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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ “ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ” ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ, Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ, Ή Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΕΙ. 
 
Οι ασφαλίσεις που περιγράφονται πιο κάτω παρέχονται με το ίδιο ασφαλιστήριο που καλύπτει την Αστική Ευθύνη. Στις ασφαλίσεις αυτές ισχύουν, 
εφόσον δεν τροποποιούνται από το παρόν, οι Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων καθώς και οι 
εξής ειδικές διατάξεις : 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Η ασφάλιση δύναται να περιλαμβάνει εφόσον προβλέπεται από το 
ασφαλιστήριο τις εξής καλύψεις: 
− ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ έναντι τρίτων ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ του οχήματος 
− ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ έναντι τρίτων εντός φυλασσομένων χώρων. 
− ζημίες του οχήματος από ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή ΠΥΡΚΑΓΙΑ συνεπεία 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. 
− ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ του οχήματος 
− ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ του οχήματος 
− ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ & ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ του οχήματος και ίδιες 

ζημίες του οχήματος από ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
− ζημίες του ιδίου του οχήματος από ΦΥΣΙΚΑ & ΚΑΙΡΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ .  
Για τις καλύψεις αυτές ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα για κάθε μία από 
αυτές πιο κάτω και σύμφωνα με τους Περιορισμούς και τις Εξαιρέσεις του 
άρθρου 17 του παρόντος. 
Η ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές λόγω χρήσης, μείωση απόδοσης, 
μείωση εμπορικής αξίας, καθώς και αποθετικές ζημίες από την στέρηση 
της χρήσης του οχήματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Κατά τροποποίηση των όσων αναγράφονται στην παράγραφο 13 του 
άρθρου 9 των Γενικών Όρων η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτονται 
υλικές ζημιές που τυχόν προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά που 
μεταδόθηκε από το ασφαλιζόμενο όχημα μέχρι του ποσού των € 
30.000,00 για όλη τη περίοδο ασφάλισης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 
 
Κατά τροποποίηση των όσων αναγράφονται στις παραγράφους 15 και 17 
του άρθρου 9 των Γενικών όρων η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να 
καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου προς τρίτους για 
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές κατά τη στιγμή που το ασφαλιζόμενο 
όχημα βρίσκεται μέσα σε φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης ή 
συνεργεία αυτοκινήτων ή σε φορτηγίδα, πλοίο, πορθμείο, ή σιδηρόδρομο 
ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά, υπό τον όρο ότι το 
ασφαλιζόμενο όχημα δεν θα οδηγείται από υπαλλήλους ή υπευθύνους 
των ανωτέρω χώρων.   
 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
 
Η ασφάλιση πυρός περιλαμβάνει τις ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος 
στις περιπτώσεις πυρκαγιάς από πτώση κεραυνού, αυτόματη ανάφλεξη 
του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε στο όχημα από άλλο 
αντικείμενο. Επίσης περιλαμβάνει τις ζημίες του οχήματος από έκρηξή του 
και τις ζημιές πυρκαγιάς που θα προξενηθούν αμέσως ή εμμέσως από 
κακόβουλες πράξεις τρίτων προσώπων και από Τρομοκρατικές Ενέργειες 
εφ΄ όσον οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν πράξεις ισοδύναμες ή έγιναν σε 
σχέση με οποιαδήποτε από τα συμβάντα της παραγράφου 3 του άρθρου 
9 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
1. Η ασφάλιση κλοπής καλύπτει την πραγματική αξία του 

ασφαλισμένου οχήματος κατά την ημέρα της απώλειάς του. 

2. Η υποχρέωση των Ασφαλιστών υπάρχει μόνον όταν η απώλεια 
δηλώθηκε αμέσως στην αστυνομία και παρέλθει χρονικό διάστημα 
ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή σχετικής μήνυσης και μόνον 
όταν προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί και δεν 
προκύπτει από αλλού ότι το όχημα βρέθηκε μέσα στο χρονικό αυτό 
διάστημα. Οι Ασφαλιστές ευθύνονται για την καταβολή της 
αποζημίωσης, έστω και αν το όχημα βρεθεί μετά την παρέλευση της 
πιο πάνω προθεσμίας. Ο μηνυτής δεν δικαιούται να αποσύρει την 
μήνυση ούτε μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, διαφορετικά 
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά των Ασφαλιστών. 

3. Δεν καλύπτονται απώλειες τμημάτων ή εξαρτημάτων του οχήματος 
καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής 
του, εφόσον το όχημα βρέθηκε πριν από την παρέλευση της πιο 
πάνω προθεσμίας, εκτός εάν έχει συναφθεί ασφάλιση μερικής 
κλοπής. 

