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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Σύνολο Άρθρων 17) 

 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθες λέξεις, φράσεις ή όροι, όπου συναντώνται σε αυτό το ασφαλιστήριο, έχουν  

αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω. 

Αιτίαση: Είναι η δήλωση δυσαρέσκειας ή τα παράπονα που απευθύνονται στην Εταιρία από 

πρόσωπο που σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του 

παρέχονται. 

Αμέλεια – αμελής πράξη: Είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης, 

η έλλειψη της απαιτούμενης φροντίδας ή προσοχής σε μια ενέργεια ή παράλειψη, η απροσεξία. 

Αναδρομική ισχύς: Είναι συγκεκριμένο διάστημα ασφάλισης, πριν από την έναρξη του 

ασφαλιστηρίου, για το οποίο έχει ευθύνη να αποζημιώσει η Εταιρία και το οποίο έχει ειδικά 

συμφωνηθεί με πρόσθετη ειδική συμφωνία. Εκ περισσού σημειώνεται πως, σε περίπτωση που 

καθορίζεται ημερομηνία αναδρομικής ισχύος στο ασφαλιστήριο, η ασφάλιση δεν καλύπτει  

απαιτήσεις που εγέρθηκαν κατά του ασφαλισμένου εξαιτίας αμέλειας ή σφάλματος ή παράλειψής 

του που διεπράχθη ή φέρεται ότι διεπράχθη πριν από την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος. 

Απαλλαγή: Είναι το συμφωνημένο χρηματικό ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο και με το 

οποίο συμμετέχει ο ασφαλισμένος σε κάθε ζημιά. 

Αποζημίωση (ασφάλισμα): Είναι το ποσό που κατά περίπτωση οφείλει να καταβάλλει η Εταιρία 

προκειμένου να αποκατασταθεί το σύνολο ή μέρος της ζημιάς ή να ικανοποιηθεί αξίωση 

αποζημίωσης τρίτου, που προήλθε από ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. 

Αστική ευθύνη: Είναι η υποχρέωση του ασφαλισμένου ή/και του λήπτη της ασφάλισης προς 

αποζημίωση τρίτου, που γεννάται από κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτού ή/και των 

προστιθέντων από αυτόν ή του νόμιμου εκπροσώπου του (στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος 

είναι νομικό πρόσωπο) και η οποία συνιστά αδικοπραξία καλυπτόμενη με το παρόν ασφαλιστήριο, 

καθώς και, εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους ότι η Εταιρία έχει αποδεχθεί να 

καλύψει, η υποχρέωση του ασφαλισμένου ή/και του λήπτη της ασφάλισης προς αποζημίωση 

αντισυμβαλλομένου του, που γεννάται από αθέτηση ενοχικής υποχρέωσης που απορρέει από 

δικαιοπραξία και συνιστά ενδοσυμβατική ευθύνη. 

Ασφαλισμένο Ποσό (όρια ευθύνης Εταιρίας): Είναι το ανώτατο, συνολικά ή κατά περίπτωση, 

ποσό αποζημίωσης που έχει συμφωνηθεί για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης και μέχρι 

του οποίου ευθύνεται η Εταιρία. Στα ασφαλισμένα ποσά περιλαμβάνονται: 

1. Τα ποσά που προέρχονται άμεσα από την έγερση αξιώσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου, 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, 
2. οι τυχόν τόκοι υπερημερίας, 
3. τα δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες, που επιδικάστηκαν σε βάρος του ασφαλισμένου. 

Ασφαλισμένος: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απειλείται από ασφαλισμένο 

κίνδυνο και αντλεί δικαιώματα από την ασφαλιστική σύμβαση. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες 

υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι 

καταρτίστηκε για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης. 

Ασφαλιστήριο: Είναι το τμήμα της ασφαλιστικής σύμβασης στο οποίο περιέχονται τα εξατομικευμένα 

στοιχεία της. 

Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Είναι κάθε δραστηριότητα παρουσίασης ασφαλιστικών παροχών, 

συνδρομής για τη συμπλήρωση Πρότασης Ασφάλισης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών 

για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών ή παροχής συνδρομής κατά τη διαχείριση 

και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού 

κινδύνου. 

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει ή 

ασκεί, με αμοιβή, δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

Ασφαλιστική Σύμβαση: Είναι σύμβαση με την οποία η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει, έναντι 

ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ή να παράσχει παροχή σε περίπτωση 

που συμβεί ασφαλιζόμενο περιστατικό. Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει την Πρόταση 



 

 

 

 

 

 

Ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και τις πρόσθετες πράξεις, που 

εκδίδονται με βάση τις τροποποιήσεις αυτής που συμφωνούν τα δύο μέρη. 

Ασφαλιστικό Συμφέρον: Είναι η έννομη οικονομική σχέση που συνδέει τον λήπτη της ασφάλισης 

ή/και τον ασφαλισμένο με το ασφαλισμένο αντικείμενο ή τον ασφαλισμένο κίνδυνο. 

Ασφαλιστικός Κίνδυνος: Είναι ενδεχόμενο γεγονός που, αν συμβεί, μπορεί να δώσει λαβή 

για έγερση αξιώσεων ή του ασφαλισμένου (ασφάλιση ιδίου συμφέροντος) ή τρίτων κατά του 

ασφαλισμένου (ασφάλιση έναντι τρίτων). 

Ασφάλιστρο: Είναι το ποσό που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος στην 

Εταιρία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. 

Ατύχημα / συμβάν / ζημιά: Είναι περιστατικό/ γεγονός που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, 

ορατή, βίαιη, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και συμμετοχή του λήπτη της ασφάλισης 

ή/και του ασφαλισμένου ή/και τυχόν δικαιούχων αποζημίωσης ή παροχής από την ασφαλιστική 

σύμβαση, επιφέρει ζημιές ή βλάβες σε ασφαλισμένα αντικείμενα ή ασφαλισμένα πρόσωπα ή σε 

τρίτους και καλύπτεται από αυτή την ασφαλιστική σύμβαση. 
Γεγονός: Βλέπε «Ατύχημα». 
Γενικοί Όροι: Είναι οι όροι που προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, και για το σύνολο της ασφαλιστικής 

σύμβασης, το πλαίσιο της ασφάλισης, τις διατάξεις των νόμων από τις οποίες διέπεται η ασφαλιστική 

σύμβαση, τις διαδικασίες κατάρτισης, ακύρωσης, τροποποίησης της ασφαλιστικής σύμβασης, το 

πώς ισχύει η ασφάλιση, τις γενικές εξαιρέσεις και τα γεωγραφικά όρια ισχύος του ασφαλιστηρίου, 

τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου ή ζημιάς, τι ισχύει αν υπάρχει ασφάλιση 

και σε άλλη ασφαλιστική εταιρία ή επέλθει μεταβολή στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης ή του 

ασφαλισμένου, πώς ασκούνται οι διαδικασίες διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας των μερών της 

σύμβασης, το δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε περιπτώσεις επίδικων διαφορών των 

μερών της σύμβασης και τυχόν άλλες γενικής ισχύος διατάξεις. 

Δήλωση Ζημιάς: Είναι η έγγραφη γνωστοποίηση του ζημιογόνου γεγονότος με αναλυτική 

περιγραφή του από τον ασφαλισμένο στην Εταιρία, έτσι ώστε η Εταιρία να διακανονίσει τη ζημιά. 

Δικαιούχος του Ασφαλίσματος: Είναι το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να εισπράξει ασφαλιστική 

αποζημίωση. 

Δικαίωμα Εναντίωσης: Είναι το δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης να αρνηθεί το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο σε περίπτωση που (α) αυτό διαφοροποιείται από τις πληροφορίες που περιέχονταν 

στην Πρόταση Ασφάλισης ή (β) δεν του έχουν παραδοθεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο 

πληροφοριακά στοιχεία καθώς και οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα 

εναντίωσης πρέπει να ασκηθεί με συστημένη επιστολή και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης 

από τον λήπτη της ασφάλισης έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Υποδείγματα των συστημένων επιστολών εμπεριέχονται στο βιβλίο Γενικών και  Ειδικών 

Όρων της Εταιρίας. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Είναι το δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης, σε 

περίπτωση έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου διάρκειας μεγαλύτερης του ενός (1) έτους, 

να υπαναχωρήσει εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί την ασφάλιση αυτή. Το δικαίωμα  

υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί με συστημένη επιστολή και σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του δικαιώματος 

εναντίωσης από τον λήπτη της ασφάλισης έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής 

σύμβασης. 

Ειδικοί Όροι: Είναι οι όροι που εξειδικεύουν συγκεκριμένες καλύψεις. Οι Ειδικοί Όροι μπορεί να 

τροποποιούν τους Γενικούς Όρους. 

Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας ζημιάς: Είναι το διάστημα, μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου, 

μέσα στο οποίο ο ασφαλισμένος μπορεί εγγράφως να δηλώσει στην Εταιρία περιστατικά από 

τα οποία ενδεχομένως ανακύψει απαίτηση για ζημιογόνα γεγονότα που συνέβησαν στην 

ασφαλιζόμενη διάρκεια (κι εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους ότι η Εταιρία έχει 

αποδεχθεί να καλύψει). Η εκτεταμένη περίοδος δηλώσεων δεν αποτελεί περίοδο ή παράταση 

περιόδου ασφάλισης και τυχόν χρήση αυτής δεν σημαίνει την αύξηση των ορίων ευθύνης του 

ασφαλιστηρίου. 
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Έμμεση ζημιά: Είναι η ζημιά που προκλήθηκε όχι απ’ ευθείας από ζημιογόνο γεγονός αλλά από 

άλλη αιτία που επακολούθησε μεν αλλά βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με αυτό. 

Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος: Είναι το έγγραφο που περιέχεται στην ασφαλιστική σύμβαση 

με σκοπό τη διευκόλυνση του ασφαλισμένου στην έγγραφη γνωστοποίηση στην Εταιρία  

ζημιογόνου γεγονότος. 

Εταιρία (ασφαλιστής): Είναι η εδρεύουσα στη Συγγρού 193, 171 21 Ν. Σμύρνη, ασφαλιστική 

εταιρία “ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, η οποία στην ασφαλιστική σύμβαση αυτή 

θα αναφέρεται ως “Εταιρία”. Λήπτης της Ασφάλισης: Είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με την 

ασφαλιστική Εταιρία για την κατάρτιση της συγκεκριμένης ασφαλιστικής σύμβασης και έχει υποχρέωση 

να εξοφλεί τα ασφάλιστρα. Ο λήπτης της ασφάλισης μπορεί να λειτουργεί για δικό του λογαριασμό 

ή για λογαριασμό τρίτου. Ηλεκτρονικά Δεδομένα: Είναι τα στοιχεία, έννοιες και πληροφορίες 

που μετατρέπονται σε μια εύχρηστη μορφή για τις επικοινωνίες, τη διερμηνεία ή επεξεργασία με 

ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά δεδομένα επεξεργασίας ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενος εξοπλισμός, 

και περιλαμβάνει προγράμμ ατα, λογισμικό και άλλες κωδικοποιημένες εντολές για την επεξεργασία 

και τον χειρισμό δεδομένων ή τη διεύθυνση και τον χειρισμό τέτοιου εξοπλισμού. 

Ομαδικό ατύχημα: Είναι το ατύχημα του οποίου τις συνέπειες υφίστανται ταυτόχρονα περισσότερα 

του ενός άτομα ή αντικείμενα. 

Παραγωγός: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο στα πλαίσια της επιχειρηματικής 

του δραστηριότητας, σχεδιάζει, κατασκευάζει, παρασκευάζει, πωλεί, διανέμει, επισκευάζει, 

μετασκευάζει, επεξεργάζεται, εγκαθιστά και συντηρεί τελικά προϊόντα, πρώτες ύλες ή μέρη 

(συστατικά) τελικών προϊόντων. Ως παραγωγός θεωρείται επίσης ο εισαγωγέας προϊόντων, 

καθώς και κάθε πρόσωπο το οποίο επιθέτει στο προϊόν νομίμως την επωνυμία του, το εμπορικό 

σήμα του ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα. 

Περίοδος Ασφάλισης: Είναι η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η Εταιρία παρέχει ασφαλιστική 

κάλυψη στα ασφαλισμένα αντικείμενα ή στις ασφαλισμένες δραστηριότητες. 
Περιστατικό: Βλέπε «Ατύχημα» 
Πραγματογνώμονας: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εντολή από την Εταιρία να 

ερευνά την αιτία ή/και τις συνθήκες οποιασδήποτε ζημιάς και να προσδιορίζει το ύψος της. 

Προϊόν: Είναι κάθε αντικείμενο ή πρώτη ύλη που αποτελεί είτε τελικό προϊόν είτε συστατικό 

άλλου τελικού προϊόντος. 

Πρόσθετη Πράξη: Είναι το έντυπο που εκδίδει η Εταιρία με περιεχόμενο που τροποποιεί ασφαλιστήριο 

που ισχύει. 

