί να αναλάβει ενέργειες στο όνομα του
Ασφαλισμένου, για να ανακτήσει ή να εξασφαλίσει
αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, για περιστατικό
που καλύφθηκε από την ασφάλιση με τον παραπάνω
τρόπο. Το ποσό που θα ανακτηθεί ή θα διασφαλιστεί,
θα ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία.
Άρθρο 6. Σε ποιες περιπτώσεις η Εταιρία δεν έχει
την υποχρέωση να παρέχει κάλυψη;
α. Στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι
εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι
από χιόνια, πάγους, πλημμύρες, κατολισθήσεις
ή λόγω ειδικών περιστάσεων και συνθηκών, π.χ.
κομμένες/χαλασμένες γέφυρες, δρόμοι με ρήγματα
από σεισμούς, διαδηλώσεις κ.λπ. Η Εταιρία έχει το
δικαίωμα να αναστείλει την παροχή οδικής βοήθειας
στη συγκεκριμένη περιοχή για όσο χρόνο διαρκεί το
πρόβλημα.
β. Στην περίπτωση που η βλάβη ποδηλάτου κατόπιν
ατυχήματος μπορεί να αποκατασταθεί την ίδια μέρα
στο κοντινότερο τοπικό συνεργείο από το σημείο που
ακινητοποιήθηκε το ποδήλατο, η Εταιρία δεν έχει την
υποχρέωση να μεταφέρει το ποδήλατο στον τόπο της
δηλωμένης διεύθυνσης κατοικίας του Ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που η βλάβη ποδηλάτου
κατόπιν ατυχήματος δεν μπορεί να αποκατασταθεί λόγω
έλλειψης των κατάλληλων ανταλλακτικών, η Εταιρία
έχει την υποχρέωση να μεταφέρει εκ νέου το ποδήλατο
στον τόπο της δηλωμένης κατοικίας του Ασφαλισμένου.
γ. Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, κατά τη
διάρκεια της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, καλεί
επανειλημμένα την Εταιρία για να μεταφέρει το
ποδήλατο από βλάβη κατόπιν ατυχήματος που οφείλεται
στην ίδια αιτία, χωρίς να έχει φροντίσει για την οριστική
αποκατάστασή της. Δεν υπάρχει περιορισμός στις
κλήσεις που αφορούν περιστατικά από ατύχημα
δ. Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο ποδήλατο
υποστεί μεμονωμένη βλάβη κατόπιν ατυχήματος που
δεν επηρεάζει την κίνησή του.
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Άρθρο 7. Σε ποιους κανόνες συμμορφώνεται η
Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;
Όταν η Εταιρία επεμβαίνει για να παρέχει στον
Ασφαλισμένο οποιαδήποτε κάλυψη από αυτές που
προβλέπονται στο ασφαλιστήριο, συμμορφώνεται
προς τους διοικητικούς και υγειονομικούς κανόνες που
ισχύουν στην Ελλάδα.
Άρθρο 8. Σε ποιες περιπτώσεις δεν ευθύνεται η
Εταιρία, όταν επεμβαίνει για παροχή κάλυψης;
α. Η Εταιρία δεν ευθύνεται καθόλου για οποιαδήποτε
επαγγελματική ή εμπορική ζημιά του Ασφαλισμένου
ή κάποιου τρίτου, εξαιτίας της επέμβασής της για την
παροχή κάλυψης.
β. Η Εταιρία δεν ευθύνεται καθόλου στη περίπτωση που
το ποδήλατο χρειάζεται να ανασυρθεί από οποιοδήποτε
υδάτινο στοιχείο.
Άρθρο 9. Πότε η Εταιρία υποκαθίσταται στη θέση
του Ασφαλισμένου;
Όταν η Εταιρία αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο με βάση
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτόματα υποκαθίσταται
στη θέση του. Για αυτό το λόγο, έχει το δικαίωμα να
ζητήσει από τον τρίτο που προκάλεσε τη ζημιά στον
Ασφαλισμένο της, το ποσό που κατέβαλε σε αυτόν, για
την αποκατάσταση της ζημιάς του.