4. Για την καταβολή της αποζημίωσης, ο Εξουσιοδοτημένος 
Ανταποκριτής δύναται να ζητήσει: 
α) την παροχή από τον κύριο του οχήματος έγγραφης εντολής 

και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας με την οποία θα δίδεται 
στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή το δικαίωμα να πουλήσει 
το όχημα, σε περίπτωση που θα βρεθεί και να κρατήσει, 
εφόσον επιθυμεί, το τίμημα,  

β)  την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, που θα 
παρέχει στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή το δικαίωμα να 
ζητήσει την υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης 
της κυριότητας του οχήματος που τυχόν θα βρεθεί, είτε στον 
ίδιο τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή με αυτοσύμβαση είτε 
σε οποιονδήποτε τρίτο που θα υποδείξει ο Εξουσιοδοτημένος 
Ανταποκριτής. Αν το όχημα βρεθεί μέχρι την ημέρα της 
πληρωμής του ασφαλίσματος, οι Ασφαλιστές δικαιούνται να 
αρνηθούν να πληρώσουν εάν δεν προηγηθεί μεταβίβαση της 
κυριότητας του οχήματος στην ίδια ή σε οποιονδήποτε τρίτο 
που θα υποδείξουν. 

5. Εάν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, ο 
λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος κύριος του οχήματος έχουν 
την υποχρέωση να ειδοποιήσουν τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή 
μόλις λάβουν γνώση της ανεύρεσης. Ο Εξουσιοδοτημένος 
Ανταποκριτής εξάλλου αφού λάβει γνώση της ανεύρεσης του 
οχήματος, υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον ασφαλισμένο και 
στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο τελευταίος, για να δηλώσει 
εγγράφως και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών εάν επιθυμεί να 
κρατήσει το όχημα που βρέθηκε, επιστρέφοντας συγχρόνως το 
ασφάλισμα με τους τόκους και τα έξοδα. Σε περίπτωση που ο 
ασφαλισμένος δεν θα απαντήσει στην προθεσμία των δύο (2) μηνών, 
εκπίπτει του δικαιώματος αυτού. 

6. Η ασφάλιση ολικής κλοπής παρέχεται μόνο εφόσον έχει συναφθεί 
ασφάλιση πυρκαγιάς.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 
1. Η ασφάλιση μερικής κλοπής καλύπτει μόνον : 

α) την αξία των κλαπέντων τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος 
τα οποία είναι στερεός προσδεδεμένα στο σώμα του και 
απαραίτητα για την κίνηση και την λειτουργία του.  

β) τις ζημίες που τυχόν θα υποστεί το όχημα κατά την  διάρκεια της 
αφαίρεσης αυτών των τεμαχίων ή εξαρτημάτων και  

γ)   τις ίδιες ζημίες του οχήματος κατά τη διάρκεια της κλοπής του που 
προκαλούνται αποκλειστικά και μόνον από σύγκρουση, 
πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωσή του. 
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2. Οι Ασφαλιστές ευθύνονται, για κάθε ατύχημα, μόνο για την τυχόν 
ζημία που υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής που ορίζεται σε € 
100,00. 

3. Εξαιρούνται της κάλυψης αυτής πρόσθετα εξαρτήματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται ραδιοκασετόφωνα αξίας μεγαλύτερης των € 250,00 , 
τηλέφωνα, τηλεοράσεις και λοιπά ειδικά εξαρτήματα, εκτός εάν ρητά 
και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη αυτή με ειδικό πρόσθετο 
ασφάλιστρο. 

4. Η ασφάλιση μερικής κλοπής παρέχεται μόνο εφόσον έχει συναφθεί 
ασφάλιση ολικής κλοπής . 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
1. Η ασφάλιση ιδίων ζημιών καλύπτει ζημίες του ασφαλισμένου 

οχήματος που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνον από 
σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωσή του 
καθώς και ζημίες που θα προξενηθούν αμέσως ή εμμέσως από 
κακόβουλες πράξεις τρίτων προσώπων ή από τρομοκρατικές 
ενέργειες εφόσον οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν πράξεις 
ισοδύναμες ή έγιναν σε σχέση με οποιαδήποτε από τα συμβάντα της 
παραγράφου 3 του άρθρου 9 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 

2. Εφ’ όσον η παρούσα ασφάλιση αφορά αποκλειστικά Ε.Ι.Χ. 
καλύπτονται επίσης τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου μέχρι 1300 
κυβικών εκατοστών που θα καταβάλει ο ασφαλιζόμενος συνεπεία 
ακινητοποίησης του ασφαλιζομένου οχήματος από σύγκρουση, 
πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωσή του και εφ’οσον η 
επισκευή του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός τριών ημερών 
από την ημέρα της ζημιάς βάση πραγματογνωμοσύνης και με 
ανώτατη περίοδο ενοικίασης τις 15 ημέρες.             Απαλλαγή οι 
τρείς (3) πρώτες ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος. 