Προστιθέμενος / προστιθείς: Είναι κάθε εργαζόμενος που νόμιμα απασχολείται από τον 

ασφαλισμένο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μαθητείας και οι υπεργολάβοι και το προσωπικό 

αυτών εφόσον έχουν συνάψει σύμβαση με τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο και 

ρητά αναγράφονται στο ασφαλιστήριο. 

Προσωπικά Δεδομένα: Η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των 

ασφαλισμένων της, με σκοπό την ομαλή λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων είναι δυνατό να είναι τα πρόσωπα 

που διαμεσολαβούν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές με βάση 

επιταγές των νόμων ή δικαστικών αποφάσεων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, οι έχοντες  

δικαιώματα από τις ασφαλιστικές συμβάσεις, πραγματογνώμονες, γιατροί, δικηγόροι, δικαστικοί 

επιμελητές κ.ά. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, κατόπιν 

γραπτού αιτήματός του και έναντι ποσού που θα καθορίσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων  

Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν 

εύλογες αντιρρήσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997, και 

πάντως μέσα στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Πρόταση-Αίτηση Ασφάλισης: Είναι ειδικό έντυπο της Εταιρίας, στο οποίο ο λήπτης της ασφάλισης 

συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται. Το έντυπο αυτό αποτελεί 

τη βάση για την εκτίμηση του προς ασφάλιση κινδύνου και την έκδοση του ασφαλιστηρίου. 

Σαν Πρόταση Ασφάλισης νοούνται και τυχόν άλλα έγγραφα που έχουν συμπληρωματικές  

πληροφορίες ή διευκρινίσεις (επιστολές, καταστάσεις κ.α.). 



 

 

 

 

 

 

Συγγενείς 1ου βαθμού: Είναι οι γονείς και τα παιδιά. 

Συγγενείς 2ου βαθμού: Είναι τα αδέρφια, οι παππούδες, οι γιαγιάδες και τα εγγόνια. 

Συμβάν: Βλέπε «Ατύχημα». 

Σωματική Βλάβη: Είναι ο θάνατος, η προσβολή της σωματικής ακεραιότητας οποιουδήποτε 

τρίτου προσώπου εξαιτίας ατυχήματος ή/και η ασθένειας. 

Υλική Ζημιά: Είναι η βλάβη ή η απώλεια ή η καταστροφή κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 

περιλαμβανομένων και των ζώων. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Με την ασφαλιστική σύμβαση αυτή, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει: 

Α.: Τις δαπάνες για την απόκρουση ή/και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου 

για υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες, περιλαμβανομένου του θανάτου, οι οποίες οφείλονται 

σε πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή, εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους ότι η 

Εταιρία έχει αποδεχθεί να καλύψει, των προστιθέντων από αυτόν, στα εδαφικά όρια ισχύος του 

ασφαλιστηρίου και αποκλειστικά από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο ασφαλιστήριο 

και οι οποίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά είτε ως ειδική συμφωνία στο ασφαλιστήριο 

ή στον εκάστοτε ειδικό όρο που προσαρτάται στο ασφαλιστήριο και εξειδικεύει την κάλυψη, 

προκλήθηκαν / συνέβησαν κατά τον χρόνο ισχύος του ασφαλιστηρίου και αναγγέλθηκαν όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 11. 

Σε περίπτωση που αμελής πράξη ή παράλειψη του ασφαλισμένου προκαλέσει περισσότερες 

από μία απαιτήσεις για αποζημίωση, τότε όλες μαζί θα θεωρούνται ότι προέρχονται από μία 

ζημιογόνο αιτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων ή το πλήθος των απαιτήσεων και 

τον χρόνο έγερσής τους. 

Όλες οι αξιώσεις αποζημίωσης θα θεωρούνται πως γίνονται για ζημιές που έγιναν στο ίδιο 

χρονικό σημείο που η πρώτη από αυτές εγείρεται κατά του ασφαλισμένου. Αν υπάρχουν πολλοί 

ζημιωθέντες και το σύνολο των αξιώσεών τους κατά της Εταιρίας υπερβαίνει το ασφαλιστικό 

ποσό, τότε το δικαίωμα κάθε ενός από αυτούς κατά της Εταιρίας περιορίζεται συμμέτρως μέχρι να 

συμπληρωθεί το ασφαλιστικό ποσό. Αν η Εταιρία δεν γνώριζε την ύπαρξη ή το μέγεθος άλλων 

αξιώσεων ή κατέβαλε συμβιβαστικά ή μετά από δικαστική απόφαση σε κάποιο πρόσωπο ποσό 

μεγαλύτερο από αυτό που του αναλογούσε, τότε έχει υποχρέωση στους άλλους ζημιωθέντες να 

καταβάλει το ποσό που απομένει μέχρι να συμπληρωθεί το ασφαλιστικό ποσό. 

Β.: Τα έξοδα άμυνας, αμοιβές και δικαστικά έξοδα, περιλαμβανομένης και της δικαστικής 

δαπάνης που τυχόν επιδικασθεί υπέρ οποιουδήποτε ενάγοντα, που έγιναν με την προηγούμενη 

συναίνεση της Εταιρίας, για έρευνα, νομική υπεράσπιση, διακανονισμό ή/ και συμβιβασμό 

και που άμεσα σχετίζονται με οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης, εφόσον η αξίωση είναι  

αντικείμενο αυτής της ασφαλιστικής σύμβασης. Στην περίπτωση που για τη διευθέτηση κάποιας 

απαίτησης πρέπει να γίνει καταβολή ποσού που υπερβαίνει το όριο της αποζημίωσης που 

προβλέπεται σε αυτό το ασφαλιστήριο, τότε η ευθύνη της Εταιρίας, αναφορικά με τις δαπάνες 

που προσδιορίστηκαν σε αυτό το εδάφιο, θα περιορίζεται και θα καταβάλλεται, αθροιστικά με 

την αποζημίωση, μέχρι του ανωτάτου ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Αν η Εταιρία 

υποχρεωθεί, δικαστικά ή εξώδικα, να πληρώσει ποσά μεγαλύτερα από το ασφαλιστικό, τότε έχει 

δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, σύμφωνα με την Πρόταση Ασφάλισης και τις 

πρόσθετες διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να ζητήθηκαν από την Εταιρία για 

την ορθή εκτίμηση του κινδύνου και που θα πρέπει να έχουν υποβληθεί, με πληρότητα, ακρίβεια 

και κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια, από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο. 

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων είναι ανάλογος του είδους και της φύσης του κινδύνου και  

όλων των υπόλοιπων στοιχείων που έχουν δηλωθεί. 

Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 

υποχρεώνεται να δηλώνει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και που είναι αντικειμενικά 
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σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης και να απαντά σε κάθε σχετική ερώτηση 

της Εταιρίας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της 

Εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου 

ή δηλώθηκαν πλημμελώς, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει 

τροποποίησή της, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η Εταιρία, πριν την αποδοχή του κινδύνου ή όταν ο κίνδυνος τροποποιείται, διατηρεί το δικαίωμα 

να προβεί σε επιθεώρηση αυτού, σε λογικές ημέρες και ώρες, μετά από συνεννόηση με τον 

ασφαλισμένο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από 

την ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αποτελείται από: 

• την Πρόταση Ασφάλισης, 

• το Ασφαλιστήριο, 

• το βιβλίο με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, και 

• τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη 

τροποποιήσεις της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της ασφαλιστικής  

σύμβασης, δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών, εκεί που διαφοροποιούνται 

από αυτούς. Οι Γενικοί Όροι ως και οι Ειδικοί Όροι ισχύουν σε κάθε ανανέωση ή παράταση της 

ασφαλιστικής σύμβασης. 

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με 

την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Η καταβολή του ασφαλίστρου 

αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται από την Εταιρία και εισπράττεται 

από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από αυτήν. Σε περίπτωση που δεν  

εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση, εφόσον έχει συμφωνηθεί σε δόσεις η 

πληρωμή των ασφαλίστρων, η ασφαλιστική σύμβαση 

δεν ενεργοποιείται και συνεπώς δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η καθυστέρηση 

καταβολής μεταγενέστερης ληξιπρόθεσμης δόσης δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει 

τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης ή/και στον 

ασφαλισμένο. 

Η ασφαλιστική σύμβαση, εκτός αν, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την αρχική ή μετά από ανανέωση 

λήξη της, κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει εγγράφως για το αντίθετο, ανανεώνεται 

αυτόματα για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, με την προϋπόθεση προκαταβολής των τότε  

οφειλόμενων ασφαλίστρων. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, μετά τη λήξη της περιόδου ασφάλισης, 

να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους της ασφαλιστικής 

σύμβασης από την ημερομηνία ανανέωσης. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 

δεν συμφωνεί με αυτή την αναπροσαρμογή ή τροποποίηση, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 

Ωστόσο, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος πληρώσει τα ασφάλιστρα, δηλώνει 

ότι ρητά αποδέχεται τα νέα ασφάλιστρα και όρους του ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που τα ασφάλιστρα αυτής της ασφάλισης έχουν υπολογιστεί με βάση 

προϋπολογιστικά στοιχεία (π.χ. κύκλος εργασιών, ετήσια ακαθάριστα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών, μικτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες), ο ασφαλισμένος οφείλει να τηρεί ακριβή 

στοιχεία και να κοινοποιεί στην Εταιρία, μέσα σε ένα (1) μήνα από το τέλος της περιόδου 

ασφάλισης, τα τελικά στοιχεία και όσες άλλες πληροφορίες του ζητηθούν. Τα ασφάλιστρα της 

περιόδου θα κανονίζονται ανάλογα και κάθε διαφορά θα καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο 

στην Εταιρία ή θα επιστρέφεται από την Εταιρία στον ασφαλισμένο, αφού παρακρατηθεί το τυχόν 

ελάχιστο ασφάλιστρο που έχει συμφωνηθεί. 

Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος ή/και ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, κατά 

τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη συμβεί, η Εταιρία 

δεν έχει την υποχρέωση σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του 

κινδύνου, το ασφάλιστρο για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. 



 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 

είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που 

το αντιλήφθηκε, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του  

κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή θα την είχε 

συνάψει με διαφορετικούς όρους. Η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, 

έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση  

παράλειψης της γνωστοποίησης προς την Εταιρία, ισχύουν οι συνέπειες που προβλέπονται από 

την κείμενη νομοθεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να  

ακυρωθεί από την Εταιρία για λόγους που αφορούν, ενδεικτικά, τεχνικές ανάγκες της, αλλαγή 

πολιτικής της σε σχέση με τον συγκεκριμένο κίνδυνο ή σε περιπτώσεις που ο λήπτης της  

ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί  

των ασφαλειών. 

Η Εταιρία έχει δικαίωμα επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και 

ο ασφαλισμένος κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο σε αναγκαστική 

διαχείριση. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει και αυτός δικαίωμα να 

καταγγείλει τη σύμβαση, αν η Εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη 

διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. 

Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση 

οποτεδήποτε, με επιστολή του που αποστέλλεται στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η 

Εταιρία στα κάθε λογής έντυπά της και στην επίσημη ιστοσελίδα της, συνοδευόμενη από το  

πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Εταιρία θα επιστρέψει το 

80% των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, υπολογιζόμενων από την ημερομηνία παραλαβής 

της έγγραφης αίτησης ακύρωσης και των προαναφερθέντων παραστατικών. Επίσης, μετά την 

επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, τόσο η Εταιρία όσο και ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο 

ασφαλισμένος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, όταν 

η καταγγελία γίνεται από τον λήπτη της ασφάλισης, το ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος 

της ασφαλιστικής περιόδου. Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία που, όταν ασκείται από 

την Εταιρία, τα αποτελέσματά της επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει 

στον λήπτη της ασφάλισης ή/ και στον ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα 

ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/ 

και ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική 

απόδειξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Αν τα ασφαλισμένα συμφέροντα έχουν ασφαλιστεί για τον ίδιο κίνδυνο σε περισσότερες  

εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος οφείλει να 

γνωστοποιήσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισμένα  

κεφάλαια. 

Αν, εκτός από αυτή την ασφάλιση, συναφθεί και άλλη, ολική ή μερική, για τα ίδια ασφαλιστικά 

συμφέροντα, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να τη δηλώσει  

εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρία. 

Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε περίπτωση 

που δεν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία η ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά τον χρόνο σύναψης 

της σύμβασης, η αποζημίωση θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη 

ασφάλιση. Η Εταιρία έχει δικαίωμα, στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, 

να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, παρακρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

Κάθε ζημιά που τυχόν συμβεί στη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, θα βαρύνει 

την Εταιρία ανάλογα με το ποσοστό συμμ ετοχής της με τις άλλες εταιρίες στον ασφαλισμένο 
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κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 

παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. 