Άρθρο 10. Πότε ο Ασφαλισμένος οφείλει να
επιστρέψει την αποζημίωση που εισέπραξε;
Ο Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει στη Εταιρία
την αποζημίωση που εισέπραξε, αν εκ των υστέρων
αποδειχτεί ότι το ποσό που του καταβλήθηκε δεν
καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην
περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μέρα που ο Ασφαλισμένος
θα ειδοποιηθεί για αυτό από την Εταιρία. Όταν περάσει
αυτό το χρονικό διάστημα, το ποσό που πρέπει να
επιστρέψει ο Ασφαλισμένος στην Εταιρία επιβαρύνεται
με τόκους υπερημερίας.
Ειδικοί Όροι
Άμεσης Φροντίδας Ατυχήματος
1.1 24ωρο Τηλ. Κέντρο Αναγγελίας Συμβάντος
Ο Ασφαλιστής διαθέτει κέντρο αναγγελίας φροντίδας
ατυχήματος, το οποίο, δυνάμει της σύμβασης Ασφάλισης
και εντός των ορίων αυτής, τίθεται στη διάθεση των
ασφαλισμένων ποδηλάτων του Ασφαλιστή. Μέσω του
εν λόγω κέντρου αναγγελίας θα εκτελούνται καθόλο το
24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο οι εξής εργασίες:
• Λήψη κλήσεων ασφαλισμένων
• Έλεγχος ασφάλισης
• Συλλογή και καταγραφή βασικών στοιχείων, σύμφωνα
με τις οδηγίες και υποδείξεις του ασφαλισμένου
1.2 Μεταφορά ποδηλάτου
Σε περίπτωση ατυχήματος του ασφαλισμένου
ποδηλάτου, ο Ασφαλιστής θα φροντίσει με τα μέσα που
διαθέτει, για τη μεταφορά του στον τόπο δηλωμένης
διεύθυνσης
κατοικίας
επί
του
ασφαλιστηρίου
συμβολαίου η στο πλησιέστερο συνεργείο.
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ
Σε όλα τα έγγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι
παρακάτω όροι, όπου αναφέρονται, έχουν την έννοια
που ορίζεται εδώ:
Αποζημίωση: Είναι το ποσό που η Εταιρία είναι
υποχρεωμένη να καταβάλει στον Ασφαλισμένο,
ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Συμβαλλόμενος/Ασφαλισμένος: Είναι το πρόσωπο
που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και
για το οποίο η Εταιρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να
καταβάλει αποζημίωση.
Ασφαλιστής/Εταιρία: Είναι η εταιρία «INTERLIFE
Α.Α.Ε.Γ.Α., τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στο 14Ο
χλμ Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, 57001
Θέρμη – Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 499000
Τόπος διαμονής και διεύθυνση του Ασφαλισμένου
θεωρούνται πάντα αυτές που αναφέρονται στο
ασφαλιστήριο.
6. Νομική Προστασία Οχήματος - Ποδηλάτου

Όροι Νομικής Προστασίας
Οχήματος - Ποδηλάτου (Άρθρα 10)
Νομική Προστασία για τροχαίο ατύχημα που έγινε στην
Ελλάδα και μέχρι του ανώτατου ασφαλιστικού ποσού
που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών/Καλύψεων
του ασφαλιστηρίου κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής
σύμβασης και μόνο για όσες υποθέσεις σχετίζονται κατά
τα κατωτέρω με το ασφαλιζόμενο όχημα – ποδήλατο,
δικαιούται μόνον ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς
και όποιος με την άδειά τους οδηγεί το ασφαλισμένο
όχημα – ποδήλατο.
Άρθρο 1. Η Νομική Προστασία παρέχεται
1. για τη διεκδίκηση αστικών αξιώσεων για υλικές
ζημίες του κύριου του ασφαλισμένου οχήματος –
ποδηλάτου από τροχαίο ατύχημα και μόνον εφόσον
αυτές υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων ευρώ
(300€) και για σωματικές βλάβες του οδηγού του
ασφαλισμένου οχήματος – ποδηλάτου άνευ ορίου
ενώπιον των Ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων,
2. για την υπεράσπιση της πολιτικής αγωγής ενώπιον
του Ελληνικού ποινικού δικαστηρίου σε περίπτωση
τραυματισμού ή θανάτωσης του οδηγού του
ασφαλισμένου οχήματος – ποδηλάτου, από τροχαίο
ατύχημα,
3. για την αντίκρουση αξιώσεων από υλικές ζημίες και
σωματικές βλάβες από ατυχήματα που προκάλεσε το
ασφαλισμένο όχημα – ποδήλατο, από τροχαίο ατύχημα,
σε Ελληνικά Δικαστήρια,
4. για την υπεράσπιση του οδηγού του ασφαλισμένου
οχήματος – ποδηλάτου σε Ελληνικά ποινικά δικαστήρια
λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε
τροχαίο ατύχημα ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή
αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην τροχαία
κίνηση του ασφαλισμένου οχήματος – ποδηλάτου,

5. για προσφυγές στις αρμόδιες Ελληνικές διοικητικές
αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας
ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων
κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος - ποδηλάτου,
καθώς και για την επανάκτησή τους και κίνηση
διαδικασιών σε Ελληνικά δικαστήρια για τους ίδιους
λόγους.
