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Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προαιρετικών Καλύψεων 

ΕΙΧ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

 

Γενικοί Όροι Προαιρετικών Καλύψεων 

Αυτοκινήτου (Άρθρα 21) 

 

Όλες οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου 

διέπονται από το ν. 4364/2016 και το Ν.2496/97, 

όπως ισχύουν, την πρόταση ασφάλισης, τα όσα 

αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, 

καθώς και από τους κατωτέρω όρους. Όπου 

κατωτέρω αναφέρεται η λέξη Εταιρία νοείται η 

ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Όπου 

κατωτέρω αναφέρεται η λέξη ασφαλισμένος νοείται 

και ο λήπτης της ασφάλισης.  

 

 

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 και του ασφαλισμένου 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 έκδοσής της. 

 

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 τον λήπτη της 

ασφάλισης το ποσό της ζημίας του (εκτός από το 

ποσό της τυχόν συμφωνηθείσας απαλλαγής) και 

μέχρι του ανωτάτου ορίου που αναγράφεται στην 

πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

Άρθρο 4. Διάρκεια Ασφαλίσεως 

Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το 

οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και δεν 

ανανεώνεται αυτόματα. Η ουσιαστική της διάρκεια 

αρχίζει με την καταβολή του οφειλόμενου 

ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής 

καταβολής, εφόσον αυτό εγγράφως συμφωνηθεί. 

 

Άρθρο 5. Γενικές Υποχρεώσεις του 

Ασφαλισμένου 

Ο ασφαλισμένος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 

προληπτικά μέτρα, να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια 

για αποφυγή επέλευσης ή επίτασης των 

ασφαλισμένων κινδύνων και να συμπεριφέρεται 

γενικά σαν συνετός κύριος αυτοκινήτου.  

Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, ο ασφαλισμένος 

υποχρεούται: 

1. Να ειδοποιήσει, εγγράφως, μέσα σε 8 ημέρες από 

την επέλευση του κινδύνου την Εταιρία παρέχοντας 

ταυτόχρονα σ αυτήν κάθε πληροφορία που θα του 

ζητηθεί σχετικά μ 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 όχημα για εξέταση και φωτογράφηση 

του και να μην το επισκευάσει παρά μόνον από 

αυτήν άλλως μετά από πάροδο 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 
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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 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 των 

ως άνω υποχρεώσεών του συνεπάγεται την 

έκπτωση του από κάθε δικαίωμα να αξιώσει την 

καταβολή ασφαλίσματος.  

 

Άρθρο 6. Καθορισμός Ασφαλίστρου 

Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τη χρήση, 

την ιπποδύναμη, την έδρα του αυτοκινήτου, την 

ηλικία του οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή 

οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θεωρεί απαραίτητο η 

Εταιρία. 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.  

Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 

οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρία κάθε 

μεταβολή στοιχείων του οχήματος, έστω και όταν τα 

στοιχεία αυτά δεν επιδρούν στον καθορισμό των 

ασφαλίστρων. Οφείλουν επίσης, να της 

γνωστοποιούν σύμφωνα με το νόμο κάθε αλλαγή της 

διεύθυνσης τους που αναγράφεται στην πρώτη 

σελίδα του παρόντος. 

 

Άρθρο 7. Καταβολή Ασφαλίστρων  

Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, 

αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή 

του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας. 

 

Άρθρο 8. Ανακοινώσεις και Δηλώσεις 

Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του 

ασφαλισμένου και του λήπτη της ασφάλισης 

συντάσσονται εγγράφως και παραδίδονται ή 

επιδίδονται μόνον στην έδρα της Εταιρίας. 

 

Άρθρο 9. Υπολογισμός της Ασφαλιστικής 

Αποζημίωσης  

1. Οι προαιρετικές ασφαλίσεις καλύπτουν μόνον την 

τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου ή των 

κατεστραμμένων ή των απολεσθέντων τμημάτων και 

εξαρτημάτων του, κατά τον χρόνο επέλευσης του 

ασφαλιστικού κινδύνου. Αφαιρούμενης της αξίας των 

διασωθέντων υπολειμμάτων του – σώστρα. 

2. Για την εξεύρεση της τρέχουσας αξίας του 

οχήματος και των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων του 

κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου λαμβάνονται 

υπόψη ιδίως η παλαιότητα του, τα προγενέστερα 

ατυχήματα του και οι άλλες ζημίες του, η τακτική και 

επιμελής συντήρηση του σε εξουσιοδοτημένο από 

την κατασκευάστρια Εταιρία συνεργείο, η γενικότερη 

κατάσταση του κ.λπ. 

3. Σε περίπτωση μερικής ζημίας (όχι δηλαδή ολικής 

καταστροφής) θα αφαιρείται από την αξία των 

καινούργιων ανταλλακτικών ποσοστό παλαιότητας 

5% ανά συμπληρωμένο έτος (σύμφωνα με την 

ημερομηνία 1
ης

 κυκλοφορίας του οχήματος στην 

αλλοδαπή εάν εκεί κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, 

άλλως στην Ελλάδα) με μέγιστο αφαιρετέο ποσοστό 

60 % (12 έτη).  

4. Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου 3 ισχύει και 

επί ολικής καταστροφής οχήματος μόνον όμως 

εφόσον ο ασφαλισμένος έτυχε ατέλειας ή άλλης 

απαλλαγής κατά την αγορά ή εισαγωγή του 

οχήματος στην Ελλάδα. Ως βάση υπολογισμού για 

την εξεύρεση της τρέχουσας αξίας θα ληφθεί 

υποχρεωτικά η πραγματική δαπάνη κτήσης του 

ασφαλισμένου οχήματος (χωρίς δηλαδή τους 

εξοικονομηθέντες δασμούς, ατέλειες κ.λπ.) 

 

Άρθρο 10. Ασφαλιστικό Ποσό  

1. Το ασφαλιστικό ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο 

ευθύνης της Εταιρίας από την επέλευση ενός ή 

περισσοτέρων ασφαλιστικών κινδύνων μέσα σε κάθε 

ετήσια ασφαλιστική περίοδο π.χ. εάν το όχημα κατά 

μήνα Ιανουάριο υποστεί ζημία λόγω πυρκαγιάς και 

μετά την επισκευή του εντός της ίδιας ασφαλιστικής 

διάρκειας π.χ. κατά μήνα Αύγουστο κλαπεί, τότε η 

Εταιρία όσο αφορά την κάλυψη της κλοπής θα 

καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της αξίας του αφού 

δηλαδή από το συμφωνηθέν ασφαλιστικό ποσό 

αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν λόγω πυρκαγιάς ποσό 

αποζημίωσης κ.ο.κ. Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας 

μέσα στην ίδια ασφαλιστική διάρκεια δεν δύναται να 

υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό της αξίας του 

οχήματος κατά την έναρξη της ασφάλισης. Το ίδιο 

βεβαίως ισχύει και αν από το ίδιο συμβάν επήλθαν 

περισσότεροι ασφαλισμένοι κίνδυνοι π.χ. ζημίες από 
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σύγκρουση ή ανατροπή του οχήματος και αμέσως 

μετά ανάφλεξη του. 

2. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας σε 

περίπτωση ζημίας σε περισσότερα από ένα 

ασφαλισμένα οχήματα του ιδίου ιδιοκτήτη, από την 

ίδια αιτία και στον ίδιο τόπο, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό συμβολαίων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 

που τυχόν αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο όρος αυτός 

υπερισχύει κάθε τυχόν αντιθέτου αναφερομένου στο 

παρόν συμβόλαιο.  

3. Σε περίπτωση μερικής ζημιάς του οχήματος η 

Εταιρία δικαιούται αντί να καταβάλλει χρηματική 

αποζημίωση να αναλάβει την επισκευή του 

αυτοκινήτου σε συνεργείο επιλογής της. Σε 

περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος η 

Εταιρία δικαιούται αντί να καταβάλει χρηματική 

αποζημίωση να μεταβιβάσει με έξοδα και φροντίδα 

της κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο 

δικαιούχο του ασφαλίσματος ή εάν αυτός δεν έχει 

ορισθεί στον λήπτη της ασφάλισης ένα όχημα ιδίου 

εργοστασίου κατασκευής, μοντέλου, κυβισμού και 

ηλικίας το οποίο όμως να μην έχει υποστεί 

οποιαδήποτε σύγκρουση. 

 

Άρθρο 11. Διαιτησία  

Οι κάθε είδους διαφορές που πηγάζουν από τις 

προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου (πλην της 

αξίωσης της Εταιρίας για καταβολή των 

ασφαλίστρων) λύνονται με βάση το ελληνικό δίκαιο 

μόνο με διαιτησία 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 ΚπολΔ, 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 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 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 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 ενός ή και των δυο μερών κατά την διαδικασία 

του άρθρου 878 επ. του ΚπολΔ. 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 ΚπολΔ. 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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Άρθρο 12. Γενικές Εξαιρέσεις 

Ανεξαρτήτως από το εάν υφίσταται αιτιώδης 

συνάφεια και εκτός εάν ρητά και ειδικά συμφωνήθηκε 

με το ασφαλιστήριο το αντίθετο αποκλείονται από 

την ασφάλιση ζημίες που προξενήθηκαν: 

1. Άμεσα ή έμμεσα από πρόθεση του ασφαλισμένου, 

του λήπτη της ασφάλισης, του οδηγού του 

αυτοκινήτου και των προστηθέντων υπ’ αυτών 

προσώπων στην οδήγηση του αυτοκινήτου. 

2. Άμεσα ή έμμεσα από συμμετοχή του 

ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις και σε 

εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή μη 

αγώνες ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές 

(προπονήσεις). 

3. Άμεσα ή έμμεσα από κακόβουλες, δόλιες 

ενέργειες, τρομοκρατικές πράξεις, από επιδρομές, 

εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε 

μετά την κήρυξη του πολέμου), εμφυλίου πολέμου, 

οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, 

πραξικοπήματα ή επανάσταση και επίταξη κάθε 

είδους. 

4. Άμεσα ή έμμεσα αποκλειστικά είτε με συνδρομή 

και άλλων αιτιών από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από 

ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό 

καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο. 

5. Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, 

λαίλαπα, ανεμοθύελλα, χαλάζι, έκρηξη ηφαιστείου, 

σεισμό ή άλλη φυσική διαταραχή. 

6. Άμεσα ή έμμεσα από οδηγό που δεν έχει κατά το 

χρόνο του ατυχήματος την εν ισχύ άδεια οδήγησης 

που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του 

οχήματος που οδηγεί.  

7. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου 

ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή 

τοξικών ουσιών, κατά το άρθρο 42 του Κ.Ο.Κ. 

8. Αν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από 

αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή την άδεια 

κυκλοφορίας του. 

9. Άμεσα ή έμμεσα από το μεταφερόμενο ή στο 

μεταφερόμενο με το αυτοκίνητο φορτίο. 

10. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες 

πέραν από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκ της 

άδειας κυκλοφορίας του. 

11. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες ή από τη 

διαρροή υγρών ή υγραερίων του οχήματος 

οποιασδήποτε φύσεως. 

12. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός 

της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που 

κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί 

χωρίς τον οδηγό (πχ σε κατηφόρα). 

13. Εντός φυλασσομένων χώρων στάθμευσης, 

καθώς και εντός συνεργείων επισκευής οχημάτων ή 

εκθέσεων αυτοκινήτων. 

14. Υπό ή επί ειδικού τύπου οχημάτων χωρίς αριθμό 

κυκλοφορίας ασφαλιζομένων για ατυχήματα εντός 

συγκεκριμένου χώρου εφόσον τα ατυχήματα 

προκληθούν εκτός του χώρου αυτού.  

15. Μέσα σε οχηματαγωγά ή σε φορτηγίδα ή σε 

οποιοδήποτε πλοίο ή κατά την φόρτωση ή 

εκφόρτωση από αυτά. 

16. Κατά τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαμετακόμισης 

του ασφαλιζομένου οχήματος. 

17. Άμεσα ή έμμεσα από επιβολή προστίμων ή 

χρηματικών ποινών ή εξαγορά ποινών που 

επιβλήθηκαν από διοικητικές, αστονομικές ή 

δικαστικές αρχές συνεπεία παραβάσεως νόμων ή 

αστυνομικών διατάξεων από τον Ασφαλισμένο ή τον 

Λήπτη της Ασφάλισης όπως και των σχετικών 

δικαστικών εξόδων που προήλθαν από αποφάσεις 

των ως άνω αρχών. 

18. Ζημίες που προξενούνται όταν το ασφαλισμένο 

όχημα κινείται επί πεζοδρομίου ή πεζοδρόμου ή σε 

σημείο όπου οριστικά ή προσωρινά έχει 

απαγορευθεί η κυκλοφορία οχημάτων, καθώς επίσης 

και όπου δεν προβλέπεται η κυκλοφορία οχημάτων. 

19. Στην ενδυμασία ή τις αποσκευές των 

επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος καθώς 

επίσης και ζημίες ή απώλειες τιμαλφών ειδών ή 

χρημάτων. 

20. Υπό ή επί ειδικού τύπου οχημάτων, εργαλείων ή 

μηχανημάτων προερχόμενες όχι κατά την 

μετακίνηση αυτών, αλλά από την λειτουργία τους ως 

εργαλεία. 

21. Όταν το όχημα έχει υποστεί αλλαγή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του χωρίς αυτό να έχει δηλωθεί 

προηγουμένως στην ασφαλιστική Εταιρία. 

22. Στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο συνεπεία κακής 

συντήρησης του. 

23. Στα ελαστικά του αυτοκινήτου, στις ζάντες και τα 

τάσια. 

24. Επί ασφάλισης αυτοκινήτων ψυγείων ή 

θερμοθαλάμων εξαιρούνται ζημίες των ψυκτικών ή 

θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων 

γενικά, από οποιαδήποτε αιτία. 

25. Σε χρόνο που το αυτοκίνητο κινείται εκτός οδών 

προοριζομένων για την κυκλοφορία αυτοκινήτων ή 

σε οδούς που απαγορεύεται από τις αρχές η 

κυκλοφορία. 
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26. Άμεσα ή έμμεσα συνεπεία δολιοφθοράς 

ενεργούμενης από πρόσωπα που δρουν κατ’ 

επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε πολιτικής ή 

τρομοκρατικής οργάνωσης. 

27. Όταν το ασφαλισμένο όχημα δεν διαθέτει το 

πιστοποιητικό ΚΤΕΟ που το κρίνει κατάλληλο για την 

κυκλοφορία του, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω της 

παλαιότητας του ασφαλισμένου αυτοκινήτου 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική 

νομοθεσία. 

 

Άρθρο 13. Έκταση Ασφάλισης 

1. Η ασφάλιση καλύπτει μόνο τις υλικές ζημίες του 

ασφαλισμένου οχήματος και ουδέν πέραν αυτού. 

Ενδεικτικά δεν καλύπτει μείωση εμπορικής αξίας, 

χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 

δαπάνη μίσθωσης ετέρου οχήματος, ζημία από τη 

στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου κ.λπ. 

2. Η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες που θα συμβούν 

εκτός της Ελληνικής επικράτειας. 

 

Άρθρο 14. Απαλλαγή 

Εφόσον στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου αναγράφεται ποσό απαλλαγής από την 

προαιρετική κάλυψη, τότε η ευθύνη της ασφαλιστικής 

Εταιρίας περιορίζεται κατά το αντίστοιχο ποσό της 

απαλλαγής, δηλ. η ευθύνη της υφίσταται μόνο για 

την πέραν του ποσού της απαλλαγής ζημία. 

 

Άρθρο 15. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του 

παρόντος συμβολαίου δεν ταυτίζονται με αυτά της 

άδειας κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, 

τότε η ασφάλιση είναι άκυρη. 

 

Άρθρο 16. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού 

κινδύνου και εν συνεχεία ακύρωσης της σύμβασης 

δεν επιστρέφονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

 

Άρθρο 17. 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. 

 

Άρθρο 18.  

Η αξίωση της Εταιρίας για καταβολή των 

ασφαλίστρων υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο 19. 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 20. Διαδοχική Ασφάλιση 

Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις ισχύει μόνον η 

τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την 

καταβολή της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα είναι ο 

τελευταίος ασφαλιστής. Οι προγενέστερες 

ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να 

απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία. Η τελευταία 

ασφάλιση ακυρώνει τις προγενέστερες, όχι μόνον ως 

προς την έναντι τρίτων υποχρεωτική κάλυψη αστικής 

ευθύνης αλλά και ως προς τους τυχόν προαιρετικούς 

κινδύνους κάλυψης, που περιείχαν αυτές 

(προγενέστερες), ακόμα δηλαδή και αν η τελευταία 

ασφάλιση, δεν περιλαμβάνει τις ίδιες προαιρετικές 

καλύψεις. 

 

Άρθρο 21. 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 
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ασφαλισμένος αξίωσε από την εταιρία την καταβολή 

ασφαλιστικής αποζημίωσης για τον επελθόντα 

κίνδυνο. 

 

 

Ειδικοί Όροι Προαιρετικών Καλύψεων 

Αυτοκινήτου (Άρθρα 3) 

 

Οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις και εφόσον 

αυτές έχουν παρασχεθεί διέπονται εκτός από τους 

ανωτέρω γενικούς όρους και από τους κατωτέρω 

ειδικούς επί μέρους όρους, διευκρινίσεις και 

εξαιρέσεις. 

 

Άρθρο 1. Όροι Τροχαίου Ατυχήματος Οδηγού 

ΟΡΙΣΜΟΙ: Στην παρούσα κάλυψη, καλούνται: 

α. Ασφαλισμένος: Ο οδηγός του ασφαλισμένου 

αυτοκινήτου. Η παρούσα κάλυψη δεν παρέχεται σε 

οδηγό μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών κάθε 

είδους (δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα, γουρούνες-

ATV). Δικαιούχοι, για να λάβουν το προβλεπόμενο 

ασφαλιστικό ποσό, στην περίπτωση θανάτου του 

ασφαλισμένου, είναι τα πρόσωπα που θα εκκαλούν 

το στην κληρονομιά του ασφαλισμένου σύμφωνα με 

τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής ανεξάρτητα 

από το αν γίνουν πράγματι ή όχι κληρονόμοι (π.χ. 

λόγω αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ διαθήκης).  

 

β. Ατύχημα: Θεωρείται περιστατικό (συμβάν) που 

οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, 

τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και 

συμμετοχή του λήπτη της ασφάλισης ή του 

ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων και που προκαλεί 

στον ασφαλισμένο σωματική βλάβη που είναι 

εμφανής στο εξωτερικό μέρος του σώματός του, ως 

αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητη από κάθε άλλη. 

 

γ. Ανώτατο Ασφαλιστικό Ποσό: Το χρηματικό 

ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 

ασφαλιστηρίου, που θα καταβληθεί, κατ’ ανώτατο 

όριο σε περίπτωση συνδυασμού των παροχών και 

το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμία 

περίπτωση το ασφάλισμα της κάλυψης θανάτου από 

ατύχημα για τον καλυπτόμενο οδηγό. 

 

δ. Αντικείμενο Ασφάλισης 

Η παρούσα κάλυψη καλύπτει το τροχαίο ατύχημα 

που θα υποστεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος (εκτός 

μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών κάθε είδους, 

δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα, γουρούνες-ATV) 

εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά και μόνο 

κατά τη διάρκεια της οδήγησης του αυτοκινήτου και 

εφόσον τούτο (το ατύχημα) συνιστά την 

αποδεδειγμένα άμεση, αποκλειστική και ανεξάρτητη 

από κάθε άλλη αιτία Θανάτου από τροχαίο ατύχημα 

και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από τροχαίο 

ατύχημα. Η από τον παρόντα όρο προβλεπόμενη 

ασφάλιση καλύπτει μόνο τον οδηγό και 

καταβάλλεται από την Εταιρία ως ασφάλισμα 

Ατυχημάτων. 