Αν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς 

κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται ανάλογα με το 

ποσοστό που αυτή ασφαλίζει (συνασφάλιση). 

 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, τόσο η 

Εταιρία όσο και ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν τη 

σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία 

εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που αυτή 

περιήλθε στον λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο. 

Η Εταιρία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης 

προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και 

εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους 

όρους αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή 

παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαδοχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 

Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική επικράτεια εκτός και αν  

έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ή στους σχετικούς Ειδικούς 

Όρους ή σε σχετική ειδική συμφωνία. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Α. Δεν θεωρούνται τρίτοι: 

1. Τα μέλη της οικογένειας του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, συγγενείς 1ου 

και 2ου βαθμού. 

2. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές καθώς και πρόσωπα 

που συνδέονται με τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο με οποιουδήποτε τύπου  

σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου ή εταιρική σχέση, καθώς και οι προστιθέμενοι του λήπτη 

της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή με αφορμή αυτήν. 

3. Νομικά πρόσωπα στα οποία ο ασφαλισμένος ή νόμιμος εκπρόσωπός του ή διευθυντικά 

στελέχη του έχουν ελέγχουσα συμμετοχή ή ασκούν εκτελεστικά ή/και διευθυντικά δικαιώματα, 

ή νομικά πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών ή διευθυντικά στελέχη τους τα οποία έχουν  

ελέγχουσα συμμετοχή ή ασκούν εκτελεστικά ή/και διευθυντικά δικαιώματα στον ασφαλισμένο. 

Β. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί με ειδική συμφωνία κάτι άλλο, δεν καλύπτονται αξιώσεις που, 

άμεσα ή έμμεσα, προκλήθηκαν από ή σχετίζονται με: 
1. Γεγονότα που προϋπήρξαν αυτής της ασφάλισης. 

2. Οποιαδήποτε ζημιά εκτός από σωματική βλάβη ή υλική ζημιά (π.χ. οικονομική, κ.λπ.) ή 

άλλη, παρούσα ή μελλοντική αποθετική ζημιά, περιλαμβανομένης και της απώλειας εργασιών/ 

κερδών, έστω και αν αυτή είναι επακόλουθη ζημιογόνου γεγονότος που καλύπτεται από αυτή 

την ασφάλιση. 

3. Δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, και σε περίπτωση κάλυψης 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης ή/και του 

ασφαλισμένου ή/και των προσώπων που συνοικούν με αυτούς ή/και των νόμιμων αντιπροσώπων 

τους ή/και των εκπροσώπων τους ή/και των προστιθέντων από αυτούς. 

4. Πόλεμο, διαταγή δημόσιας αρχής, αντιστάσεις κατά των Αρχών, τρομοκρατικές ενέργειες, 

στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις και πολιτικές ταραχές, πυρηνικούς κινδύνους, 

εκρήξεις, θερμότητα ή ακτινοβολία που προέρχονται από τη μεταστοιχείωση ατομικού πυρήνα 

(διάσπαση, σύντηξη, ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση ατομικών μορίων, ανάφλεξη ή έκρηξη 

ραδιενεργών υλικών, πυρηνικά απορρίμματα ή κατάλοιπα της καύσης πυρηνικών καυσίμων, 

ιονίζουσες ακτινοβολίες, χημικό, βιολογικό, βιοχημικό ή ηλεκτρομαγνητικό όπλο. 



 

 

 

 

 

 

5. Αναντιστοιχία μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων αυτών. 

6. Συμβουλές, σχεδιασμό, καθορισμό και επιτυχία/αποτυχία επίτευξης προδιαγραφών καθώς 

και πλημμελή παροχή υπηρεσιών. 

7. Απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία προσώπου 

που συνδέεται με τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο με οποιουδήποτε τύπου 

σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου καθώς και οι προστιθέμενοι στον λήπτη της ασφάλισης ή/ 

και τον ασφαλισμένο κατά την εργασία τους ή με αφορμή αυτήν. 

8. Ευθύνη που σχετίζεται με ή απορρέει από την πώληση, παρασκευή, κατασκευή, επεξεργασία, 

διαχείριση, διανομή, αποθήκευση, παράδοση, ανάκληση ή μείωση αξίας προϊόντων. 

9. Παράνομες ή αξιόποινες πράξεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου ή/και 

των τυχόν υπ’ αυτών προστιθέντων όταν βρίσκονται υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή 

οινοπνευματωδών ποτών. 

10. Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν δυσφήμιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχουν σαν 

αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας/ ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών 

ονομάτων, εμπορικών σημάτων, ή κατατεθειμένων σχεδίων. 

11. Τη μη τήρηση εκ μέρους του ασφαλισμένου οποιασδήποτε από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή την ευθύνη που ανέλαβε ο ασφαλισμένος με σύμβαση ή άλλη συμφωνία ή 

ρήτρα. Η εξαίρεση δεν θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος θα έφερε ευθύνη 

ακόμα και αν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες ή ρήτρες. 

12. Κάθε μορφής χρηματικά πρόστιμα, ποινές, εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης, 

οποιασδήποτε αιτιολογίας ή προέλευσης. 
13. Ευθύνη διευθυντών, μελών διοικητικού συμβουλίου ή/και διοικούντων προσώπων. 
14. Αμίαντο ή παράγωγα αμιάντου ή υλικά ή προϊόντα που περιέχουν αμίαντο. 
15. Απώλεια ή ζημιά ηλεκτρονικών δεδομένων απώλεια στοιχείων (οποιασδήποτε φύσης), 

είτε γραπτών, είτε εντύπων ή αναπαραγομένων με οποιαδήποτε μέθοδο, ή πληροφοριακών 

στοιχείων που είναι καταχωρημένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αποθηκευμένα ηλεκτρονικά. 

16. Ασθένειες, διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές ή μεταβολισμούς των κυττάρων ή 

οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση σωματική βλάβη σε τρίτους ή υλικές ζημίες σε αντικείμενα 

ή συστήματα ή εφαρμογές που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

(ΕΜF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR) οποιουδήποτε είδους, από οπουδήποτε και 

αν εκπέμπονται. 

17. Ευθύνη για ασθένειες και επιδείνωση ασθενειών, παθήσεων, τραυμάτων και γενικά για 

σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που οφείλονται σε ή σχετίζονται με προϊόντα καπνού,  

νικοτίνης ή παράγωγα αυτών, περιλαμβανομένης και της ευθύνης που απορρέει από θάνατο,  

εθισμό, παροξυσμό, σωματική ή διανοητική ή νευροφυτική διαταραχή ή μεταβολισμούς κυττάρων, 

καθώς και ευθύνη από την παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση, διαφήμιση ή με  

οποιονδήποτε τρόπο προώθηση αυτών των προϊόντων. 

18. Απώλειες ή ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου 

καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων τα οποία τελούν υπό τη φύλαξη ή εποπτεία του 

ασφαλισμένου ή προστιθεμένων αυτού, ή περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραδόθηκαν στον  

ασφαλισμένο για να φορτωθούν, μεταφερθούν ή εκφορτωθούν. 

19. Απώλειες ή ζημιές συνεπεία κλονισμού ή μετακίνησης ή εξασθένησης ή οποιασδήποτε 

επέμβασης πάνω στα υποστηρίγματα ή τα θεμέλια ακινήτων ή καθιζήσεων που σχετίζονται με 

την καλυπτόμενη ευθύνη του ασφαλισμένου. 

20. Την ιδιοκτησία, χρήση, λειτουργία οποιουδήποτε τροχοφόρου, αυτοκινούμενου ή μη,  

οχήματος, πλωτού ή εναέριου μέσου ή από ζώα, ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα παντός 

είδους (η εξαίρεση δεν ισχύει για ανελκυστήρες μεταφοράς προσώπων), γεωργικά μηχανήματα, 

μηχανήματα έργων. 

21. Απώλειες ή ζημιές που θα προκληθούν μέσα σε χώρους στάθμευσης, οι οποίοι ανήκουν στον 

ασφαλισμένο ή χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του. 



ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

 

 

 

 
 

22. Απώλειες ή ζημιές από τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, παραλαβή ή/και συλλογή 

εμπορευμάτων και άλλων αντικειμένων από χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μεταφορικό μέσο. 

23. Απώλειες ή ζημιές από την κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, 

μεταφορά ή χρήση εκρηκτικών και/ή αερίων υπό πίεση σε δοχεία (η εξαίρεση δεν ισχύει 

για υγραέρια, αέρια χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά σε κατοικίες, νοσοκομεία, κλινικές, 

ξενοδοχεία και γενικά χώρους διαβίωσης προσώπων). 

24. Ζημιές σε σοδειές, δάση, άλση, αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα καλλιεργημένες 

εκτάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές μονάδες. 

25. Απώλειες ή ζημιές από ρύπανση οποιασδήποτε μορφής ή αιτιολογίας ή κάθε είδους 

μόλυνση της επιφανείας του εδάφους, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας ή των υδάτων. 

26. Απώλειες ή ζημιές από αποχετεύσεις και γενικά αγωγούς εκβολής και εκπομπής υγρών ή 

αερίων μαζών, από την εκπομπή, διάχυση, διαφυγή καπνογόνων ουσιών, επιβλαβών αερίων, 

ατμών, αναθυμιάσεων και τοξικών ουσιών, καθώς και δηλητηρίαση οποιασδήποτε μορφής από 

ξένη και επιβλαβή ουσία σε τροφή, νερό ή ποτό. 

27. Απώλειες ή ζημιές που σχετίζεται με διακοπή, μείωση, αλλοίωση ή εκτροπή υδάτινων 

λεκανών, πόρων, πηγών, φυσικών ή/και τεχνητών ρευμάτων και διαύλων, κοιτασμάτων 

μεταλλεύματος ή άλλων φυσικών πηγών ενέργειας του υπεδάφους. 

28. Απώλειες ή ζημιές που συνέβησαν από γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, καθώς 

και από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, κατολίσθηση, καθίζηση, πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες 

ή άλλα φυσικά φαινόμενα. 

29. Αξιώσεις για απώλειες ή ζημιές που συνέβησαν στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά, δικαστικές 

διεκδικήσεις που εισήχθησαν σε δικαστήρια ή διαιτητικά όργανα στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά, 

καθώς και αξιώσεις επί των οποίων μπορεί να εκδοθούν δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις που 

εκδόθηκαν σε οποιαδήποτε χώρα εφάρμοσε δίκαιο των Η.Π.Α. ή του Καναδά. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ 

Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος πρέπει να τηρεί χωρίς παρέκκλιση τους νόμους 

και διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και να παίρνει τις εύλογες προφυλάξεις για να αποφευχθεί 

η πρόκληση ζημιών. Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος ο λήπτης της ασφάλισης 

ή/και ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση: 

 
• Να ειδοποιήσει τις Αρχές αμέσως μόλις πληροφορηθεί το γεγονός και χρησιμοποιήσει όλα 

τα μέσα για να περιορίσει τη ζημιά καθώς και να πράξει οτιδήποτε θα του υπαγόρευε το δικό 

του συμφέρον, αν δεν ήταν ασφαλισμένος. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από 

τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρία. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η 

Εταιρία οφείλει να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν 

αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες. 

• Να ειδοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο την Εταιρία αμέσως και να της υποβάλει, μέσα σε  

οκτώ (8) ημέρες, σχετική γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς) που να περιλαμβάνει την αιτία του 

ζημιογόνου γεγονότος, περιγραφή των πραγματικών περιστατικών και όλων των πληροφοριών 

που σχετίζονται με αυτή, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών και το 

κόστος αυτών και εφεξής να υποβάλλει μέσα σε εύλογο χρόνο οποιαδήποτε δικαιολογητικά, 

αποδεικτικά μέσα και πληροφορίες που θα του ζητηθούν. 

• Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που 

σχετίζεται με τη ζημιά, από όπου και αν προέρχεται αυτό. 

• Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά από ζημιογόνο γεγονός ή 

ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν 

ή προκάλεσαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή/και τον 

πραγματογνώμονα της Εταιρίας, προς τον οποίο οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή και εύλογη 

βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του 

ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 



 

 

 

 

 

 

• Να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία για οποιοδήποτε γεγονός ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης 

τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση. Η ενημέρωση πρέπει να είναι 

γραπτή και να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και 

του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία. 

• Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή 

αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό απαίτησης τρίτου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της 

Εταιρίας. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του 

λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, την απόκρουση ή τον διακανονισμό απαίτησης ή 

να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς 

ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον 

ειδοποιήσει σχετικά. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων 

και στοιχείων του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου και να ζητά οποιοδήποτε  

αποδεικτικό που νόμιμα είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και της 

έκτασης της ζημιάς. Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί στη διεξαγωγή 

οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης της 

ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η 

Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Η παραλαβή οποιωνδήποτε εγγράφων (και 

των δικογράφων) από την Εταιρία καθώς και το γεγονός ότι προέβη σε οποιεσδήποτε ενέργειες 

δεν σημαίνει και αποδοχή εκ μέρους της της ευθύνης για την κάλυψη της ζημιάς. 

Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο των παραπάνω 

υποχρεώσεών του παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να απαλλαγεί από οποιαδήποτε υποχρέωση 

για καταβολή αποζημίωσης ή/και να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ 

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε Ειδικό Όρο ή Πρόσθετη Πράξη ή ειδική συμφωνία 

αποτυπωμένη στο ασφαλιστήριο, η τυχόν οφειλόμενη από την Εταιρία αποζημίωση υπολογίζεται, 

σε περίπτωση ευθύνης για πρόκληση υλικών ζημιών, με βάση την αξία που έχουν τα ζημιωθέντα 

κατά τον χρόνο της ζημιάς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε άλλη αξία, π.χ., προσωπική 

ή συναισθηματική. 

Αν αξίωση τρίτου καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο, η Εταιρία έχει το δικαίωμα: 

α. Ή να αποζημιώσει τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, οπότε απαλλάσσεται από 

κάθε άλλη, δικαστική ή εξώδικη, ευθύνη της προς τρίτους, 

β. ή να προσφέρει στον ασφαλισμένο ποσό μέχρι το ανώτατο όριο αποζημίωσης που προβλέπεται 

από τους όρους του ασφαλιστηρίου για τη συγκεκριμένη περίπτωση ή να καταθέσει το σχετικό 

ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομά του, και έτσι να απαλλαγεί πλήρως 

από όλες ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το ασφαλιστήριο, 

γ. ή να αποζημιώσει απευθείας τους τρίτους για αξιώσεις τους, εκτός αν ο λήπτης της ασφάλισης 

ή/και ο ασφαλισμένος δηλώσει εγγράφως πως απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε υποχρέωσή της. 

Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού προηγουμένως αφαιρεθεί τυχόν συμφωνημένη απαλλαγή. 

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια του ζημιογόνου γεγονότος και τις 

περιστάσεις κάτω από τις οποίες αυτό συνέβη. Η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα να ερευνά για 

την ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος κατά τον χρόνο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός. Η 

Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο από το ασφαλισμένο, 

ευθύνεται δε μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ζημιογόνο γεγονός και όχι για  

τυχόν άλλες, αποθετικές ζημιές ή ζημιές από στέρηση χρήσης, νομής ή κατοχής αντικειμένου 

που έπαθε ζημιά, καθώς και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά, μείωση αγοραστικής αξίας και 

συναφείς αξιώσεις, έστω και αν αυτές προέρχονται από την επέλευση ζημιογόνου περιστατικού 

που καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο. 

 
Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου ή/και του 

δικαιούχου του ασφαλίσματος ή/και των προσώπων που συνοικούν με αυτούς ή/και των νομίμων 

εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους ή/και οποιωνδήποτε προσώπων που ενήργησαν σύμφωνα 



ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

 

 

 

 
 

με εντολή, για λογαριασμό ή προς το συμφέρον τους, είτε για δόλο είτε για βαριά αμέλεια είτε 

με κατηγορία σχετική με την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, θέμα αποζημίωσης δεν 

μπορεί να ικανοποιηθεί προτού εκδοθεί αμετάκλητη απαλλαγή από την κατηγορία ή η υπόθεση 

τεθεί στο αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη 

λήξη του ασφαλιστηρίου, για το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση 

του ποσού της αποζημίωσης που καταβλήθηκε. Ο λήπτης της ασφάλισης, καταβάλλοντας το 

αντίστοιχο ασφάλιστρο, μπορεί να ζητήσει την επανασύσταση του ασφαλισμένου ποσού για  

την τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο, το οποίο θα ανασυσταθεί αυτόματα, με την ανανέωση της 

επόμενης ασφαλιστικής περιόδου. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατά από το ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης τα 

τυχόν ανεξόφλητα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου, έστω και αν αυτά δεν είναι ληξιπρόθεσμα. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Η έκταση της ζημιάς και οι δαπάνες για την αποκατάστασή της, σε περίπτωση που τα μέρη 

διαφωνούν, προσδιορίζεται ή με διαιτησία ή δικαστικά (χωρίς να προηγηθεί διαιτησία), με κοινή 

συμφωνία των μερών. 

Ως τόπος διαιτησίας ορίζεται η έδρα της Εταιρίας και εφαρμοστέο δίκαιο επί της διαδικασίας 

αυτής το Ελληνικό (άρθρο 867 επ. Κ.Πολ.Δικ.). 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να ζητήσει εγγράφως τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς 

προτείνοντας έναν διαιτητή και καλώντας το έτερο μέρος να ορίσει τον διαιτητή του μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Το μέρος στο οποίο απευθύνεται η κλήση οφείλει μέσα  

στην οριζόμενη προθεσμία να ανακοινώσει σ’ εκείνο που το καλεί, τον διαιτητή που αυτό  

ορίζει. Σε αντίθετη περίπτωση, ο έτερος διαιτητής διορίζεται από το Ειρηνοδικείο του τόπου της 

διαιτησίας, ύστερα από αίτηση του επισπεύδοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 878 

του Κ.Πολ.Δικ.. 

Αντικείμενο της διαιτησίας είναι: 

α. Ο προσδιορισμός της φυσικής αιτίας από την οποία προήλθε το ατύχημα, όσο αυτό είναι 

δυνατό. 

β. Η περιγραφή του ατυχήματος και η επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων του λήπτη 

ασφάλισης / ασφαλισμένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 των Γενικών Όρων, σε σχέση με 

την πραγματική κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν η τυχόν ανακρίβεια σχετίζεται με το ατύχημα 

ή τις συνέπειες αυτού. 

γ. Ο προσδιορισμός της αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων κατά την ημέρα του ατυχήματος. 

δ. Η εκτίμηση του ύψους της ζημιάς των ασφαλισμένων αντικειμένων, την ημέρα που έγινε το 

ατύχημα. 

Ρητά συμφωνείται ότι αντικείμενο της διαιτησίας δεν μπορεί να είναι θέματα ύπαρξης ευθύνης 

και υποχρέωσης της Εταιρίας για την πληρωμή αποζημίωσης. 

Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τον διορισμό των διαιτητών, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι επιβάλλουν την, για κάποιο διάστημα, 

παράταση της προθεσμίας εφόσον συμφωνούν και οι δύο διαιτητές. Εφόσον οι διαιτητές δεν  

συμφωνήσουν, οφείλουν, σε διάστημα δέκα 

(10) ημερών από τη διαφωνία, να ορίσουν έναν επιδιαιτητή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας για τον 

διορισμό του επιδιαιτητή μέσα στην προθεσμία αυτή, τον επιδιαιτητή ορίζει το Ειρηνοδικείο του 

τόπου διεξαγωγής της διαιτησίας, ύστερα από αίτηση ενός διαιτητή ή ενός από τα συμβαλλόμενα 

μέρη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 878 του Κ.Πολ.Δικ.. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 

διαιτητών, υπερισχύει η γνώμη του επιδιαιτητή. 

Η διαιτητική απόφαση συντάσσεται εγγράφως, περιέχει τα κατ’ άρθρο 892 Κωδ.Πολ.Δικ. 

οριζόμενα στοιχεία και αναφέρει υποχρεωτικά ποιος επιβαρύνεται με την αμοιβή των διαιτητών, 

του επιδιαιτητή, καθώς και για όλα τα τέλη και τα έξοδα της διαιτησίας, με βάση την αρχή της ήττας. 

Η διαιτητική απόφαση είναι αμετάκλητη, υποχρεωτική και δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη 

και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. 



 

 

 

 

 

 

Πριν τελειώσει τελεσίδικα η διαιτησία, ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος δεν έχει 

το δικαίωμα να κάνει αγωγή εναντίον της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση η αγωγή είναι  

απαράδεκτη. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή, δηλαδή μετά την απόφαση της διαιτησίας, θα  

επιδικάζονται τόκοι από την επίδοση της αγωγής. 

Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρίας είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαιτησίας. 

Η επιλογή της διαιτησίας σαν τρόπος εκτίμησης της ζημιάς και η συμμετοχή της Εταιρίας στη 

διεξαγωγή της δεν έχει σε καμιά περίπτωση την έννοια ότι η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρέωσή 

της για αποζημίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Με την καταβολή αποζημίωσης, η Εταιρία υποκαθίσταται αυτόματα στα δικαιώματα του 

ασφαλισμένου έναντι παντός τρίτου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και για το σκοπό 

αυτόν ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να παρέχει κάθε διευκόλυνση ή εκχώρηση δικαιωμάτων 

στην Εταιρία και να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει ή περιορίσει 

αυτά τα δικαιώματα. Ο ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα στην Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά 

του και της δίνει το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά, στο 

όνομά της ή και στο όνομά του, για αποζημίωσή της από τρίτο. Αν, από υπαιτιότητα του λήπτη της 

ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώματος, η 

Εταιρία έχει δικαίωμα να επιδιώξει από αυτόν αποκατάσταση της ζημιάς της. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ 

Συμφωνείται ρητά ότι για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από το ασφαλιστήριο, 

αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) 

χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να παίρνει τις εύλογες 

προφυλάξεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμιά παρέκκλιση τους 

νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν. 

Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, όλα τα έξοδα για τη σύνταξη αυτής της ασφαλιστικής 

σύμβασης, για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης και κάθε άλλης πράξης που πηγάζει από αυτή 

(π.χ. έξοδα που τυχόν προβλέπονται από διατάξεις νόμων που ισχύουν κάθε φορά), βαρύνουν 

τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο, όπως επίσης και όλα τα έξοδα στα οποία θα 

υποβληθεί η Εταιρία, από τις τυχόν κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή από τις τυχόν κατασχέσεις 

στα χέρια της, σαν τρίτη. 

Μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτό το ασφαλιστήριο, δεν είναι ισχυρή για την 

Εταιρία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (ΕΟ 28) 

 
1. Η ασφάλιση αυτή καλύπτει, μέχρι το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, την αστική ευθύνη 

του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου ή/και κάθε οδηγού, υπεύθυνου, προστιθέντα για 

την οδήγηση, για αποζημιώσεις (περιλαμβανομένων και των εύλογων δαπανών και λοιπών εξόδων 

υπεράσπισης του ασφαλισμένου) έναντι απαιτήσεων τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές 

ζημιές που προξενούνται από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου ποδηλάτου και αφορούν: 

α) Σωματικές βλάβες σε τρίτα πρόσωπα, εξαιρουμένων των επιβατών του ασφαλισμένου ποδηλάτου. 

β) Υλικές ζημιές σε πράγματα και περιουσία προσώπων που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο 

ποδήλατο και δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης. 



ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

 

 

 

 
 

Η ασφάλιση αυτή επίσης επεκτείνεται και καλύπτει: 

γ) Την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου ποδηλάτου έναντι τρίτων, σε περίπτωση 

κλοπής ή βίαιης αφαίρεσης αυτού, 

δ) τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης από την πρόκληση 

σωματικών βλαβών ή θανατηφόρου τραυματισμού. 

Από αυτή την κάλυψη εξαιρείται η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα με 

πρόθεση, καθώς και των προσώπων που πήραν στην κατοχή τους το ποδήλατο με κλοπή ή βία. 

 
2. Δεν θεωρούνται τρίτοι: 

α) Ο οδηγός του ασφαλισμένου ποδηλάτου. 

β) Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή ο ασφαλισμένος, τα μέλη της οικογένειάς τους, όσοι έχουν  

σχέση εργασίας ή μαθητείας με αυτούς καθώς και κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη 

καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης. 

γ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο ή εταιρίας που δεν έχει 

αποκτήσει νομική προσωπικότητα. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΕΟ 29) 

 
Αν συμβεί τροχαίο ατύχημα μεταξύ οχημάτων, που οδηγούνται ή ανήκουν κατά κυριότητα σε 

πρόσωπα της οικογένειας του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης, και του ασφαλισμένου 

ποδηλάτου, τότε η παρεχόμενη με τον προηγούμενο ειδικό όρο (ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ - ΕΟ 28) ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης επεκτείνεται, με 

τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις, στο πλαίσιο που δεν τροποποιούνται από 

αυτόν τον Ειδικό Όρο (ΕΟ 29) να καλύψει τις υλικές ζημιές των αναίτιων οχημάτων, μέχρι του 

ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 

Η επέκταση της κάλυψης, εκτός από τις προϋποθέσεις του ειδικού όρου ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ - ΕΟ 28, ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα που 

υπέστη υλική ζημιά στο τροχαίο ατύχημα ασφαλίζεται στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 

ΜΙΝΕΤΤΑ. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ (ΕΟ 30) 

 
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει, μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

τις υλικές μόνο ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο ποδήλατο, από σύγκρουση αυτού 

με τρίτο όχημα που έχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας και αριθμό κυκλοφορίας αλλά δεν έχουν  

ασφαλιστική κάλυψη. 