Άρθρο 2. Εξαιρέσεις Νομικής Προστασίας
Της ασφαλιστικής καλύψεως εξαιρούνται ζημίες που
προκλήθηκαν:
1. πριν την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
2. από αναβάτη που κατά τον χρόνο του ατυχήματος
βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλης, τοξικών,
ναρκωτικών, ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών, κατά
παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.
3. από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του.
4. από τη συμμετοχή του σε επιδείξεις, επίσημους
ή ανεπίσημους αγώνες – διαγωνισμούς ταχύτητας,
ακρίβειας και δεξιοτεχνίας.
5. από αποδεδειγμένα επικίνδυνη οδήγηση.
6. σε πρόσωπα ή πράγματα που μεταφέρονται με το
ποδήλατο ή από οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης αυτού.
7. όταν το ποδήλατο βρίσκεται υπό την κατοχή
προσώπου που δεν αναγράφεται στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο εκτός αν έχει συμφωνηθεί γραπτά
διαφορετικά με την Εταιρία και αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριο, είτε αφορούν ζημίες προς τρίτους
είτε ίδιες ζημίες, είτε κλοπή. Αν ωστόσο το ποδήλατο
ακινητοποιηθεί λόγω ατυχήματος ή βλάβης που συνέβη
ενώ το ποδήλατο είχε κλαπεί, η Εταιρία καλύπτει το
κόστος των ιδίων ζημιών του εφόσον η κλοπή είχε
δηλωθεί στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στην
Εταιρία.
8. από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές,
απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, κακόβουλη βλάβη,
δολιοφθορές.
9. από πολεμικές επιχειρήσεις, εμφύλιο πόλεμο,
επανάσταση, στάση, πραξικόπημα, κίνημα, λαϊκές
ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, πολιορκίες ή παρόμοιες
περιπτώσεις.
10. από πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων
όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, πυρηνική αντίδραση,
ακτινοβολία ή ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε
πυρηνικό υλικό ή/και καύσιμο ή κατάλοιπο από καύση
πυρηνικού υλικού.
11. από πυρκαγιά, έκρηξη, φυσικά φαινόμενα
(πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι,παγετό,
τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου,
σεισμό, καθίζηση ή άλλη φυσική ή γεωλογική
διαταραχή).
12. ενώ το ποδήλατο κινείται σε αυτοκινητόδρομους ή
δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
13. ενώ το ποδήλατο κινείται ή βρίσκεται εκτός οδών ή
σε οδούς ή τόπους, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία
από τις αρχές.
14. ενώ το ποδήλατο χρησιμοποιείται για εμπορικούς
σκοπούς ή ενοικιάζεται, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί και
με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το αντίστοιχο
επασφάλιστρο.