 

ε. Θάνατος από Τροχαίο Ατύχημα 

Αν επέλθει θάνατος του ασφαλισμένου συνεπεία 

τροχαίου ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλει στους 

δικαιούχους το προβλεπόμενο για την περίπτωση 

θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την 

καταβολή του ασφαλίσματος είναι ότι ο θάνατος 

επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε 

άλλη αιτία, από τροχαίο ατύχημα που συνέβη κατά 

τη διάρκεια της κάλυψης και πάντως μέσα σε ένα (1) 

μήνα το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος. 

Αν δικαιούχος συντελέσει «εκ προθέσεως» με 

οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, στη 

συντόμευση της ζωής του ασφαλισμένου, η 

ασφάλιση, ως προς αυτόν, γίνεται αυτοδικαίως 

άκυρη και ανυπόστατη υπέρ της Εταιρίας και δεν 

παράγει καμιά υποχρέωση σε βάρος της. 

 

Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την υποβολή στην 

Εταιρία των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Ληξιαρχικής πράξης θανάτου 

2. Πιστοποιητικό θανάτου από ιδιώτη ιατρό ή 

νοσοκομείο 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ από το οποίο να 

προκύπτει ότι υποβλήθηκε δήλωση για το 

εισπραχθησόμενο ποσό και καταβλήθηκε ο 

βεβαιωθείς φόρος 

4. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του 

θανόντος οδηγού 

5. Πλήρης Ποινική δικογραφία σε επικυρωμένα 

αντίγραφα.  

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η 

Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη 

θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος 

υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός 
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του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει. 

 

στ. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 

Αν επέλθει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, του οδηγού 

του ασφαλισμένου οχήματος αποκλειστικά συνεπεία 

ατυχήματος και τούτο βεβαιωθεί με γνωμάτευση 

Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος μέσα σε ένα (1) 

έτος το αργότερο από την ημέρα που συνέβη αυτό η 

Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο οδηγό ή 

άλλως στον τυχόν ορισθέντα δικαιούχο του 

ασφαλίσματος το συμφωνηθέν ασφαλιστικό ποσό. 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα συνιστούν περιοριστικά οι 

εξής παθήσεις: 

1. Ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών ή 

της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο 

χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός 

βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός 

ποδιού. 

2. Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του 

εγκεφάλου που κάνει τον ασφαλισμένο ισοβίως 

ανίκανο για κάθε εργασία.  

3. Ολική διαρκής παράλυση. 

 

ζ. Υποχρεώσεις σε Περίπτωση Αποζημίωσης 

1. Σε περίπτωση ατυχήματος από το οποίο μπορεί 

να προκύψει αξίωση για καταβολή ασφαλίσματος 

λόγω θανάτου του οδηγού ή λόγω μόνιμης ολικής 

ανικανότητας του, ο λήπτης της ασφάλισης, ο 

ασφαλισμένος και ο δικαιούχος του ασφαλίσματος 

υποχρεούται να το αναγγείλει εγγράφως στην έδρα 

της Εταιρίας, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) 

εργασίμων ημερών. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο 

ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να 

προσκομίσει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την 

αξίωσή του και οφείλει να διευκολύνει την Εταιρία σε 

κάθε ενέργεια για τη διαπίστωση των συνθηκών του 

ατυχήματος, ακόμη και στη διενέργεια νεκροψίας. Ο 

οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος υποχρεούται να 

υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις σε εύλογα χρονικά 

διαστήματα από γιατρό που υποδεικνύεται από την 

Εταιρία. Η παράβαση από το Λήπτη της ασφάλισης 

ή και τον ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεών 

του συνεπάγεται την έκπτωση του ασφαλισμένου 

από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. Ενέργειες της 

Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των 

συνθηκών του ατυχήματος ή των συνεπειών του δεν 

μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθούν ως 

αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή 

αποζημίωσης. 

2. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται, εφόσον και 

όταν εκπληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες από το 

Νόμο και το παρόν υποχρεώσεις του ασφαλισμένου 

ή του δικαιούχου, υπό την απαραίτητη σε κάθε 

περίπτωση προϋπόθεση, ότι η ευθύνη του 

ατυχήματος βαρύνει αποκλειστικά και τελεσίδικα τον 

οδηγό του ασφαλιζομένου οχήματος.  

3. Καμία αξίωση δεν μπορεί να ασκηθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο κατά της Εταιρίας, πριν από την 

πάροδο τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση σ’ 

αυτή όλων των αιτηθέντων αποδεικτικών στοιχείων 

και παραστατικών. 

4. Η επέλευση του ατυχήματος πρέπει να 

βεβαιώνεται από ίδια αντίληψη της αρμόδιας 

Αστυνομικής Αρχής. Αποκλείεται η βεβαίωση κατά 

δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ή του 

ασφαλισμένου ή των δικαιούχων, που καταχωρείται 

στο Βιβλίο Συμβάντων των αρμοδίων Αστυνομικών 

Αρχών, χωρίς, όπως αμέσως παραπάνω 

αναγράφεται, προηγούμενη ή άμεσα επακόλουθη 

διαπίστωση της δήλωσης από την Αρχή. 

 

η. Συντρέχουσες Περιπτώσεις Αξιώσεων 

Αν συνεπεία ατυχήματος υπάρξει τυχόν, βάσει του 

παρόντα όρου, περίπτωση συρροής αξιώσεων 

αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα και θάνατο, η 

Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει μόνον την 

προβλεπόμενη μεγαλύτερη αποζημίωση για μία από 

τις περιπτώσεις αυτές. Αν δηλ. μετά την πληρωμή 

αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα, αλλά πάντως 

μέσα σ’ ένα (1) έτος από την ημέρα του ατυχήματος 

το αργότερο, επέλθει απ’ αυτό θάνατος 

καλυπτόμενος από τον παρόντα όρο, η Εταιρία 

καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού του 

προβλεπόμενου για το θάνατο (εφόσον τούτο είναι 

μεγαλύτερο) και του καταβληθέντος λόγω μονίμου 

ανικανότητας. 

 

θ. Ακύρωση Κάλυψης 

Η κάλυψη τερματίζεται αυτόματα μετά από ατύχημα 

το οποίο τυχόν είχε συνέπεια το θάνατο ή τη μόνιμη 

ολική ανικανότητα του οδηγού. Σε τέτοια περίπτωση, 

δεν επιστρέφεται τυχόν αναλογούν ασφάλιστρο για 

την υπόλοιπη περίοδο. 

 

ι. Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται από την παρούσα κάλυψη: 

1. Περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας 

αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική 
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κατάσταση (μόνιμη ή προσωρινή) του 

ασφαλισμένου. 

2. Περιπτώσεις που ο οδηγός του αυτοκινήτου 

πάσχει από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια ή 

βρίσκεται σε κατάσταση μέθης σύμφωνα με το 

άρθρο 42 του Κ.Ο.Κ. ή είναι αλκοολικός ή 

τοξικομανής ή ανάπηρος.  

3. Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανώτερη βία, 

όπως σεισμός, πλημμύρα, λαίλαπα, τυφώνα, χαλάζι, 

θύελλα, κατολίσθηση εδάφους, έκρηξη ηφαιστείου 

κ.λπ. 

4. Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεμο, πολιτικές 

ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της 

δημόσιας τάξης και παρόμοιες ενέργειες ή 

καταστάσεις. 

5. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο συμμετέχει σε 

αγώνες ή δοκιμές για αγώνες και επιδείξεις 

(επίσημους ή μη). 

6. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο ρυμουλκεί ή 

ρυμουλκείται καθώς και σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

7. Περιπτώσεις που ο οδηγός δεν έχει την 

προβλεπόμενη άδεια οδήγησης ή έχει διαταχθεί η 

προσωρινή ή διαρκής αφαίρεσή της. 

8. Οι κάθε μορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις. 

9. Ατυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα ολικά 

ή μερικά σε σωματική βλάβη που είχε υποστεί ο 

ασφαλισμένος πριν την ασφάλιση και τα 

επακόλουθα ή επιπλοκές της. 

10. Περιπτώσεις που οι συνεπιβαίνοντες του 

αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από όσους 

προβλέπονται από την άδεια κυκλοφορίας ή το 

αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο πάνω στο όριο που 

προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας ή από τις 

σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών. 

11. Οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα εφόσον ο οδηγός 

δεν έχει προσδέσει τη Ζώνη Ασφαλείας του. Το 

βάρος απόδειξης του ότι ο οδηγός είχε προσδέσει τη 

ζώνη ασφαλείας του βαρύνει τους αξιούντες την 

καταβολή του ασφαλίσματος. 

12. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο δεν κυκλοφορεί 

νόμιμα ή δεν χρησιμοποιείται για την προβλεπόμενη 

γι’ αυτό χρήση ή δεν έχει υποβληθεί στους κρατικούς 

ελέγχους που προβλέπονται από τις κείμενες 

διατάξεις. 

13. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο κυκλοφορεί σε 

αχαρακτήριστες οδούς ήτοι όταν το όχημα κινείται 

επί εδάφους για το οποίο δεν υφίσταται 

χαρακτηρισμός και κατάταξή του, ως οδού, 

εντεταγμένης στο ανάλογο μητρώο οδών της χώρας.  

ια. Διαιτησία 

Κάθε διαφορά από την παρούσα κάλυψη θα 

επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο των Γενικών 

Όρων Προαιρετικών Καλύψεων Αυτοκίνητου και 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

 

ιβ. Υποκατάσταση της Εταιρίας 

Η Εταιρία καταβάλλοντας το ασφάλισμα 

υποκαθίσταται αυτοδικαίως και μέχρι του 

καταβληθέντος ποσού στις αξιώσεις των δικαιούχων 

του απέναντι σε κάθε υπόχρεο αποζημίωσης τους. 

Ειδικότερα σε περίπτωση θανάτου υποκαθίσταται 

στις αξιώσεις λόγω διατροφής ενώ σε περίπτωση 

μόνιμης ολικής ανικανότητας υποκαθίσταται τις 

αξιώσεις κατ αρχήν των διαφυγόντων κερδών και 

στη συνέχεια των νοσηλειών και λοιπών δαπανών 

αποκατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου 

οδηγού.  

Η Εταιρία δικαιούται πριν από την καταβολή του 

ασφαλίσματος να ζητήσει την εκχώρηση των 

ανωτέρω αξιώσεων μέχρι του ύψους του 

καταβαλλόμενου ασφαλίσματος.  

 

Άρθρο 2. Όροι Κάλυψης Ιδίων ζημιών 

μισθωμένου οχήματος συνεπεία Τροχαίου 

Ατυχήματος με θανάτωση οδηγού 

1. Καλύπτονται οι υλικές ζημίες στο ασφαλισμένο 

αυτοκίνητο, μέχρι του ύψους του αναφερόμενου στην 

πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου ποσού, 

προκαλούμενες αποκλειστικά και μόνον από τροχαίο 

ατύχημα (περιοριστικά και μόνον από σύγκρουση, 

πρόσκρουση, εκτροπή και ανατροπή του 

ασφαλισμένου οχήματος) και μόνον εφόσον το 

ασφαλισμένο όχημα οδηγείται κατά τον χρόνο του 

ατυχήματος από τον μισθωτή που αναγράφεται στο 

μισθωτήριο και μόνον εφόσον εξαιτίας του 

ατυχήματος επέλθει ο θάνατός του.  

Πέραν των Γενικών Εξαιρέσεων Άρθρο 13, των 

Γενικών Όρων Προαιρετικών Καλύψεων 

Αυτοκινήτου, επιπλέον ισχύουν και οι παρακάτω 

εξαιρέσεις:  

1. Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες που 

προξενήθηκαν σε μη εργοστασιακά εξαρτήματα και 

εξοπλισμό του αυτοκινήτου (extras).  

2. Εξαιρούνται οι ζημίες στα ελαστικά του οχήματος, 

στις ζάντες και τα τάσια εφόσον η ζημία περιορίζεται 

μόνον σε αυτά. 

3. Η παρούσα κάλυψη δεν παρέχεται σε οδηγό 
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μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών κάθε είδους. 

4. Σε περίπτωση ατυχήματος επερχομένου όταν το 

ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό που δεν 

έχει συμπληρώσει το 25
ο
 έτος της ηλικίας του ή έχει 

συμπληρώσει το 75
ο
 έτος της ηλικίας του, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη της για καταβολή 

αποζημίωσης.  

5. Σε περίπτωση ατυχήματος επερχομένου όταν το 

ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό που έχει 

λάβει για πρώτη φορά άδεια ικανότητος οδηγού για 

την κατηγορία του ασφαλισμένου οχήματος εντός 

του τελευταίου προ της ημερομηνίας επελεύσεως 

του ατυχήματος δωδεκαμήνου, η Εταιρία 

απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη της για καταβολή 

αποζημίωσης. 

6. Εξαιρούνται περιπτώσεις που το αυτοκίνητο 

κυκλοφορεί σε αχαρακτήριστες οδούς ήτοι όταν το 

όχημα κινείται επί εδάφους για το οποίο δεν 

υφίσταται χαρακτηρισμός και κατάταξή του, ως οδού, 

εντεταγμένης στο ανάλογο μητρώο οδών της χώρας.  