3. Οι Ασφαλιστές ευθύνονται, για κάθε ατύχημα, μόνο για την τυχόν 
ζημία που υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο. 

4. Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει ζημιές μη συνήθων εξαρτημάτων 
και εξοπλισμού του οχήματος, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει 
συμφωνηθεί η κάλυψη αυτή με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 

5. Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει τις ίδιες ζημίες που προξενούνται 
κατά το χρονικό διάστημα που το όχημα έχει  αφαιρεθεί 
αυτογνωμόνως από τον νόμιμο κάτοχό του, εκτός εάν έχει συναφθεί 
και ασφάλιση μερικής κλοπής . 

6. Η ασφάλιση ιδίων ζημιών παρέχεται μόνο εφόσον έχει συναφθεί 
ασφάλιση πυρκαγιάς και ολικής ή ολικής / μερικής κλοπής . 

7. Σε περίπτωση ατυχήματος με οδηγό του ασφαλιζομένου οχήματος 
νέο οδηγό σε ηλικία ή σε δίπλωμα (άρθρο 23 & 24  Γενικών όρων) ο 
οποίος δεν είχε δηλωθεί εξ’αρχής προς είσπραξη αναλογούντων 
επασφαλίστρων, οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν μόνο το 50% της 
εκάστοτε ζημίας. 

8. Οι Ασφαλιστές ευθύνονται, για κάθε ατύχημα, μόνο για την τυχόν 
ζημία που υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής που ορίζεται στο 
Ασφαλιστήριο. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 
1. Με την είσπραξη του προβλεπομένου ασφαλίστρου, καλύπτονται 

ζημίες από σεισμό, πυρκαγιά συνεπεία σεισμού, πλημμύρα, θύελλα, 
καταιγίδα και εν γένει καιρικά και φυσικά φαινόμενα. 

2. Οι Ασφαλιστές ευθύνονται, για κάθε ατύχημα, μόνο για την τυχόν 
ζημία που υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο. 

3. Εξαιρούνται οι μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες που θα προκληθούν 
στο ασφαλισμένο όχημα από παγετό. 

4. Εξαιρούνται ζημιές από καιρικά φαινόμενα όταν τα παράθυρα 
του οχήματος έχουν αφεθεί ανοικτά 

5. Οι Ασφαλιστές ευθύνονται, για κάθε ατύχημα, μόνο για την τυχόν 
ζημία που υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής που ορίζεται σε     € 
300,00. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
 
Καλύπτονται οι υλικές και μόνο ζημιές που θα προκληθούν στο 
ασφαλιζόμενο όχημα από άλλο όχημα που κατά τη στιγμή του 

ατυχήματος ήταν ανασφάλιστο, μέχρι του ποσού των € 6.000,00 υπό τις 
εξής προϋποθέσεις : 
1. Να έχει διαπιστωθεί και να είναι βεβαιωμένη η ευθύνη του 

ανασφάλιστου οχήματος. 
2. Να είναι βεβαιωμένα ανασφάλιστο το όχημα από τις αρμόδιες αρχές 
Εξαιρέσεις : 
Οι Ασφαλιστές δεν υποχρεούνται να καταβάλουν στον ασφαλιζόμενο 
οποιοδήποτε ποσό αφορά σε μείωση αγοραστικής αξίας ή στέρηση 
χρήσης του ασφαλιζομένου οχήματος ή άλλη θετική ή αποθετική ζημιά. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 - ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΥΑΛΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) 
 
Με την είσπραξη του προβλεπομένου ασφαλίστρου, καλύπτονται ζημίες 
από θραύση των κρυστάλλων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων 
τοποθέτησης και καθαρισμού του οχήματος από τα θραύσματα, από 
οποιαδήποτε αιτία που δεν εξαιρείται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης 
και της θραύσης κατά την απόπειρα κλοπής. 
 