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Επίσης η Νομική προστασία αποκλείεται:
15. αν ο ασφαλισμένος ή ο οδηγός του ασφαλισμένου
οχήματος – ποδηλάτου διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη
πράξη,
16. σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από έτερα
ασφαλιστήρια του ασφαλισμένου, ή σε περιπτώσεις
διαφορών κατά της Εταιρίας μας, ή σε περιπτώσεις
διαφορών υπεράσπισης – αντίκρουσης αξιώσεων
τις εταιρίας μας κατά του ασφαλισμένου ή λήπτη
της ασφάλισης και σε κάθε περίπτωση για διαφορές
αξιώσεων κατά ή υπέρ πεζών σε τροχαίο ατύχημα,
17. για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα –
ποδήλατο και δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά του,
18. όταν τα προς προστασία έννομα συμφέροντα
βρίσκονται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, είτε
έχει κηρυχθεί, είτε όχι, εξωτερικό ή εμφύλιο, εξεγέρσεις,
εσωτερικές ταραχές ή σεισμούς ή άλλες περιπτώσεις
ανωτέρας βίας,
19. για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν
στον ασφαλιστή έξι (6) μήνες, από τη λήξη του
ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο,
20. για διεκδίκηση οποιασδήποτε αξίωσης για υλικές
ζημίες ή σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα του
ασφαλισμένου οχήματος – ποδηλάτου σε περίπτωση
που υπαίτιος για το επισυμβάν ατύχημα είναι ο οδηγός
του ασφαλισμένου οχήματος – ποδηλάτου και τούτο
προκύπτει από γνωμάτευση του νομικού συμβούλου
της Εταιρίας,
21. σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι
αρμόδια τα Ελληνικά Δικαστήρια.
Άρθρο 3. Έκταση της Νομικής Προστασίας
1. Η Εταιρία αναλαμβάνει:
α) την καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου
σύμφωνα με τα προκαθορισμένα ελάχιστα ποσά
αμοιβής που αναγράφονται στο αντίστοιχο 4πλότυπο
του Δικηγορικού Συλλόγου του Πρωτοδικείου όπου
λαμβάνει χώρα η δικαστική ενέργεια και που ισχύουν
κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος. Ο δικηγόρος
πρέπει να είναι διορισμένος στο αρμόδιο δικαστήριο,
β) την καταβολή των ελάχιστων νομίμων αμοιβών των
δικαστικών επιμελητών για την επίδοση της αγωγής,
γ) την καταβολή της δικαστικής δαπάνης του αντιδίκου
σε περίπτωση ήττας,
δ) την καταβολή του δικαστικού ενσήμου και των
προσαυξήσεων αυτού υπέρ ΤΑΧΔΙΚ και ΤΝ για
την καταψήφιση αξίωσης υλικών ζημιών και την
σωματικών βλαβών. Ειδικώς για την καταψήφιση
αξιώσεων χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής
βλάβης ή ψυχικής οδύνης η Εταιρία καταβάλει τα
ανωτέρω ποσά μόνον εφόσον είναι εύλογα και
τούτο προκύπτει από γνωμάτευση του νομικού
της συμβούλου.
2. Η Εταιρία δεν καταβάλλει εκτός εάν εγγράφως τα
προκρίνει:
α) εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού που δεν είναι ανάλογα
με την έκταση της νίκης/ήττας του ασφαλισμένου ή
που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον
δίκαιο,
β) εκείνες τις δαπάνες, που, αν δεν υπήρχε ασφάλιση
Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να
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καταβάλλει τρίτος,
γ) εκείνες τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν από
υπαίτια παράλειψη του λήπτη της ασφάλισης ή/και του
ασφαλιζομένου,
δ) τις
δαπάνες
για
δικαστικές
ή
εξώδικες
πραγματογνωμοσύνες.
Άρθρο 4. Πρόσωπα που καλύπτονται
1. Η άσκηση των δικαιωμάτων ανήκει στο λήπτη της
ασφάλισης ή/και στον ασφαλιζόμενο. Η Εταιρία όμως
δικαιούται να παρέχει νομική προστασία σε τρίτους
συνασφαλισμένους εφόσον δεν εναντιώνεται σ αυτό ο
λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος.
2. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την
προφύλαξη έννομων συμφερόντων των διασφαλισμένων
με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον
του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου.
3. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του λήπτη της
ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου από τους ίδιους
όρους, ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των τρίτων που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 5. Επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης
1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που
απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης
η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από
χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω
στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.
2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής διάταξης, η
ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το
χρονικό σημείο που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο
ασφαλιζόμενος άρχισε, ή υποστηρίζεται πως άρχισε, να
παραβαίνει τη διάταξη.
3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική
περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό
σημείο, που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο
ασφαλιζόμενος, ο αντίδικος ή τρίτος άρχισε για πρώτη
φορά ή υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές
υποχρεώσεις, ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου.