Βασικές προϋποθέσεις για την ισχύ της κάλυψης είναι: 

1. Η καταγραφή του συμβάντος από αστυνομική αρχή. 

2. Η πιστοποίηση της αποκλειστικής ευθύνης του ανασφάλιστου οχήματος από δημόσια έγγραφα 

(αντίγραφα δελτίων συμβάντος αστυνομικής αρχής, ποινική δικογραφία). 

3. Η πιστοποίηση της μη ασφάλισης του υπαίτιου οχήματος από δημόσια έγγραφα (αντίγραφα 

δελτίων συμβάντος αστυνομικής αρχής, ποινική δικογραφία). 

4. Η διαφύλαξη των, κατά τον νόμο, δικαιωμάτων του ασφαλισμένου εναντίον του υπεύθυνου 

τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ, ΕΚΤΡΟΠΗ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ, 

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΕΚΡΗΞΗ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

/ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΕΟ 31) 

 
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει ζημιές του ασφαλισμένου ποδηλάτου από πυρκαγιά και έκρηξη από 

οποιαδήποτε αιτία, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές και κακόβουλες ενέργειες, από 

πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση, πτώση κεραυνού, καταιγίδα, τυφώνα, λαίλαπα, 



 

 

 

 

 

 

θύελλα, πλημμύρα, χιόνι (αποκλειστικά από το βάρος χιονιού), χαλάζι, έκρηξη ηφαιστείου,  

σεισμό καθώς και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φόρτωσης ή εκφόρτωσής του σε αυτοκίνητα, 

τρένα, επιβατικά πλοία ή πορθμεία που εκτελούν κανονικό δρομολόγιο. 

Για να ισχύσει και ενεργοποιηθεί η κάλυψη ζημιών από κακόβουλες ενέργειες, καθώς και για  

να υποχρεωθεί η Εταιρία να αποζημιώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν τον ειδικό όρο,  

θα πρέπει το συμβάν να δηλωθεί αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή και να υποβληθεί 

μήνυση. Ζημιά από κακόβουλη ενέργεια που δεν έχει δηλωθεί στην αρμόδια αστυνομική αρχή 

και για την οποία δεν έχει υποβληθεί μήνυση δεν καλύπτεται. 

Σημειώνεται ότι ο μηνυτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει τη μήνυση, ούτε μετά την καταβολή 

του ασφαλίσματος, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά 

τυχόν προκύψει στην Εταιρία. 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή δεν 

καλύπτει: 

1. Ζημιές κατά τη διάρκεια ή κατά την απόπειρα διάπραξης κλοπής, καθώς και κατά τη διάρκεια 

τυχόν μόνιμης ή προσωρινής παράνομης κατοχής ή στέρησης της χρήσης του ασφαλισμένου 

ποδηλάτου από οποιοδήποτε πρόσωπο. Κάλυψη για αυτές τις ζημιές μπορεί να εξασφαλισθεί 

μόνο από τον Ειδικό Όρο: «ΚΛΟΠΗ - ΕΟ 32». 

2. Ζημιές που προκαλούνται από συγγενείς του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου 

μέχρι και 2ου βαθμού συγγένειας. 

3. Ζημιές στα λάστιχα (τροχούς) του ασφαλισμένου ποδηλάτου, εφόσον αυτές είναι άσχετες και 

ανεξάρτητες από άλλες ζημιές που καλύπτονται από αυτόν τον ειδικό όρο. 
4. Ζημιές από παγετό. 
5. Ζημιές αισθητικού χαρακτήρα (π.χ. αποχρωματισμοί, γρατζουνιές κ.λπ.) που δεν επηρεάζουν 

τη λειτουργία του ποδηλάτου. 

6. Ζημιές που προκλήθηκαν από κατασκευαστικό λάθος ή ελάττωμα καθώς και ζημιές που 

προκλήθηκαν επειδή ο ασφαλισμένος δεν ακολούθησε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. 
7. Την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο απαλλαγή, η οποία βαρύνει τον ασφαλισμένο. 

8. Ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο ποδήλατο ενόσω αυτό οδηγείται από οδηγό που, 

κατά τη στιγμή του ατυχήματος, είναι ηλικίας κάτω των 5 ετών άνω των 70. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ (ΕΟ 32) 

 
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την ολική κλοπή-παράνομη αφαίρεση του ασφαλισμένου ποδηλάτου 

μετά από διάρρηξη ή ληστεία καθώς και τις ζημιές που θα προξενήσουν οι κλέφτες στο 

ασφαλισμένο ποδήλατο κατά τη διάρρηξη ή την απόπειρα διάρρηξής του ή/και κατά τη διάρκεια 

της κλοπής του. 

Για τις ανάγκες ερμηνείας και αποσαφήνισης της κάλυψης του ειδικού όρου αυτού, ισχύουν οι 

πιο κάτω ορισμοί: 

Κλοπή με Διάρρηξη: Είναι η παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας και ασφαλούς πρόσδεσης 

του ασφαλισμένου ποδηλάτου από τρίτο πρόσωπο με σκοπό την παράνομη αφαίρεση και 

ιδιοποίηση κινητών πραγμάτων. 

Ληστεία: Είναι η με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας απόσπαση από τον κάτοχό τους και 

οικειοποίηση ξένων αγαθών. Για να ισχύσει και ενεργοποιηθεί η κάλυψη καθώς και για να 

υποχρεωθεί η Εταιρία να αποζημιώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν τον ειδικό όρο, θα  

πρέπει: 

1. Το ποδήλατο να βρισκόταν σε κλειστό, στεγασμένο και κλειδωμένο ιδιωτικό χώρο ή σε 

οργανωμένο και φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης και να διαπιστώνονται ίχνη διάρρηξης αυτού. 

Αν η κίνηση του ποδηλάτου υποβοηθιέται από αποσπώμενη μπαταρία, θα πρέπει αυτή να έχει 

αποσπασθεί από το ποδήλατο όταν αυτό θα είναι σταθμευμένο. Ρητά σημειώνεται ότι ως κλειστός 

και στεγασμένος χώρος για προσωρινή μόνο στάθμευση του ασφαλισμένου ποδηλάτου θα 

θεωρείται και το αυτοκίνητο όχημα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό, κατά τη στιγμή της κλοπής, 

είναι ασφαλισμένο επίσης στην Εταιρία. 



ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

 

 

 

 
 

2. Να δηλωθεί το συμβάν αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή και να υποβληθεί μήνυση. 

Κλοπή που δεν έχει δηλωθεί στην αρμόδια αστυνομική αρχή και για την οποία δεν έχει 

υποβληθεί μήνυση δεν καλύπτεται. Σημειώνεται ότι ο μηνυτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει 

τη μήνυση, ούτε μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στην Εταιρία. 

3. Να παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της μήνυσης, σαν  

ελάχιστος χρόνος αναμονής για την τυχόν ανεύρεση του ασφαλιζόμενου ποδηλάτου και να 

προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμη και δεν προκύπτει από αλλού ότι το  

ποδήλατο βρέθηκε, μέσα σε αυτή την προθεσμία. Η Εταιρία ευθύνεται για την καταβολή της 

αποζημίωσης, έστω και αν το ποδήλατο βρέθηκε μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας. 

4. Η κλοπή να έχει γίνει με διάρρηξη ή με ληστεία ή να έχει χαρακτηρισθεί σαν τέτοια (κλοπή με 

διάρρηξη ή ληστεία) στο Δελτίο Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής που θα επιληφθεί 

του θέματος ή από τη δικογραφία (αν σχηματιστεί). Κλοπή που έγινε με τη χρήση κλειδιού 

που χορηγήθηκε από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο ή από τα μέλη της 

οικογένειάς του που κατοικούν μαζί του δεν καλύπτεται. Για την καταβολή της αποζημίωσης, η 

Εταιρία μπορεί να ζητήσει: 

α) την παροχή από τον ιδιοκτήτη του ποδηλάτου έγγραφης εντολής και ανέκκλητης 

πληρεξουσιότητας, με την οποία θα δίνεται στην Εταιρία το δικαίωμα να κρατήσει η ίδια ή να 

μεταβιβάσει σε τρίτο της επιλογής της ή να εκποιήσει το ποδήλατο που θα βρεθεί και να κρατήσει 

το τίμημα, εφόσον το επιθυμεί, ζητώντας από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο 

κάθε έγγραφο απαραίτητο για τη μεταβίβασή του, 

β) αντίγραφο δελτίου συμβάντων από το ίδιο αστυνομικό τμήμα ότι το κλεμμένο ποδήλατο δε 

βρέθηκε μέχρι σήμερα. Εάν το ποδήλατο έχει βρεθεί μέχρι την ημέρα της πληρωμής, η Εταιρία 

μπορεί να αρνηθεί αυτήν (την πληρωμή), αν δεν προηγηθεί νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητάς 

του σ’ αυτήν ή σε οποιονδήποτε τρίτο που θα υποδειχθεί απ’ αυτήν. 

Αν το ασφαλισμένο ποδήλατο βρεθεί μετά την καταβολή αποζημίωσης, αυτό περιέρχεται 

αυτοδίκαια στην ιδιοκτησία της Εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και 

ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε η Εταιρία 

να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομά της. 

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος θελήσει, μπορεί να παραλάβει το ποδήλατο που βρέθηκε, 

επιστρέφοντας την αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση έχει υποχρέωση να ενημερώσει την Εταιρία 

αμέσως μόλις μάθει πως το κλεμμένο ποδήλατο βρέθηκε. Αντίστοιχη υποχρέωση ενημέρωσης 

έχει και η Εταιρία, η οποία, αν πρώτη μάθει πως βρέθηκε το ποδήλατο είναι υποχρεωμένη να 

καλέσει εγγράφως τον ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του να επιστρέψει, αν το 

επιθυμεί, την αποζημίωση που του έχει καταβληθεί και να κρατήσει το ποδήλατο που βρέθηκε. 

Αν μετά από δύο (2) μήνες ο ασφαλισμένος δεν έχει απαντήσει, εκπίπτει από κάθε δικαίωμα 

επανάκτησης του ποδηλάτου. 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (ΕΟ 33) 

 
Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τα εύλογα έξοδα ενοικίασης ποδηλάτου από νόμιμα λειτουργούσα 

επιχείρηση εμπορίας-ενοικίασης ποδηλάτων παρεμφερούς με το ασφαλισμένο σε περίπτωση 

που ο ασφαλισμένος, μετά από ζημιά που καλύπτεται με αυτό το ασφαλιστήριο, στερηθεί τη  

χρήση του ασφαλισμένου ποδηλάτου. Η κάλυψη θα παρέχεται για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι 

την επισκευή του ποδηλάτου με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) ημέρες και εφόσον ο χρόνος που 

απαιτείται για την επισκευή είναι μεγαλύτερος από δύο (2) ημέρες. 

Σαν χρόνος επισκευής θεωρείται αποκλειστικά ο χρόνος που θα πρέπει το ασφαλισμένο 

ποδήλατο να παραμείνει στο συνεργείο (πραγματικός χρόνος επισκευής) χωρίς να υπολογίζονται 

τυχόν άλλες χρονικές καθυστερήσεις (π.χ. μεταφορά-ρυμούλκησή του, αναμονή στο συνεργείο, 

δέσμευσή του από Κρατική Αρχή κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη 

θα πρέπει να περάσουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες (χρόνος αναμονής) από την αναγγελία του 

ζημιογόνου συμβάντος. 



 

 

 

 

 

 

Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι η στέρηση της χρήσης του 

ασφαλισμένου ποδηλάτου να οφείλεται σε κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. 

 
Ειδικές εξαιρέσεις: Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων, ισχύουν 

και οι πιο κάτω ειδικές εξαιρέσεις: 

• Δεν καλύπτονται έξοδα ενοικίασης για ζημιές από καλυπτόμενο κίνδυνο που οδήγησαν στην 

ολική καταστροφή του ασφαλισμένου ποδηλάτου. 

• Δεν καλύπτονται έξοδα ενοικίασης που δεν πιστοποιούνται από νόμιμες αποδείξεις ενοικίασης. 

• Δεν καλύπτονται έξοδα ενοικίασης όταν αυτά υπερβαίνουν την ασφαλισμένη αξία του ποδηλάτου. 

• Δεν καλύπτονται απαιτήσεις σχετιζόμενες με ολική κλοπή, εκτός και αν το κλεμμένο ποδήλατο 

ασφαλιζόταν για κλοπή και, αφού κλάπηκε, βρέθηκε και αποδόθηκε, μέσα στο διάστημα ισχύος 

του ασφαλιστηρίου, στον ασφαλισμένο με ζημιές που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κλοπής 

που επιβάλλουν την παραμονή αυτού σε συνεργείο επισκευής των ζημιών (πραγματικός χρόνος 

επισκευής χωρίς να υπολογίζονται τυχόν άλλες χρονικές καθυστερήσεις, π.χ. μεταφορά - 

ρυμούλκηση του ποδηλάτου, αναμονή στο συνεργείο, δέσμευση του ποδηλάτου από Κρατική 

Αρχή κ.λπ.), και για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την επισκευή του με ανώτατο όριο τις τριάντα 

(30) ημέρες και εφόσον ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή είναι μεγαλύτερος από δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες. 