Εξαιρέσεις 
Οι Ασφαλιστές δεν ευθύνονται: 
1. για την οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία στο όχημα μέχρι την 

αποκατάσταση των ζημιών από την θραύση των κρυστάλλων. 
2. ζημιές ή έξοδα μετατόπισης ή επανεγκατάστασης πλαισίων. 
3. θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα εκτός εάν αποκλειστικός 

υπαίτιος αυτού είναι ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος. 
4. θραύση προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά για την οποία 

οφείλεται αποζημίωση. 
5. θραύσεις που γίνονται σε περιπτώσεις που προβλέπονται στις γενικές 

εξαιρέσεις (άρθρο 9 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ). 
6. θραύση φανών, καθρεπτών και δεικτών πορείας του ασφαλισμένου 

οχήματος που εξαιρούνται πλήρως από την ασφάλιση. 
 
Η υποχρέωση των Ασφαλιστών περιορίζεται μόνο στην αξία 
αντικατάστασης του ασφαλισμένου κρυστάλλου εναπόκειται δε στην 
απόλυτη κρίση της να καταβάλει την αποζημίωση μετρητοίς ή να 
αντικαταστήσει το ή τα θραυσθέντα κρύσταλλα με άλλα ίδιας ποιότητας. 
Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων και 
αντικατάστασής τους από τους Ασφαλιστές ή καταβολής του αντιτίμου της 
αξίας των, το όριο κάλυψης για την υπόλοιπη περίοδο ασφάλισης 
μειώνεται κατά το ποσό των αποζημιωθέντων κρυστάλλων εκτός αν ο 
ασφαλισμένος καταβάλλει συμπληρωματικά ασφάλιστρα για την 
επανασφάλιση τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS - MALUS 
 
Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα προκαλέσει ένα ατύχημα εντός 
του ημερολογιακού έτους ασφάλισης και κατά τροποποίηση του άρθρου 
22 των Γενικών όρων δεν θα ανέβει η κλίμακα Bonus Malus στην 
ερχόμενη ανανέωση του Ασφαλιστηρίου. 
Η παρούσα κάλυψη ισχύει για ένα και μόνο ατύχημα εντός του 
ημερολογιακού έτους ασφάλισης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 - ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Όλες οι παραπάνω ασφαλίσεις ισχύουν για τα όρια της Ελληνικής 
Επικράτειας. 
Για επέκταση στο εξωτερικό απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του 
Εξουσιοδοτημένου Ανταποκριτή, κατόπιν προηγουμένης έγγραφης 
αίτησης του ασφαλισμένου, με την καταβολή προσθέτων ασφαλίστρων. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  
 
1. Οι παραπάνω ασφαλίσεις, καλύπτουν την πραγματική κατά την 

ημέρα της ζημιάς αξία του οχήματος ή των ασφαλισμένων 
κατεστραμμένων ή κλαπέντων τμημάτων και εξαρτημάτων του. 

2. Ο ασφαλισμένος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά 
μέτρα, να δείχνει ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε να αποφευχθεί η επέλευση 
ή η επίταση των ασφαλισμένων κινδύνων. Σε περίπτωση παράβασης 
της υποχρέωσης αυτής, οι Ασφαλιστές δικαιούνται να συμψηφίσουν 
στην οφειλόμενη αποζημίωση κάθε ζημία που θα επέλθει εξαιτίας της 
παράβασης αυτής. 



 

 
 
ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. 
Εξουσιοδοτημένοι ανταποκριτές των Lloyd’s of London 
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3. Οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται κάθε περαιτέρω υποχρέωσης 
απέναντι του ασφαλισμένου για συγκεκριμένη ζημιά, εφόσον θέσει 
στην διάθεσή του το ανώτατο όριο κάλυψης που ορίζεται από το 
παρόν ασφαλιστήριο για τη συγκεκριμένη περίπτωση - κάλυψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ 
 
1. Στις παραπάνω ασφαλίσεις, το ασφαλιστικό ποσό αποτελεί το 

ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών για ένα ή περισσότερα 
ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής 
περιόδου. 
Η ευθύνη των Ασφαλιστών δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο 
του ασφαλιστικού ποσού και αν ακόμη από το ίδιο ατύχημα επέλθουν 
περισσότεροι ασφαλισμένοι κίνδυνοι. 

2. Οι Ασφαλιστές δικαιούνται, αντί της καταβολής χρηματικής 
αποζημίωσης να αναλάβουν την επισκευή του οχήματος. 

3. Στις περιπτώσεις των άρθρων 4, 5, 6, 7,8 και εφόσον το ποσό της 
αποζημίωσης (ασφάλισμα) καλύπτει την αξία του ασφαλισμένου 
οχήματος, εφαρμόζονται ανάλογα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 
του άρθρου 5 του παρόντος. 