Άρθρο 6. Υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης
και του Ασφαλισμένου
Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης,
ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος
υποχρεούται:
1. Να ειδοποιήσει την Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες
από τότε που επήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο
γεγονός.
2. Να ενημερώσει πλήρως και εγγράφως την Εταιρία
σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της ασφαλιστικής
περίπτωσης.
3. Να προβεί σε κάθε πράξη στην οποία σύμφωνα
με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες
ενός επιμελούς προσώπου θα προέβαινε εάν δεν ήταν
ασφαλισμένος.
4. Να θέσει στη διάθεση της Εταιρίας όλα τα αποδεικτικά
μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά εντός
3 ημερών από τότε που του ζητήθηκε.
5. Να συντάξει με έξοδα και φροντίδα του
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο που
θα αναλάβει, να προφυλάξει τα συμφέροντα του και
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να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα πραγματικά
περιστατικά της υπόθεσης, να του προσφέρει τα
αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τις διευθύνσεις
των μαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη
πληροφορία και να του προσκομίσει τα αναγκαία
έγγραφα και δικαιολογητικά.
6. Να μην προβεί σε αναγνώριση ευθύνης ή ανάληψη
υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες
προς κάθε τρίτο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
Εταιρίας.
7. Να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας πριν
λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως άσκηση
αγωγών ή ενδίκων μέσων και να αποφεύγει κάθε τι που
θα αυξήσει αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.
8. Να υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις
αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στην
Εταιρία.
9. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν
μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της
ασφαλιστικής περιπτώσεως, αν αυτό οφείλεται σε βαριά
του αμέλεια.
Άρθρο 7. Επιλογή Δικηγόρου και Ανάθεση
Εντολής
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει
το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ίδιος το δικηγόρο
που θα αναλάβει την υπεράσπιση των συμφερόντων
του. Μόλις τον επιλέξει οφείλει να ενημερώσει
εγγράφως σχετικά την Εταιρία. Η Εταιρία δικαιούται να
προτείνει συνεργαζόμενους δικηγόρους η επιλογή όμως
θα γίνεται από τον ασφαλισμένο. Εάν παραλείψει να
επιλέξει δικηγόρο, η Εταιρία μπορεί να ασκήσει η ίδια
αυτό το δικαίωμα για λογαριασμό του.
2. Η Εταιρία δίδει προς το δικηγόρο μόνον εγγράφως
τη σχετική εντολή να αναλάβει την υπόθεση στο όνομα
του λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου. Εάν
ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δώσει
απευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρία δεν είναι
υποχρεωμένη να καταβάλει την αμοιβή του και τα λοιπά
δικαστικά έξοδα.
3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στο λήπτη της
ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο. Η Εταιρία δεν
φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε πταίσμα
του δικηγόρου έστω και εάν αυτή τον έχει απλώς
προτείνει στον ασφαλισμένο ή/και λήπτη της ασφάλισης
ή τον έχει επιλέξει όταν παραλείπει να το πράξει ο
ασφαλισμένος.
Άρθρο 8. Λοιπές Υποχρεώσεις & Δικαιώματα
Εταιρίας
1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα πριν την ανάθεση εντολής
σε δικηγόρο να προσπαθήσει η ίδια ή μέσω δικηγόρου
της για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
2. Η Εταιρία μπορεί να εξετάσει, αν η προφύλαξη των
έννομων συμφερόντων του λήπτη της ασφάλισης ή/και
του ασφαλιζόμενου κρίνεται αναγκαία. Σε περίπτωση
που του αρνηθεί την ανάγκη προφύλαξης των έννομων
συμφερόντων, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει
εγγράφως και αιτιολογημένα την άρνησή της εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή,

ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος μπορεί
να αξιώσει αιτιολογημένη γνωμάτευση του δικηγόρου
που τον εκπροσωπεί ή που θα διορισθεί σχετικά με την
ανάγκη προφύλαξης των έννομων συμφερόντων του. Η
απόφαση του δικηγόρου δεσμεύει και τους δύο, εκτός
αν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική
βάση της υπόθεσης. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και
ο ασφαλισμένος ή η Εταιρία νομίζουν ότι η γνωμάτευση
του ανωτέρω δικηγόρου απομακρύνεται από τη
σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης,
προκαλείται η τελεσίδικη απόφαση ενός διαιτητή. Αν
τα μέρη δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του διαιτητή,
μπορεί το καθένα από αυτά να ζητήσει το διορισμό
διαιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δ. Αν από
την διαιτητική απόφαση προκύψει ότι, η προφύλαξη
των έννομων συμφερόντων του λήπτη της ασφάλισης
ή/και του ασφαλιζόμενου ήταν αναγκαία, οι δαπάνες
για την έκδοση της απόφασης βαρύνουν την Εταιρία,
διαφορετικά βαρύνουν το λήπτη της ασφάλισης ή/και
τον ασφαλιζόμενο.
