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ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ σύμφωνα με τον Ν.4599/2019 
 

Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει αποκλειστικά και μόνον τον υποψήφιο οδηγό, ήτοι οδηγό που 

εξετάζεται για την απόκτηση της άδειας ικανότητας οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο για την 

κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί, αποκλειστικά και μόνον κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασής του, 

με ή χωρίς τον εκπαιδευτή του, στο εκπαιδευτικό όχημα, σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στον 

Ν.4599/2019, άρθρο 4, παρ.10, σε όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψηφίων οδηγών, δημόσιους 

ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς 

 

Α. Αστική Ευθύνη από την Κυκλοφορία Οχήματος 

Ειδική Ασφαλιστική κάλυψη των υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος, 

συμπεριλαμβανομένης υποχρεωτικά της Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών σε 

πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, σύμφωνα πάντα με τον 

Ν.4599/19, αποκλειστικά και μόνον κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασής τους, με ή χωρίς τον εκπαιδευτή 

του, στο εκπαιδευτικό όχημα. 

 

Β. Απώλεια Χρήσης Εκπαιδευτικού Οχήματος συνεπεία Τροχαίου Ατυχήματος 

Σε περίπτωση απώλειας χρήσης του ασφαλισμένου εκπαιδευτικού οχήματος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος 

κατά τη διάρκεια εξέτασης του υποψήφιου οδηγού που εξετάζεται για την απόκτηση της άδειας ικανότητας 

οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί, αποκλειστικά και 

μόνον κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασής του, με ή χωρίς τον εκπαιδευτή του, στο εκπαιδευτικό όχημα, 

σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στον Ν.4599/2019, η Εταιρία θα καταβάλει στον ιδιοκτήτη για τον καθαρό 

χρόνο επισκευής του οχήματος ημερήσια αποζημίωση, με μέγιστο όριο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως 

και ανώτατο όριο τριάντα (30) ημέρες και εφόσον ο χρόνος επισκευής του οχήματος είναι μεγαλύτερος των 

δύο (2) εργάσιμων ημερών. Ως χρόνος επισκευής θεωρείται αποκλειστικά και μόνον ο χρόνος που πρέπει το 

ασφαλισμένο όχημα να παραμείνει στον επισκευαστή (πραγματικός χρόνος επισκευής) χωρίς να 

υπολογίζονται τυχόν άλλες χρονικές καθυστερήσεις (π.χ. μεταφορά – ρυμούλκηση του οχήματος, αναμονή 

στον επισκευαστή για ανταλλακτικά, δέσμευση του οχήματος από κρατική αρχή κ.λπ). Η κάλυψη δεν ισχύει σε 

περίπτωση ολικής καταστροφής του ασφαλισμένου οχήματος. 

 

Γ. Ίδιες Ζημίες Εκπαιδευτικού Οχήματος συνεπεία Τροχαίου Ατυχήματος 

Καλύπτονται έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και με απαλλαγή διακόσια (200) ευρώ οι Ίδιες Ζημίες 

(σύμφωνα με το Άρθρο 6. Ίδιες Ζημίες - Μικτή των Ειδικών Όρων Προαιρετικών Καλύψεων Αυτοκινήτου του 

Φυλλαδίου Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων, εξαιρουμένων των παραγράφων 4 και 5) του 

ασφαλισμένου εκπαιδευτικού οχήματος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος κατά τη διάρκεια εξέτασης του 

υποψήφιου οδηγού που εξετάζεται για την απόκτηση της άδειας ικανότητας οδήγησης που προβλέπεται από 

τον νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί, αποκλειστικά και μόνον κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής εξέτασής του, με ή χωρίς τον εκπαιδευτή του, στο εκπαιδευτικό όχημα, σύμφωνα πάντα με όσα 

ορίζονται στον Ν.4599/2019. 

 

Σε κάθε περίπτωση ισχύει το Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτου – 

Οκτώβριος 2016. 