• Δεν καλύπτονται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οποιαδήποτε άλλα έξοδα πέραν των εξόδων 

ενοικίασης. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 162 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν. 4364/2016 - 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ - ΠΟΔΗΛΑΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στους σχετικούς ορισμούς των Όρων Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτου και στην αντίστοιχη «Απόδειξη Πληρωμής Ασφαλίστρων Αστικής 

Ευθύνης Ποδηλάτου» (ΕΟ 34). 

 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο ασφαλίσεως 

Η Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που θα καλείται, παρακάτω, για συντομία Εταιρία, αναλαμβάνει μετά την 

επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, τη διασφάλιση 

και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλισμένου, που αναφέρονται 

παρακάτω, όταν η διασφάλιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καταβάλλοντας ο Ασφαλιστής τις 

δικαστικές δαπάνες του ασφαλισμένου, μέχρι του ανώτατου ορίου της ασφάλισης. Η διασφάλιση 

εννόμων συμφερόντων κρίνεται αναγκαία, όταν η επιδίωξη (ικανοποίηση) προσφέρει επαρκείς 

πιθανότητες επιτυχίας και δεν είναι καταφανώς άδικη (αντίθετη με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών) ή ασύμφορος. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: Καλυπτόμενα πρόσωπα 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς κι όποιος με την 

άδειά τους, οδηγεί ή επιβαίνει στο ποδήλατο που καθορίζεται με τον Αριθμό Συμβολαίου του 

στο ενιαίο Ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: Παροχές - Καλύψεις 

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται με την κάλυψη «Νομική Προστασία Ποδηλάτου» και συγκεκριμένα: 

α. για την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης με βάση διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν την αστική 
ευθύνη, από αυτοκινητιστικά ατυχήματα με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας ή της βλάβης που 

υπέστη ο Ασφαλισμένος είτε μέσω εξωδίκου συμβιβασμού είτε μέσω αστικής ή ποινικής δίκης. 

β. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε 
τροχαίο ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται 



ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

 

 

 

 
 

στην τροχαία κίνηση. γ. την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε αστική, ποινική, 

διοικητική ή άλλη δίκη ή την εκπροσώπηση κατ’ απαιτήσεως η οποία εγείρεται εναντίον του, με 

την προϋπόθεση τα παραπάνω να σχετίζονται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες 

ασφάλισης που του παρέχονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: Καλυπτόμενα ποσά 

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται με την κάλυψη όλων γενικώς των δικαστικών εξόδων, 

τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του Aσφαλισμένου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 5 του παρόντος Ασφαλιστήριου και μέχρι το Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

της κάλυψης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: Έκταση ασφαλιστικών παροχών 

1. Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει να καταβάλει: 

α. την αμοιβή ενός δικηγόρου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο γραμμάτιο προείσπραξης του 

εκάστοτε δικηγορικού συλλόγου. Όπου δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης, 

η αμοιβή ορίζεται βάσει του πίνακα αμοιβών του κλάδου Νομικής Προστασίας, ο οποίος έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.minetta.gr. Ο δικηγόρος πρέπει να κατοικεί στην 

έδρα του αρμοδίου δικαστηρίου ή να είναι διορισμένος στο δικαστήριο αυτό. 

β. τις δικαστικές δαπάνες, τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών, την αμοιβή των 

διοριζόμενων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων, καθώς και την αμοιβή για την διενέργεια 

έκθεσης πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που συνεργάζεται με την Εταιρία, 

αποκλειστικώς για τη ζημιά του ασφαλισμένου ποδηλάτου. 

γ. την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές 

σύμφωνα με δικαστική απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 
δ. τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. 

ε. τις δαπάνες μαρτύρων, σύμφωνα με τον πίνακα των δικαστηρίων, καθώς και τις δαπάνες για 

την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 
2. Ο ασφαλιστής δεν καταβάλλει: 

α. εκείνες τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν  

υποχρεωμένος να καταβάλλει τρίτος. 
β. εκείνες τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του ασφαλισμένου. 

γ. τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες, πλην της αναφερόμενης στην παράγραφο 1β 

του παρόντος άρθρου πραγματογνωμοσύνης. 
δ. εξαγορές τυχόν χρηματικών ποινών και προστίμων. 

ε. τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως π.χ. τα έξοδα δημοσιεύσεων 

και τις αμοιβές συμβολαιογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασμών, τα έξοδα μεταφοράς 

και φύλαξης κατασχεμένων, τα έξοδα για εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων, τα έξοδα 

δημοσιεύσεων για επιδόσεις σε αντιδίκους αγνώστου διαμονής, τα τροφεία κ.λπ. 

3. Το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι για κάθε ασφαλιστική περίπτωση το ανώτατο όριο 

των ασφαλιστικών παροχών που πρέπει να παρασχεθούν συνολικά στον αντισυμβαλλόμενο και 

στους συνασφαλισμένους. Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί μια μόνο φορά για όλες εκείνες 

τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: Γεωγραφικά όρια 

Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, οι οποίες 

επήλθαν αποκλειστικά στα γεωγραφικά όρια της Ελληνικής Επικράτειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: Έναρξη ασφαλιστικής προστασίας 

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αρχίζει από την ημέρα την οποία φέρει ως έναρξη το ενιαίο 

Ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτων, στο οποίο αναφέρεται το ασφαλισμένο 

ποδήλατο με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει ολόκληρο το οφειλόμενο 

ασφάλιστρο ή την πρώτη δόση τυχόν συμφωνηθείσας τμηματικής καταβολής. 

http://www.minetta.gr/


 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Διάρκεια ασφάλισης και Καταβολή ασφαλίστρων 

1. Η ασφάλιση αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν 

από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του Ασφαλιστηρίου στον Ασφαλισμένο, αποδεικνύεται 

δε με την κατοχή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται μέσω 

των αποδείξεων και του τρόπου πληρωμής του Ασφαλιστήριου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτου. 

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται, άλλως ακολουθεί τον τρόπο πληρωμής του 

Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτου. 

2. Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου, κάθε φόρος ή τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και τα  

έξοδα χαρτοσήμου και αποζημιώσεως βαρύνουν τον Ασφαλισμένο. 

3. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους. Αν ο 

λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλιζόμενος δεν αποδέχεται την μεταβολή που επέρχεται με 

τον τρόπο αυτό, το δηλώνει στην Εταιρία, και λύεται αμέσως η σύμβαση για το επόμενο διάστημα. 

H καταβολή, όμως, των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη 

της ασφάλισης ή και του ασφαλιζομένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των 

όρων του συμβολαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: Ακύρωση - Διακοπή ασφάλισης Νομικής Προστασίας 

1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, 

με έγγραφη συμφωνία. 

2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική 

σύμβαση, οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε 

ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρία στην επίσημη ιστοσελίδα της 

και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα 

μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης καταγγελίας και του 

ασφαλιστηρίου από την Εταιρία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Εταιρία θα επιστρέψει το 80% 

των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, υπολογιζόμενων από την ημερομηνία παραλαβής της 

έγγραφης αίτησης ακύρωσης και των προαναφερθέντων παραστατικών. Σε περίπτωση που η 

καταγγελία της σύμβασης γίνεται μετά από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, το 

ασφάλιστρο οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου. 

3. Η Εταιρία μπορεί, με επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση 

ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο βαρυνόμενη 

με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στον 

λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι η μη συμμόρφωσή τους με 

τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας 

επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Ειδικά, σε περίπτωση καθυστέρησης της 

καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρων έχει το δικαίωμα η Εταιρία να καταγγείλει 

την σύμβαση με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης στην οποία γνωστοποιείται 

ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, της από την εκάστοτε 

ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία ταχθείσης προθεσμίας, τη λύση της σύμβασης. Η επιστολή 

αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης ή/και του 

ασφαλισμένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή, θεωρείται και η 

τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως 

στην Εταιρία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του 

λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτή ή τη μη ανεύρεσή τους στις 

διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής ή τη μη προσέλευσή τους στο Ταχυδρομείο για την παραλαβή 

της. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο 

της ασφάλισης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να 

επιστρέψει το ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε περίπτωση που η καταγγελία της 

σύμβασης γίνεται μετά από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, το ασφάλιστρο οφείλεται 

μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου. 

4. Η ασφάλιση Νομικής προστασίας παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το 

ασφαλισμένο ποδήλατο παραμένει στην ιδιοκτησία-κυριότητα ή κατοχή του Ασφαλισμένου. Σε 
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περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας-κατοχής του ποδηλάτου ή αναστολής του ασφαλιστηρίου 

η ασφάλιση παύει να ισχύει. 

5. Η ακύρωση - διακοπή ή αναστολή του Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτου, επιφέρει 

αυτομάτως και την ακύρωση-αναστολή της ασφάλισης Νομικής Προστασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: Αντικατάσταση ασφαλισμένου ποδηλάτου 

Εάν ο Ασφαλισμένος αντικαταστήσει το ασφαλισμένο ποδήλατο με άλλο, υποχρεούται να 

ενημερώσει εγγράφως την Εταιρία εντός τριών ημερών και η Εταιρία δικαιούται να αποδεχθεί ή 

να αποποιηθεί την ασφάλιση νομικής προστασίας για το νέο ποδήλατο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται μόνο για γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την 

διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Συγκεκριμένα: 

1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής 

ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που συνέβη 

το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση. 

2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση 

θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο, που ο ασφαλισμένος άρχισε, ή υποστηρίζεται 

πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη. 

3. Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το 

χρονικό σημείο που ο ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή υποστηρίζεται 

πως άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 

1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να: 

α. ενημερώσει πλήρως τον ασφαλιστή σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής  

περίπτωσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και 

να τα διαθέσει στον ασφαλιστή, όταν εκείνος τα ζητήσει. 

β. παρέχει πληρεξουσιότητα στον εντεταλμένο προς τη διασφάλιση των συμφερόντων του 

δικηγόρο και να ενημερώνει αυτόν πλήρως, σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της υπόθεσης, 

να υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, να παρέχει γενικά σε αυτόν κάθε χρήσιμη πληροφορία και 

να προσκομίζει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά και να φροντίζει την παρουσία των 

μαρτύρων στο δικαστήριο. 

γ. πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστή πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες 

όπως ιδιαίτερες εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων και αποφεύγει κάθε τι που θ’ αύξανε 

αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών. δ. υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις 

δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στον ασφαλιστή. 

2. Αν ο ασφαλισμένος αθετήσει υπαίτια κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο 

ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Εκλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής 

1. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τον δικηγόρο του σε κάθε δικαστική ή 

διοικητική διαδικασία, όταν επιλαμβάνεται δικηγόρος για να υπερασπίσει ή να εκπροσωπήσει  

τον ασφαλισμένο ή να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, καθώς και για την υπεράσπιση των 

συμφερόντων του ασφαλισμένου σε περίπτωση που ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων. Εάν 

ο ασφαλισμένος παραλείψει να επιλέξει δικηγόρο, η εταιρία μπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το 

δικαίωμα για λογαριασμό του. 

2. Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνο από τον ασφαλιστή «ονόματι και εντολή» του 

ασφαλισμένου. Αν ο ασφαλισμένος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, ο ασφαλιστής δεν  

είναι υποχρεωμένος να δώσει ασφαλιστική προστασία εκτός αν η παράλειψη της χορήγησης 

εντολής σε δικηγόρο απ’ ευθείας απ’ τον ασφαλισμένο θα είχε σαν συνέπεια τον αναμφίβολο 

κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου και δεν υπήρχε 



 

 

 

 

 

 

άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος είναι 

υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στον ασφαλιστή την απ’ ευθείας χορήγηση εντολής 

σε δικηγόρο. 

3. O Δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στο λήπτη της ασφάλισης ή και στον ασφαλιζόμενο 

σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και τις διατάξεις του κώδικα περί Δικηγόρων. H Εταιρεία δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου και ιδιαίτερα για παραλείψεις κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων του. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή 

1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα πριν απ’ την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο, να παραφυλάξει 

τα συμφέροντα του ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της 

υπόθεσης. 

2. Ο ασφαλιστής μπορεί να εξετάσει, αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του 

ασφαλισμένου είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 1. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 

του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη παραφύλαξης των έννομων 

συμφερόντων του ασφαλισμένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ο ασφαλισμένος 

μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της αρεσκείας του, σχετικά με 

την ανάγκη ή μη της παραφύλαξης. Η γνωμοδότηση του δικηγόρου είναι δεσμευτική για τον 

ασφαλιστή, εκτός εάν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης. 

Αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση αυτή ή αν η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει 

ότι η γνωμοδότηση απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, 

προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής. Σε περίπτωση διαφωνίας 

ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ο διορισμός του γίνεται κατά το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δικ. Οι 

δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν τον ασφαλιστή εφόσον με τις ενέργειες αυτές 

κριθεί αναγκαία η παραφύλαξη των συμφερόντων του ασφαλισμένου, άλλως κατανέμονται 

κατ’ ισομοιρία στον ασφαλιστή και τον ασφαλισμένο. Εάν ο ασφαλισμένος, παρά την αντίθετη 

απόφαση του διαιτητή προσφύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται με τις σχετικές 

δαπάνες, σε περίπτωση ολοσχερούς ήττας του, άλλως οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται ανάλογα 

με την έκταση της κατ’ ουσίαν ήττας προς την νίκη του. 

 
ΑΡΘΡΟ 15: Εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης 

Η κάλυψη Νομικής Προστασίας εξαιρείται: 

1. Σε περίπτωση οδήγησης από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού εφόσον  

αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την  

άδεια του κύριου ή του νόμιμου κατόχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που 

δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 
2. αν κατηγορείται, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη. 

3. όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με 

πόλεμο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις ή εσωτερικές ταραχές. 
4. σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν εξ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων του ασφαλισμένου. 

5. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα Ελληνικά Δικαστήρια. 

6. για αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στο ποδήλατο και δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά του. 

7. για περιστατικά που δεν συνδέονται με την κυκλοφορία του ασφαλισμένου ποδηλάτου. 

8. για οδηγό ο οποίος είναι ηλικίας κάτω των 5 ετών και άνω των 70. 

9. κατά τον χρόνο που το ασφαλισμένο ποδήλατο συμμετέχει σε εγκληματικές πράξεις 

ή παράνομες δραστηριότητες ή καταδιώκεται από τις Αρχές και οδηγείται από τον λήπτη της 

ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή πρόσωπα στα οποία ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος 

έχουν επιτρέψει την οδήγηση ή προκαλούνται σε πρόσωπα που συμφώνησαν να μεταφερθούν 

με το ασφαλισμένο ποδήλατο ενώ γνώριζαν πως αυτό χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 

εγκληματικής πράξης ή πως αυτό έχει αφαιρεθεί από τον νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα. 

10. κατά τον χρόνο που το ασφαλισμένο ποδήλατο ωθείται από οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός 

από τη δύναμη του αναβάτη του ή/και τη συμπληρωματική υποβοήθηση του ηλεκτροκινητήρα 
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του, ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται ή όχι σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα, 

εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο. Αν στο ασφαλιστήριο έχει συμφωνηθεί 

να ασφαλίζεται ρυμούλκα, μπαγκαζιέρα ή άλλο παρελκόμενο όχημα ή άλλο εξάρτημα, τότε η 

ασφάλιση θα ισχύει ως προς αυτά μόνο εφόσον είναι προσαρτημένα στο ασφαλισμένο ποδήλατο. 

11. ενόσω το ασφαλισμένο ποδήλατο χρησιμοποιείται, κινείται, λειτουργεί, συντηρείται εντός  

των εγκαταστάσεων αεροδρομίων. 

12. για ζημιές σε μη συνήθη εξοπλισμό και εξαρτήματα του ασφαλισμένου ποδηλάτου που δεν 

παρέχονται από τον κατασκευαστή, εκτός αν έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία. 

13. Όταν το ασφαλισμένο ποδήλατο, κατά τη στιγμή του ατυχήματος, μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες 

πέραν από το όριο που προβλέπεται στην άδεια, ή πέραν από αυτό που ορίζει η ισχύουσα κατά 

περίπτωση νομοθεσία. 

14. Σε περίπτωση χρήσης - λειτουργίας του ασφαλισμένου ποδηλάτου για τη μεταφορά 

εκρηκτικών ή εύφλεκτων αερίων ή υγρών. 
Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση περιπτώσεις που οφείλονται: 
1. Σε προϋπάρχουσες ζημιές ή ατυχήματα. 

2. Σε πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου ή/και του οδηγού ή/και των 

προστιθέντων από αυτούς στην οδήγηση. 

3. Σε οδήγηση του οχήματος από οδηγό που ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή υπό 

την επίδραση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή άλλων φαρμάκων. 

4. Σε σεισμό, πλημμύρες και γενικά σε φυσικά φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν 

μεγάλες καταστροφές. 

5. Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυχτο, εξωτερικό ή εμφύλιο με οποιαδήποτε όπλα, σε εισβολή 

ή επιδρομή εχθρού σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες,  

απεργίες, επιτάξεις και άλλες συναφείς καταστάσεις. 

6. Σε επιδράσεις άμεσα ή έμμεσα ατομικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών  

στοιχείων. 

7. Από το μεταφερόμενο και προς το μεταφερόμενο με το ασφαλισμένο ποδήλατο φορτίο, εκτός 

αν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο. 
Δεν καλύπτονται επίσης ατυχήματα που θα προξενηθούν όταν το ασφαλισμένο ποδήλατο: 

α. Χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ή όταν αυτό δεν κυκλοφορεί νόμιμα ή κυκλοφορεί ενώ δεν έχει υποβληθεί στους  

κρατικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή κυκλοφορεί σε οδούς όπου 

απαγορεύεται από τις Αρχές η κυκλοφορία ή συμμετέχει σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς 

κινδύνους όπως παρελάσεις, αγώνες - διαγωνισμούς ταχύτητας, ακρίβειας, δεξιοτεχνίας, 

επίσημους ή ανεπίσημους, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο. 
β. Έχει αφαιρεθεί με παράνομο τρόπο από τον ασφαλισμένο. 

 
ΑΡΘΡΟ 16: Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή 

1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που 

προκατέβαλε αντ’ αυτού ο ασφαλιστής μεταβιβάζονται στον ασφαλιστή μόλις γεννηθούν. 

Χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισμένο αποδίδονται στον ασφαλιστή. 

2. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τον ασφαλιστή κατά την 

άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που του έχουν μεταβιβαστεί. 

Ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό. 

 
ΑΡΘΡΟ 17: Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων 

Η εκχώρηση των ασφαλιστικών απαιτήσεων που πηγάζουν από αυτή την Ασφαλιστική Σύμβαση 

δεν είναι δυνατή για την Εταιρεία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως. 

 
ΑΡΘΡΟ 18: Συμψηφισμός 

Δεν χωρεί συμψηφισμός με απαιτήσεις του ασφαλιστή. 



 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19: Παραγραφή 

Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή παραγράφονται μετά τέσσερα χρόνια 

από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 20: Ανακοινώσεις, δηλώσεις 

1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του αντισυμβαλλόμενου πρέπει να είναι έγγραφες και να 

απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του ασφαλιστή στην έδρα της εταιρίας. 

2. Συμφωνίες μεταξύ του αντισυμβαλλόμενου από τη μία μεριά και πρακτόρων, αντιπροσώπων 

ή υπαλλήλων του ασφαλιστή από την άλλη, ισχύουν μόνο αν επικυρωθούν εγγράφως από τον  

ασφαλιστή. 

3. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Εταιρίας με τον Λήπτη της ασφάλισης 

ή τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε 

με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία ή αποστολή μηνύματος σε 

συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει 

εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται 

με την Εταιρία. Ο Ασφαλισμένος και ο Λήπτης της ασφάλισης σε περίπτωση αλλαγής της 

διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Εταιρία, αμελλητί, εγγράφως τη νέα 

τους διεύθυνση. Η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση προς 

τον Λήπτη της ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο στη δηλούμενη, από αυτούς, τελευταία τους 

διεύθυνση. 

 
ΑΡΘΡΟ 21: Αρμοδιότητα δικαστηρίων 

Συμφωνείται ρητά ότι κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης, μεταξύ του Λήπτη Ασφάλισης/ 

Ασφαλισμένου ή κάθε άλλου τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον και του Ασφαλιστή, η οποία είναι 

δυνατόν να προκύψει σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία 

των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά με εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 22: Χαρτόσημα, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις 

Κάθε είδους φόρος, τέλος, κράτηση, δικαίωμα ή επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 

ή οιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο ή τυχόν ανανεωτήρια αυτού, τις 

αποδείξεις είσπραξης ασφαλίστρων, τις πρόσθετες πράξεις αυτού, και γενικότερα οιουδήποτε 

εγγράφου συνδέεται με την παρούσα ασφάλιση, που ισχύει ήδη κατά την έκδοση του παρόντος 

ή θα επιβληθεί στο μέλλον, βαρύνει αποκλειστικά τον Συμβαλλόμενο ή το Ασφαλισμένο 

ή τον Δικαιούχο κατά περίπτωση. Επίσης, όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Εταιρία 

από κοινοποιήσεις τρίτων, εκχωρήσεις ή επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια της ως τρίτης 

βαρύνουν τον λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (ΕΟ 38) 

 
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον αυτό επήλθε ανεξάρτητα από τη θέληση του 

ασφαλισμένου (δηλαδή, είτε του κυρίου είτε του νομίμου κατόχου είτε του εκάστοτε νομίμου 

οδηγού) και για το οποίο ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος έχει υποχρέωση υποβολής 

δήλωσης ατυχήματος ή ζημιάς, παρέχεται, μέσω Εταιρίας Οδικής βοήθειας, τα στοιχεία της 

οποίας αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, η αποστολή στον τόπο του ατυχήματος συνεργάτη της, 

ο οποίος θα αναλάβει να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

i. Επιβεβαίωση του ατυχήματος και καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων. 

ii. Φωτογράφιση των εμπλεκόμενων οχημάτων και του τόπου του ατυχήματος. 

iii. Επιτόπια συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος . 

Η Φροντίδα Ατυχήματος Ποδηλάτου παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στην Ηπειρωτική Ελλάδα, 

καθώς και στα νησιά: Άνδρο, Εύβοια, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Λήμνο, Σάμο, 

Ρόδο, Κρήτη, Χίο, Λέσβο, Κω, Λέρο, Κάρπαθο, Μύκονο, Σύρο, Νάξο, Πάρο, Θήρα (Σαντορίνη), 

Σίφνο, Κύθηρα και Αίγινα. 
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Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει και τη ρυμούλκηση - μεταφορά του ασφαλισμένου 

ποδηλάτου, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου, εφόσον 

το τροχαίο ατύχημα επιφέρει την ακινητοποίηση του ασφαλισμένου ποδηλάτου και με την 

προϋπόθεση ότι το ποδήλατο δεν επισκευάζεται επιτόπου, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητά 

του να κινείται με ασφάλεια. Ο τόπος επιλογής του Ασφαλισμένου μπορεί να είναι αποκλειστικά 

και μόνο το συνεργείο επισκευής, εφόσον αυτό λειτουργεί κατά τη στιγμή της ακινητοποίησης και 

μεταφοράς, η μόνιμη κατοικία του Ασφαλισμένου, ο προσωρινός τόπος διαμονής (ξενοδοχείο, 

οικία όπου φιλοξενείται κ.α.) ή το όχημα με το οποίο μεταφέρθηκε το ποδήλατο. 

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ποδηλάτου, αυτό μεταφέρεται μέσα στα όρια του νομού 

ακινητοποίησης. 

Η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος ολοκληρώνεται και πλέον παύει οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωση, τη στιγμή που το ασφαλισμένο ποδήλατο μεταφερθεί από τον τόπο του ατυχήματος 

στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου. 

Φύλαξη, μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, του ποδηλάτου, σε περίπτωση τραυματισμού 

του Ασφαλισμένου, και εφόσον το συνεργείο επισκευής είναι κλειστό λόγω αργίας ή 

Σαββατοκύριακου, για την περίοδο αναμονής με ανώτατο χρονικό όριο τις τρείς (3) μέρες και 

ανώτατο συνολικό κόστος φύλαξης € 112,00. 

Επιπλέον, παρέχονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Παροχή, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και σε 24ωρη βάση, ιατρικών συμβουλών σχετικών 

με το ατύχημα. 

• Παροχή, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και από ώρα 09:00 έως 21:00 κατά τις εργάσιμες  

μέρες, νομικών συμβουλών σχετικών με το ατύχημα. 

Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήμα) μέσω της 

προαναφερόμενης συμβεβλημένης εταιρίας και των συνεργατών της. Οι ασφαλιστικές καλύψεις 

και οι υπηρεσίες που συνομολογούνται με αυτόν τον Όρο δεν δίνουν στον ασφαλισμένο το  

δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιουσδήποτε τρίτους και 

να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει 

προς αυτούς. Αν επικρατούν καταστάσεις ή συνθήκες ανωτέρας βίας, και μόνο τότε, μπορεί να 

ζητηθεί από τον ασφαλισμένο να πληρώσει ο ίδιος τη δαπάνη για τις απαιτούμενες υπηρεσίες, 

οι οποίες θα του αποδοθούν, εφόσον έχουν εγκριθεί πριν από την πραγματοποίησή τους από 

την Εταιρία, με την αποστολή των σχετικών παραστατικών. 

Η κάλυψη παρέχεται με την προϋπόθεση ότι: 

1. Το ασφαλισμένο ποδήλατο παραμένει στην ιδιοκτησία, κυριότητα, κατοχή του ασφαλισμένου. 

2. Η πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος είναι δυνατή και δεν εμποδίζεται λόγω κλεισμένων 

δρόμων, χαλασμένων γεφυρών ή ειδικών συνθηκών ανωτέρας βίας (κήρυξη περιοχής σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διαταγή από αρμόδιες κρατικές αρχές για περιορισμό ή 

απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δημόσιους ή εθνικούς δρόμους εξαιτίας δυσμενών καιρικών 

συνθηκών ή άλλων καταστάσεων). 

3. Ειδικά για την υπηρεσία ρυμούλκησης - μεταφοράς του ασφαλισμένου ποδηλάτου αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος από τον συνεργάτη της 

Εταιρίας στον τόπο του ατυχήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (όπως ενδεικτικά π.χ. 

τραυματισμός οδηγού που τον καθιστά ανίκανο να προβεί σε υποβολή δήλωσης ατυχήματος, 

επέμβαση Ανακριτικού Τροχαίας). 

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή δεν 

καλύπτει: 

1. Περιπτώσεις όπου δε συντρέχει λόγος υποβολής δήλωσης ατυχήματος (Αστικής Ευθύνης ή 

συμπληρωματικής κάλυψης). 

2. Περιπτώσεις όπου οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι είναι δύσβατοι 

λόγω πλημμύρας, ομίχλης, κατολισθήσεων, χιονόπτωσης, πάγου και η κίνηση των κινητών  

συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με αντιολισθητικές 

αλυσίδες ή οι δρόμοι είναι άβατοι εξ αιτίας ειδικών συνθηκών (σεισμός, φυσικά φαινόμενα,  

κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες κ.λπ.). 



 

 

 

 

 

 

3. Περιπτώσεις όπου το ασφαλισμένο ποδήλατο έχει ακινητοποιηθεί από μηχανολογική, 

ηλεκτρολογική ή/και ηλεκτρονική βλάβη. 

4. Την παροχή βοηθείας όταν το ατύχημα συμβεί σε σημείο στο οποίο η πρόσβαση των κινητών 

μέσων της οδικής βοήθειας δεν είναι δυνατή μέσω της χρήσης του συνήθους οδικού δικτύου 

του προοριζόμενου για την κίνηση οχημάτων. 

5. Τη μεταφορά ή μετακίνηση άλλων οχημάτων, προκειμένου να ελευθερωθεί το ασφαλισμένο 

ποδήλατο. 

6. Την παροχή βοήθειας για ζημιά που δεν εμποδίζει το ασφαλισμένο ποδήλατο να κινηθεί με 

ασφάλεια μέχρι το κοντινότερο συνεργείο. 
7. Τη μεταφορά του ποδηλάτου, εφόσον η ζημιά μπορεί να επισκευαστεί επιτόπου. 

8. Τη μεταφορά του ποδηλάτου από συνεργείο σε συνεργείο, καθώς και κάθε επόμενη μεταφορά 

του ποδηλάτου. 
9. Τη μεταφορά ποδηλάτου που είναι φορτωμένο. 

10. Την ανέλκυση, ανάσυρση, επαναφορά ποδηλάτου σε δημόσιο δρόμο, αν, εξ αιτίας 

ατυχήματος, αυτό έχει εκτραπεί και βρεθεί εκτός αυτού. 

11. Τη φύλαξη του ασφαλισμένου ποδηλάτου μετά τη μεταφορά του στον τόπο που υπέδειξε ο 

ασφαλισμένος. 
12. Απώλειες προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου ποδηλάτου. 

13. Το κόστος ναύλων και λοιπών εξόδων, προκειμένου να μεταφερθεί το ποδήλατο με 

οποιοδήποτε πλωτό μέσο. 

14. Τις ζημιές που προκαλούνται σε μεταφερόμενα αντικείμενα καθώς και τυχόν αποθετικές  

ζημιές. 
15. Την παροχή βοήθειας αν το ασφαλισμένο ποδήλατο: 

• Οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίζεται ότι 

καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισμένου ποδηλάτου εξαιτίας ατυχήματος 

που συνέβη ενώ αυτό είχε κλαπεί, εφόσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές. 

• Οδηγείται παράνομα, όπως π.χ. κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού 

χαρακτήρα. 

16. Την παροχή βοήθειας όταν το γεγονός για το οποίο ζητείται βοήθεια έχει συμβεί πριν από 

την έναρξη ισχύος της κάλυψης. 

17. Την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις ατυχημάτων που θα συμβούν κατά την διάρκεια 

συμμετοχής σε αγώνες η διοργανώσεις επίδειξης/τεχνικής που λαμβάνουν χώρα σε ειδικά 

διαμορφωμένους για τον σκοπό αυτό χώρους η σε διαδρομές «εκτός δρόμου» (εκτός εθνικού, 

επαρχιακού αγροτικού ή δημοτικού οδικού δικτύου). 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΗ (ΕΟ 39) 

 
Με την ασφάλιση αυτή, τηρουμένων όλων των όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών, ειδικών 

συμφωνιών και ρυθμίσεων των Ειδικών και Γενικών Όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, 

συμφωνείται πως, σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου που ασφαλίζεται με αυτό το ασφαλιστήριο 

από τους Ειδικούς Όρους 30 ή 31 ή 32, η κάλυψη που παρέχεται από αυτούς θα επεκτείνεται  

μέχρι του ορίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, και ως προς την τρέχουσα εμπορική αξία 

της ειδικής ενδυμασίας και εξοπλισμού που έφερε ο ποδηλάτης αποκλειστικά σε συνδυασμό με 

τη χρήση του ασφαλισμένου ποδηλάτου (π.χ., κράνος, υδροδοχείο, παπούτσια, προστατευτικά 

γυαλιά, γάντια κ.α.), έτσι ώστε να αποζημιωθούν οι σχετικές ζημιές/απώλειες αυτών, μείον την 

απαλλαγή, όπου υπάρχει. 

 
Βασικές προϋποθέσεις, για την ισχύ της κάλυψης, είναι: 

• να έχει προκληθεί ζημιά ή απώλεια, από κίνδυνο καλυπτόμενο από τους Ειδικούς Όρους 30 ή 

31 ή 32, στο ασφαλισμένο ποδήλατο, 

• η ύπαρξη της ειδικής ενδυμασίας και εξοπλισμού που έφερε ο ποδηλάτης, να αποδεικνύεται 

από αποδείξεις αγοράς/τιμολόγια. 



ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

 

 

 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Προσωπικού Ατυχήματος Ποδηλάτη (ΕΟ 41) 

 
Στην ασφάλιση αυτή καλούνται: 

Ασφαλισμένος: Ο νόμιμος οδηγός/ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου με αυτό το ασφαλιστήριο 

ποδηλάτου. Ασφαλισμένο όχημα: Το ποδήλατο που καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση. 

Ατύχημα: Περιστατικό (συμβάν) που συνέβη αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια της ασφάλισης 

αυτής και κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου οχήματος, που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, 

εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και συμμετοχή του 

συμβαλλόμενου ή του ασφαλισμένου ή των δικαιούχων αποζημίωσης και που προκαλεί στον 

ασφαλισμένο, αποκλειστικά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, θάνατο ή μόνιμη ολική 

αναπηρία ή μόνιμη μερική ανικανότητα. 

Δικαιούχοι: Τα πρόσωπα που ορίζονται από τον ασφαλισμένο ως δικαιούμενοι να λάβουν 

το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό στην περίπτωση θανάτου του, και τα οποία πρόσωπα θα  

καλούνταν 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). 

 
Αντικείμενο Ασφάλισης 

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τον θάνατο ή τη μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου οδηγού/ 

ιδιοκτήτη υπέρ του οποίου συνάφθηκε η ασφάλιση του καλυπτομένου από το ασφαλιστήριο 

οχήματος. 

Ειδικά ορίζεται πως για να ισχύσει η κάλυψη και να καταβληθεί αποζημίωση θα πρέπει ο 

θάνατος ή η μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου να έχει επέλθει, άμεσα, αυτοτελώς 

και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από ατύχημα και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο 

από την ημέρα ατυχήματος. H επέλευση του ατυχήματος πρέπει να βεβαιώνεται από ίδια 

αντίληψη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. Αποκλείεται η βεβαίωση κατά δήλωση του λήπτη 

της ασφάλισης/ ασφαλισμένου ή/και 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. 

Σαν μόνιμη ολική ανικανότητα αναγνωρίζονται, περιοριστικά, οι εξής περιπτώσεις: 

1. Ολική απώλεια όρασης και των δύο ματιών. 

2. Ολική απώλεια 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. 

3. Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που καθιστά τον παθόντα 

ασφαλισμένο ισοβίως ανίκανο για κάθε εργασία. 
4. Ολική διαρκής παράλυση. 

Υποχρεώσεις σε Περίπτωση Αξίωσης για Αποζημίωση - Καταβολή της Αποζημίωσης 

Αν ο ασφαλισμένος πεθάνει από ατύχημα, η Εταιρία θα καταβάλει στους δικαιούχους το 

προβλεπόμενο για την περίπτωση θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Αν ο 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. 

H αποζημίωση καταβάλλεται μετά την υποβολή στην Εταιρία των παρακάτω δικαιολογητικών: 

α. Βεβαίωση της επέλευσης του ατυχήματος από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. 

β. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

γ. Πιστοποιητικό θανάτου γιατρού ή νοσοκομείου. 

δ. Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού. 

ε. Kληρονομητήριο. 

στ. Αν για τον θάνατο του ασφαλισμένου έχει σχηματισθεί ποινική δικογραφία, πρέπει να 

προσκομισθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα. 

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 του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει. 

Σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να θεμελιώσει, με βάση τα όσα ορίζονται σε αυτόν 

τον Όρο, αξίωση για θάνατο ή ανικανότητα, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος ή/και ο 

δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εγγράφως τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, 

μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες. O λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος 

είναι υποχρεωμένος 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. 

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να υποβάλει τον παθόντα σε ιατρικές εξετάσεις σε εύλογα χρονικά 

διαστήματα από γιατρό της επιλογής της. 

H υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο των παραπάνω υποχρεώσεών 

του παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. 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. 

 
Ισχύς - Λήξη - Ακύρωση Κάλυψης 

α. Η ασφάλιση του οδηγού/ιδιοκτήτη ισχύει σε ολόκληρο μόνο σε περίπτωση που η ηλικία του 

είναι άνω των 23 ετών και κάτω των 70 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση η ευθύνη της Εταιρίας για 

αποζημίωση μειώνεται στο 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της κάλυψης. 

β. Η ασφάλιση του οδηγού/ιδιοκτήτη ισχύει μόνο όσο το όχημα παραμένει στην ιδιοκτησία του. 

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας η ασφάλιση παύει να ισχύει. 

γ. Η ασφάλιση παύει να ισχύει αμέσως μετά το ατύχημα που σαν συνέπεια τον θάνατο του 

ασφαλισμένου ή εφόσον η Εταιρία καταβάλει αποζημίωση για μόνιμη ανικανότητα. 

 
ΕΟ 97 Ειδικός όρος εξαίρεσης μολυσματικών ασθενειών / COVID – 19 

 
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη πρόβλεψη, αυτή η ασφάλιση εξαιρεί οποιαδήποτε 

απώλεια (συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής εργασιών/ δραστηριότητας), ζημία, ευθύνη, 

δαπάνη,πρόστιμα, ποινές ή οιουδήποτε είδους έξοδα προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από, σε  

σχέση με ή με οποιονδήποτε τρόπο που συνεπάγεται ή προκύπτει από οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα - συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόβου ή απειλής αυτού: 

 
1. Οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια, ιός, βακτήριο ή άλλος μικροοργανισμός (ασυμπτωματικός 

ή όχι). 
2. Coronavirus (COVID-19) που περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάλλαξη ή παραλλαγή αυτού. 

3. Πανδημία ή επιδημία, όπως δηλώνεται ως τέτοια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή από 

οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή. 

 
Εάν η εταιρία ισχυρίζεται ότι, λόγω αυτής της εξαίρεσης, κανένα ποσό δεν καλύπτεται σύμφωνα 

με το παρόν ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης του αντίθετου βαρύνει τον ασφαλισμένο. 