Α. Κάθε πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρίας.
Β. Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται η Εταιρία
να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό (π.χ. τόκοι, έξοδα
κ.λπ.) μεγαλύτερο από το σύνολο του ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου.
Άρθρο 9. Επιστροφή Δικαστικής Δαπάνης
1. Απαιτήσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του
ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων
δαπανών που προκατέβαλε αντ’ αυτού η Εταιρία,
μεταβιβάζονται και επιστρέφονται στην Εταιρία λόγω
εκχώρησης αμέσως μόλις γεννηθούν. Χρηματικά ποσά
που καταβλήθηκαν από την Εταιρία στο όνομα του
λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου όταν
επιστραφούν στον λήπτη ή και τον ασφαλισμένο ή τον
πληρεξούσιο Δικηγόρο τους, αποδίδονται στην Εταιρία
εντός τριών (3) ημερών από την είσπραξη τους. Σε
περίπτωση μη επιστροφής της Δικαστικής Δαπάνης η
Εταιρία θα αξιώσει την Ποινική Δίωξη του υπευθύνου
για υπεξαίρεση.
2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος
είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο
την Εταιρία κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου
για απαιτήσεις που της έχουν μεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα,
είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα
αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της
απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό. Ο λήπτης της
ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα
στην Εταιρία κάθε σχετικό δικαίωμά του και δίνει σ’
αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, να ενεργεί
αυτή, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή στο όνομά
του, για την είσπραξη κάθε αξίωσης αποζημίωσής από
κάθε τρίτο.
Άρθρο 10. Διαιτησία
Οι κάθε είδους διαφορές που πηγάζουν από τις
προαιρετικές καλύψεις οχήματος – ποδηλάτου (πλην της
αξίωσης της Εταιρίας για καταβολή των ασφαλίστρων)
λύνονται με βάση το ελληνικό δίκαιο μόνο με διαιτησία
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που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους:
Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιδίδει με
δικαστικό επιμελητή προς το άλλο μέρος εξώδικη
δήλωση ορίζοντας το δικό του διαιτητή. Στη δήλωση
αυτή αναφέρονται υποχρεωτικά τα ακριβή και πλήρη
στοιχεία καθώς και η διεύθυνση του συμβαλλομένου
μέρους και του διαιτητή καθώς και αναλυτικά σύμφωνα
με το άρθρο 216 Κ.Πολ.Δ., η προς επίλυση διαφορά και
βεβαίως το αίτημά του. Ρητά συμφωνείται ότι μόνον
από την επίδοση της ανωτέρω δήλωσης αρχίζει η
τοκοφορία της απαίτησης του επισπεύδοντος μέρους.