 

Άρθρο 3. Νομική Προστασία 

Μετά την υποβολή από τον Ασφαλιζόμενο που 

αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, σχετικής 

προτάσεως, η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., που έχει έδρα 

την Θεσσαλονίκη (και η οποία παρακάτω καλείται 

«ΕΤΑΙΡΙΑ»), αναλαμβάνει την υποχρέωση 

καταβολής των δικαστικών εξόδων και παροχής 

άλλων υπηρεσιών για την προφύλαξη εννόμων 

συμφερόντων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με 

τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους του παρόντος 

ασφαλιστηρίου και με όσα αναφέρονται στον 

επισυναπτόμενο πίνακα ασφαλίσεως, για το χρονικό 

διάστημα που θα ισχύει το ασφαλιστήριο, υπό τον 

όρο ότι η προφύλαξη αυτή είναι αναγκαία κατά την 

διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 των 

Γενικών Όρων. 

 

Η πρόταση του Ασφαλιζόμενου, αποτελεί την βάση 

και αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου, σε όσα 

σημεία δεν ορίζεται διαφορετικά στους Γενικούς και 

Ειδικούς Όρους, που είναι ισχυρότεροι από την 

πρόταση, όταν είναι αντίθετοι ή διαφορετικοί απ' 

αυτή. 

 

Η εξόφληση όλων των ασφαλίστρων της πρώτης 

δόσεως (αν έχει συμφωνηθεί η πληρωμή τους σε 

δόσεις) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ισχύ του ασφαλιστηρίου και χωρίς αυτή δεν υπάρχει 

ασφαλιστική κάλυψη ούτε οποιαδήποτε ευθύνη της 

Εταιρίας, έστω και αν έχει παραδοθεί το 

ασφαλιστήριο στον Ασφαλιζόμενο. Η κατοχή του 

ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλιζόμενο ή η επίκληση 

από μέρος του της Ευθύνης της Εταιρίας που 

στηρίζεται σ' αυτό, συμφωνείται ότι συνεπάγεται 

αυτονόητα αποδοχή από τον Ασφαλιζόμενο όλων 

των Γενικών και Ειδικών Όρων που 

περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο, έστω και αν δεν 

έχουν υπογραφεί από αυτόν. Σε επιβεβαίωση των 

παραπάνω, το παρόν ασφαλιστήριο υπεγράφει την 

ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα. 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Γενικοί Όροι (Άρθρα 13) 

 

Άρθρο 1. Κατάρτιση της Ασφαλιστικής 

Σύμβασης 

Όποιος επιθυμεί να ασφαλισθεί έχει την υποχρέωση 

να δηλώσει με ακρίβεια το ονοματεπώνυμο και τη 

διεύθυνση κατοικίας του όταν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο ή την επωνυμία και την έδρα όταν 

πρόκειται για νομικό, το επάγγελμα που ασκεί, με 

ποια ιδιότητα και για το συμφέρον ποίου ενεργεί και 

το ποσό για το οποίο θέλει να ασφαλισθεί. Σε 

περίπτωση που παραλείψει ο ασφαλιζόμενος να 

κάνει τις δηλώσεις αυτές ή κάνει ανακριβείς και 

ασαφείς δηλώσεις, αυτό έχει σαν συνέπεια να είναι 

άκυρη η ασφάλιση και ο ασφαλιζόμενος να μην έχει 

οποιοδήποτε δικαίωμα για ασφαλιστική παροχή σε 

περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος. Την ίδια 

συνέπεια έχει και η ανακριβής δήλωση σε κάθε 

ερώτημα που περιέχεται στο έντυπο της πρότασης 

ασφάλισης. Το ασφαλιστήριο συντάσσεται με βάση 

τις παραπάνω δηλώσεις του ασφαλιζόμενου, 

σύμφωνα με τις οποίες υπολογίζονται και τα 

ασφάλιστρα. 

 

Άρθρο 2. Έκταση της Ασφαλιστικής Προστασίας 

1. Η Εταιρία αναλαμβάνει: 

α. Την καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου 

σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν κατά το 

χρόνο της ασφαλίσεως (όρια του κώδικα περί 

αμοιβής δικηγόρου). Ο δικηγόρος πρέπει να είναι 

διορισμένος στο αρμόδιο δικαστήριο. 

β. Την καταβολή δικαστικών δαπανών, καθώς και 

των αποζημιώσεων των μαρτύρων και 

πραγματογνωμόνων που κλητεύτηκαν ή 



 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΙΧ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ  Σελίδα 10 από 14 

διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις 

διατιμήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της 

ασφαλίσεως καθώς επίσης και την καταβολή των 

νομίμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών. 

γ. Την καταβολή των δικαστικών δαπανών του 

αντιδίκου στην έκταση που οι δαπάνες αυτές 

σύμφωνα με την δικαστική απόφαση βαρύνουν τον 

ασφαλιζόμενο. 

 

2. Η Εταιρία δεν καταβάλλει: 

α. Εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς 

προηγούμενη έγκριση του ασφαλιστή, δεν είναι 

ανάλογα με την έκταση της νίκης προς την ήττα ή 

που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το 

ισχύον δίκαιο, 

β. Εκείνες τις δαπάνες, που, αν δεν υπήρχε 

ασφάλιση Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν 

υποχρεωμένος να κατα βάλει τρίτος,  

γ. Εκείνες τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν από 

υπαίτια παράλειψη του ασφαλιζόμενου,  

δ. Τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες. 

 

3. Σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση το ασφαλιστικό 

ποσό που συμφωνήθηκε είναι το ανώτατο όριο των 

ασφαλιστικών παροχών που θα πρέπει να 

καταβληθούν συνολικά στον αντισυμβαλλόμενο - 

ασφαλιζόμενο και στους συνασφαλισμένους. Το 

ασφαλιστικό ποσό (ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ) θα 

δοθεί μία μόνο φορά για όλες εκείνες τις 

ασφαλιστικές περιπτώσεις που και συνδέονται 

μεταξύ τους χρονικά και προέρχονται από την ίδια 

αιτία. 

 

Άρθρο 3. Τοπικά Όρια της Ασφαλιστικής 

Προστασίας 

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές 

περιπτώσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. 

 

Άρθρο 4. Μεταβολές στον Κίνδυνο 

Ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να 

γνωστοποιήσει έγγραφα προς τη Εταιρία 

οποιαδήποτε μεταβολή, που αναφέρεται στον 

ασφαλιζόμενο κίνδυνο, ιδιαίτερα δε όταν η μεταβολή 

αυξάνει την πιθανότητα πραγματοποίησης του. Σε 

μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία έχει το δικαίωμα να 

λύσει την ασφάλιση. Αν τυχόν συμβεί ζημιογόνο 

γεγονός πριν από τις παραπάνω έγγραφες 

γνωστοποιήσεις του ασφαλιζόμενου για τις 

μεταβολές, τότε η Εταιρία δεν έχει καμία 

υποχρέωση για παροχή ασφαλιστικής προστασίας. 

 

Άρθρο 5. 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 Εταιρία 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 συνθηκώντου κινδύνου. 

 

Άρθρο 6. Πρόσωπα που Καλύπτονται 

1. Παρέχεται ασφαλιστική προστασία σε φυσικά 

πρόσωπα που μπορούν από το Νόμο να 

διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις αποζημίωσης 

λόγω θανάτωσης, τραυματισμού ή βλάβης της 

υγείας των. 

2. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο η άσκηση όλων 

των δικαιωμάτων από την ασφαλιστική σύμβαση 

ανήκει στον ασφαλιζόμενο. Η Εταιρία όμως 

δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους 

ασφαλιζόμενους τρίτους, εφ' όσον δεν εναντιώνεται 

ο ασφαλιζόμενος. 

3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την 

προφύλαξη έννομων συμφερόντων των 

συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον 

αλλήλων ή εναντίον του ασφαλιζόμενου. 

4. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 

ασφαλιζόμενου από τους όρους αυτούς, ισχύουν 

ανάλογα υπέρ και των τρίτων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2. 
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Άρθρο 7. Επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης 

1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που 

απορρέουν από τις διατάξεις νόμων περί αστικής 

ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι 

επέρχεται από το χρονικό σημείο που συνέβη το 

ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η 

απαίτηση. 

2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής διάταξης, η 

ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται 

από το χρονικό σημείο που ο ασφαλιζόμενος 

άρχισε, ή υποστηρίζεται πώς άρχισε, να παραβαίνει 

την διάταξη. 

3. Σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις η ασφαλιστική 

περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό 

σημείο, που ο ασφαλιζόμενος, ο αντίδικος ή τρίτος 

άρχισε για πρώτη φορά ή υποστηρίζει πως άρχισε 

να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει 

διατάξεις Νόμου. 

 

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις του Ασφαλιζόμενου σε 

Περίπτωση Επέλευσης της Ασφαλιστικής 

Περίπτωσης 

Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής 

περιπτώσεως, ο ασφαλιζόμενος έχει την 

υποχρέωση: 

1. Να ειδοποιήσει το αργότερο μέσα σε (3) τρεις 

ημέρες τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Εταιρίας 

και συγχρόνως τα κεντρικά Γραφεία της. 

2. Να ενημερώσει πλήρως την Εταιρία σχετικά με τα 

πραγματικά και αληθινά περιστατικά της 

ασφαλιστικής περίπτωσης. 

3. Να κάνει κάθε καλή πράξη για το συμφέρον του 

σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές 

συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου. 

4. Να προσφέρει τα αποδεικτικά μέσα και τα 

υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα 

διαθέτει στην Εταιρία, όταν εκείνη τα ζητήσει. 

5. Να δώσει πληρεξούσιο στο δικηγόρο που θα 

αναλάβει να προφυλάξει τα συμφέροντα του και να 

τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά και 

πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να του 

προσφέρει τ' 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 ή ανάληψη 

υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες 

προς κάθε τρίτο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

της Εταιρίας. 

7. Να πάρει τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας πριν 

λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως 

ιδιαίτερες εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων και να 

αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το 

ύψος των δαπανών. 

8. Να υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις 

αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών 

στην Εταιρία. Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος 

παραβεί οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες με το 

άρθρο αυτό υποχρεώσεις του, έστω και από ελαφρά 

αμέλεια, παραλείποντας κάθε πράξη, που 

προβλέπεται παραπάνω και πολύ περισσότερο 

κάνοντας αντίθετη ή διαφορετική πράξη ή κάνοντας 

εκπρόθεσμες ή ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις και 

ειδικά όσον αφορά το χρόνο και τα περιστατικά του 

ατυχήματος, χάνει κάθε δικαίωμα αποζημιώσεως 

από το ασφαλιστήριο (έκπτωση) και δεν δικαιούται 

επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από τα 

ασφάλιστρα. 

 

Άρθρο 9. Επιλογή Δικηγόρου και Ανάθεση 

Εντολής 

1. Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει 

ελεύθερο ο ίδιος το δικηγόρο που θα αναλάβει την 

υπεράσπιση των συμφερόντων του από τη στιγμή 

που θα αναλάβει την υπεράσπιση των 

συμφερόντων του, από τη στιγμή κατά την οποία 

δικαιούται να ζητήσει παρέμβαση της Εταιρίας, 

βάσει του ασφαλιστηρίου. Αν ο ασφαλιζόμενος 

παραλείψει να εκλέξει δικηγόρο, η Εταιρία μπορεί να 

ασκήσει η ίδια αυτό το δικαίωμα για τον 

ασφαλιζόμενο. 

2. Η εντολή προς το δικηγόρο δίνεται μόνον από 

την Εταιρία "ονόματι και εντολή" του ασφαλιζόμενου. 

Αν παρά ταύτα ο ασφαλιζόμενος δώσει απ' ευθείας 

εντολή σε δικηγόρο η Εταιρία δεν είναι 

υποχρεωμένη να δώσει ασφαλιστική προστασία, 

εκτός αν η παράλειψη της χορήγησης εντολής σε 

δικηγόρο απ' ευθείας απ' τον ασφαλιζόμενο θα έχει 

σαν συνέπεια τον αμφίβολο κίνδυνο για την 

διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του 

ασφαλιζόμενου και δεν υπήρχε άλλος τρόπος 

αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση 

αυτή, ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρία την απ' ευθείας 

χορήγηση εντολής σε δικηγόρο. 

3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον 

ασφαλιζόμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η 
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Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη 

δραστηριότητα του δικηγόρου που διάλεξε ο ίδιος ο 

ασφαλιζόμενος. 

 

Άρθρο 10. Λοιπές Υποχρεώσεις και Δικαιώματα 

της Εταιρίας 

1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα και εφ' όσον το ζητάει 

ο ασφαλιζόμενος, και την υποχρέωση πριν την 

ανάθεση εντολής σε δικηγόρο να προφυλάξει τα 

συμφέροντα του ασφαλιζόμενου καταβάλλοντος 

προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της 

υπόθεσης. 

2. Η Εταιρία μπορεί να εξετάσει, αν η προφύλαξη 

των έννομων συμφερόντων του ασφαλιζόμενου, έχει 

την υποχρέωση να γνωστοποιήσει αιτιολογημένα 

την άρνησή της στον ασφαλιζόμενο εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή ο 

ασφαλιζόμενος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη 

απόφαση 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 

Εταιρία και ασφαλιζόμενο, εκτός να απομακρύνεται 

από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της 

υπόθεσης. Αν ο ασφαλιζόμενος ή η Εταιρία 

νομίζουν ότι η απόφαση του δικηγόρου 

απομακρύνεται απ' 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 απ' 

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 ασφαλιζόμενου είναι αναγκαία, οι 

δαπάνες για τις αποφάσεις αυτές βαρύνουν την 

Εταιρία, αλλιώς τον ασφαλιζόμενο. 