Το μέρος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση οφείλει μέσα
σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσει
με τον ίδιο τρόπο τα ακριβή και πλήρη στοιχεία καθώς
και τη διεύθυνση του δικού του διαιτητή προς το άλλο
μέρος και προς το διαιτητή του. Εάν παραλείψει να
πράξει τούτο το άλλο μέρος ο άλλος διαιτητής ορίζεται
από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης κατόπιν αίτησης
του πρώτου μέρους. Η απόφαση των δυο διαιτητών
εκδίδεται μέσα σε έναν (1) μήνα από τον κατά τα
παραπάνω διορισμό και του δευτέρου διαιτητή, εκτός
αν αντικειμενικοί λόγοι επιβάλλουν την παράταση
της προθεσμίας και συμφωνούν σε αυτό και οι δύο
διαιτητές. Αν οι διαιτητές δεν συμφωνήσουν πρέπει
μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημέρα της διαπίστωσης
της διαφωνίας τους, να ορίσουν ένα επιδιαιτητή. Εάν
αδυνατούν να συμφωνήσουν στον διορισμό επιδιαιτητή,
τον επιδιαιτητή ορίζει το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης
κατόπιν αίτησης του ενός ή και των δυο διαιτητών ή του
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ενός ή και των δυο μερών κατά την διαδικασία του άρθρου
878 επ. του Κ.Πολ.Δ. Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής δεν
είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από οποιονδήποτε διάδικο
ούτε υποχρεούνται να αυτοαναιρεθούν. Αν ο διορισθείς
διαιτητής ή ο επιδιαιτητής δεν αναλάβει αμέσως το
έργο της διαιτησίας ή απουσιάσει δύο φορές συνεχώς
και αδικαιολόγητα από την εγγράφως προσδιορισθείσα
συνεδρίαση ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο κωλύεται
στο έργο του, ο άλλος διαιτητής ή ο επιδιαιτητής οφείλει
να γνωστοποιήσει τούτο αμέσως στα μέρη, προκειμένου
αυτός να αντικατασταθεί με πρωτοβουλία του μέρους
που όρισε το διαιτητή αυτό. Η αντικατάσταση του
διαιτητή γίνεται με την ίδια με τον διορισμό διαδικασία.
Σε περίπτωση άρνησης του μέρους να αντικαταστήσει
το διαιτητή του εντός (1) μηνός από την επίδοση
της γνωστοποίησης ανάγκης αντικατάστασης του,
τότε με πρωτοβουλία του άλλου μέρους ορίζεται ο
αντικαταστατής του κατά τις ανωτέρω διατάξεις του
Κ.Πολ.Δ. Η αντικατάσταση του επιδιαιτητή γίνεται για
τους ίδιους λόγους με την αντικατάσταση του διαιτητή
και με την ίδια για το διορισμό διαδικασία. Η διαιτητική
απόφαση κοινοποιείται αμέσως μετά την έκδοση της
στα μέρη. Αυτή, είναι αμετάκλητη, υποχρεωτική και
δεσμευτική για τα μέρη. Η διαιτητική απόφαση αναφέρει
υποχρεωτικά ποιος με βάση την αρχή της ήττας και της
νίκης επιβαρύνεται με την αμοιβή των διαιτητών, του
επιδιαιτητή και τα τέλη και έξοδα της διαιτησίας. Η
αμοιβή του κάθε διαιτητή και του επιδιαιτητή ανέρχεται
σε 2% επί του αντικειμένου της διαφοράς.
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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 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.
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’ ένα (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
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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. 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

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ SAFEBIKE - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Οδηγίες σε Περίπτωση Ζημίας
• Καλέστε την Φροντίδα Ατυχήματος INTERLIFΕ με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210 9462097. Ένας
ειδικός συνεργάτης θα βρεθεί δίπλα σας για να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του και να σας βοηθήσει
σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως:
- Να καλέσει την Τροχαία
- Να καταγράψει τα στοιχεία των εμπλεκομένων οδηγών, τυχόν μαρτύρων, τις συνθήκες του
ατυχήματος και τη σήμανση των οδών
- Να φωτογραφήσει τις ζημίες των εμπλεκομένων οχημάτων και να κάνει την ακριβή περιγραφή
τους
- Να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη δήλωση ατυχήματος ή το έντυπο του φιλικού
διακανονισμού
- Να αναλάβει να στείλει όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία όπως τη δήλωση ατυχήματος, το έντυπο
του Φιλικού Διακανονισμού, τις φωτογραφίες κ.λπ. στην ασφαλιστική σας Εταιρία
• Αποφύγετε την οποιαδήποτε αποδοχή ευθύνης προς τρίτους, έγγραφη ή προφορική, πριν
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αποζημιώσεων της INTERLIFE, το οποίο και θα σας συμβουλεύσει, με
βάση τις συνθήκες επέλευσης του ατυχήματος και την σε κάθε περίπτωση εφαρμογή του Κ.Ο.Κ.
• Ζητήστε από την εταιρεία μας να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα - συμβεβλημένα συνεργεία.
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site της εταιρίας μας www.interlife.gr

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 ..... / ..... / ..........

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ SAFEBIKE - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ο/Η Δηλών/ούσα

19 / 20

η ασφάλεια ...αλλιώς

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