 

Άρθρο 11. 

1. Όταν δεν υπάρχει αμφισβήτηση της Εταιρίας για 

την ύπαρξη υποχρεώσεως της για ασφαλιστική 

προστασία του ασφαλιζομένου, τότε κάθε πληρωμή 

γίνεται στα γραφεία της. 

2. Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται η Εταιρία 

να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό (π.χ. τόκοι, έξοδα 

κλπ.) μεγαλύτερο στο σύνολο τους από το 

ασφαλιστικό. 

 

Άρθρο 12. 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 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 13. Γενικές Διατάξεις 

1. Ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να 

λαμβάνει τις εύλογες προφυλάξεις για την αποφυγή 

πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμία 

παρέκκλιση τους νόμους και τις διατάξεις που 

ισχύουν. 

2. Καμία τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν 

ισχύει, αν δεν έχει γίνει με έγγραφη πρόσθετη πράξη 

που να υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο της 

Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της και τις 

αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

3. Όλα τα έξοδα για την σύνταξη της παρούσης 

ασφαλίσεως, για την καταβολή της αποζημιώσεως 

και για κάθε άλλη πράξη που πηγάζει απ' αυτό το 

ασφαλιστήριο (π.χ. χαρτόσημο ασφαλιστικής 

παροχής ή άλλα που τυχόν προβλέπονται από 

διατάξεις νόμων που ισχύουν κάθε φορά), 

επιβαρύνουν τον ασφαλιζόμενο. 

4. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί 

από το ποσό της αποζημιώσεως τα συμφωνημένα 

στον πίνακα οφειλόμενα ασφάλιστρα, έστω και μη 

ληξιπρόθεσμα. 
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5. Μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν από 

αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν είναι ισχυρή 

για την Εταιρία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί 

γραπτώς. 

6. Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις που ειδικά και 

ρητά προβλέπονται παραπάνω, που ο 

ασφαλιζόμενος, χάνει κάθε δικαίωμα, που τυχόν έχει 

από το ασφαλιστήριο (έκπτωση), η ίδια συνέπεια 

επέρχεται σε κάθε άλλη περίπτωση που ο 

ασφαλιζόμενος παραβαίνει και οποιαδήποτε άλλη 

διάταξη του ασφαλιστηρίου. 

7. Για κάθε διαφορά συμφωνείται, ότι αρμόδια είναι 

αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης 

ακόμη κι αν η Εταιρία έχει Υποκαταστήματα σε 

άλλες πόλεις, άσχετα δε με τον τόπο του 

ασφαλιζόμενου κινδύνου και με τον τόπο της 

συνομολογήσεως της σύμβασης ή της εκπλήρωσης 

της αποζημίωσης. 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ειδικοί Οροί (Άρθρα 5) 

 

Άρθρο 1. 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο 

ασφαλισμένος με την ιδιότητα του σαν Ιδιοκτήτης 

Ενοικιαζόμενων Οχημάτων, για την επαγγελματική 

δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Η 

ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται και στους 

εργατοϋπαλλήλους και στα μέλη της οικογένειας του 

ασφαλισμένου, εφ'όσον υπάρχει σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, για την επαγγελματική αυτή 

δράστηριότητά τους. 

 

Άρθρο 2. 

Ασφαλιστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

παρόντος παρέχεται: 

α. Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, 

σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης. 

β. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 

κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας 

παράβαση ποινικών διατάξεων. 

γ. Για την προφύλαξη έννομων συμφερόντων από 

εργατικές σχέσεις.  

 

 Άρθρο 3. 

Με ειδική συμφωνία η Νομική Προστασία παρέχεται 

στον ασφαλισμένο ή σε άλλον συνασφαλισμένο, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 και με την ιδιότητά τους σαν 

ιδιοκτητών, νομίμων κατόχων, νομίμων οδηγών ή 

νόμιμα επιβαίνοντες σ' επιβατικό αυτοκίνητο ή 

μοτοσικλέτα, που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο με 

τον αριθμό κυκλοφορίας. 

 

Άρθρο 4. 

Η Νομική Προστασία με βάση το άρθρο 3 παρέχεται: 

α. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης 

σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης. 

β. Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, για 

την απόκρουση κατηγορίας σχετικής με την εξ 

αμελείας παράβαση διάταξης, που αναφέρεται στην 

τροχαία κίνηση. 

γ. Για προσφυγές σε διοικητικές αρχές, για 

αφαίρεση, περιορισμό ή ανάκτηση της άδειας 

ικανότητας οδηγού ή της άδειας κυκλοφορίας του 

οχήματος. 

 

Άρθρο 5. 

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: 

α. Για την προφύλαξη έννομων συμφερόντων που 

έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, 

κατόχου ή οδηγού οχημάτων που κινούνται 

αυτοδύναμα, καθώς και των ρυμουλκούμενων, εκτός 

αν πρόκειται για το όχημα που αναφέρεται στο 

ασφαλιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 3. 

β. Για την προφύλαξη έννομων συμφερόντων που 

απορρέουν άμεσα απ' τη μελέτη, την οικοδόμηση ή 

τη μετατροπή ενός ακινήτου κτίσματος ή μέρους 

κτίσματος, των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή 

πρόκειται να γίνει κύριος ή κάτοχος. 

γ. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που 

βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την 

εκποίηση ακινήτων. 

δ. Σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 

εγγυήσεως, εγγυοδοσίας αναδοχής χρέους και 

ασφαλιστηρίων κάθε είδους. 

ε. Σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις 

μισθώσεως ή δουλειάς επί ακινήτων, εκτός αν 

πρόκειται για την κύρια επαγγελματική στέγη του 

ασφαλισμένου. 

ζ. Σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις 

προσλήψεων των νόμιμων εκπροσώπων νομικών 

προσώπων. 

η. Σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της 

πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα 

σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, κ.λπ. 

θ. Σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή 

στοιχήματα. 
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ι. Σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή 

δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι 

διαφορές που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή 

δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα 

ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις. 

κ. Για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή 

δικαστήρια και αρχές 

λ. Σε περιπτώσεις διαφορών απ' το οικογενειακό και 

το κληρονομικό δίκαιο. 

μ. Αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων 

έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, 

εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, 

απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς, ζημίες από 

ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 

ραδιενέργεια. 

ν. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται 

στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 

του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο. 

ξ. Για διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά 

συμβιβαστικών διευθετήσεων αναγκαστικής 

εκτελέσεως. 

ο. Σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, 

αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική 

διευθέτηση ορίων ακινήτων και εμπράγματη 

δουλεία. 

 