4. Εάν το ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος μόνο της αξίας του 
οχήματος. ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών ή 
απωλειών (υποασφάλιση). 

5. Τα έξοδα, τέλη και χαρτόσημο εξόφλησης της αποζημίωσης 
βαρύνουν τον ασφαλισμένο εκτός και αν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
 
1. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται ως βάση η αξία 

του οχήματος ή των βλαβέντων ανταλλακτικών του κατά τον χρόνο 
της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης λαμβανομένης υπόψη 
της φθοράς και παλαιότητας τους. 

2. Δασμοί, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους, που 
σχετίζονται με την κτήση του οχήματος και των ανταλλακτικών, δεν 
συνυπολογίζονται στο ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης εφόσον ο 
δικαιούχος του ασφαλίσματος κύριος του οχήματος απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης καταβολής τους. Σε περίπτωση μερικής ζημίας, εφόσον 
η ασφαλισμένη αξία του οχήματος έχει υπολογισθεί χωρίς δασμούς οι 
Ασφαλιστές δικαιούνται να αφαιρέσουν από την αξία των 
ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή, το ποσό που 
αναλογεί στους δασμούς που τα βαρύνουν. 

3. Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να θέσει το όχημα στη διάθεση 
του Εξουσιοδοτημένου Ανταποκριτή το ταχύτερο δυνατόν 
προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη. Ο 
Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής έχει την υποχρέωση να διενεργήσει 
την πραγματογνωμοσύνη μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την ημέρα που το όχημα τέθηκε στην διάθεσή του. Πριν από την 
παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται να 
αποκαταστήσει ο ίδιος τη ζημιά. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
 

Σε περίπτωση επέλευσης ενός ή περισσοτέρων από τους πιο πάνω 
καλυπτόμενους κινδύνους, και εφόσον δεν υπάρχει αμφισβήτηση για 
την ύπαρξη ευθύνης των Ασφαλιστών για αποζημίωση, κάθε διαφορά 
σχετική με τον προσδιορισμό της έκτασης της ζημίας και το ύψος της 
αποζημίωσης θα λύνεται με διαιτησία και σύμφωνα με τους 
ακόλουθους όρους: 

1. Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει την διαιτητική επίλυση της 
διαφοράς. Για το σκοπό αυτό πρέπει να απευθύνει στον άλλο 
συμβαλλόμενο σχετική συστημένη επιστολή με την οποία πρέπει 
απαραίτητα να διορίζει και τον διαιτητή του. Ο συμβαλλόμενος 
λήπτης της επιστολής πρέπει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να 
γνωστοποιήσει στον άλλο συμβαλλόμενο και τον διαιτητή αλλιώς ο 
διαιτητής αυτός ορίζεται από το Πρωτοδικείο του τόπου της διαιτησίας 
μετά από αίτηση του συμβαλλόμενου που ζήτησε την διαιτησία. Ο 
Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής δεν έχει υποχρέωση να διορίσει 
διαιτητή εφόσον μέσα στην ίδια προθεσμία γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον ασφαλισμένο ότι δεν αποδέχεται της ευθύνη των Ασφαλιστών 
για αποζημίωση σύμφωνα με όρους του ασφαλιστηρίου. Η διαιτητική 
απόφαση πρέπει να εκδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τον 

σύμφωνα με τα πιο πάνω διορισμό των διαιτητών, εκτός αν 
αντικειμενικοί λόγοι επιβάλουν την παράταση της προθεσμίας αυτής 
και συμφωνούν σχετικά και οι δύο διαιτητές . 

2. Η διαιτησία διεξάγεται στο τόπο που εδρεύει ο Εξουσιοδοτημένος 
Ανταποκριτής (τόπος της διαιτησίας). Μετά από αίτηση του 
ασφαλισμένου η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί σε τόπο πλησιέστερο 
στην κατοικία του όπου υπάρχει υποκατάστημα ή πρακτορείο του 
Εξουσιοδοτημένου Ανταποκριτή. 

3. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών, οι ίδιοι οφείλουν να διορίσουν 
έναν επιδιαιτητή μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών. Σε 
περίπτωση διαφωνίας τους ως προς το πρόσωπο του επιδιαιτητή, τον 
επιδιαιτητή ορίζει το Πρωτοδικείο του τόπου της διαιτησίας μετά από 
αίτηση ενός ή των δύο διαιτητών ή των συμβαλλομένων. Σε 
περίπτωση διαφωνίας  των διαιτητών, υπερισχύει η γνώμη του 
επιδιαιτητή. 

4. Εάν ο διαιτητής που διορίσθηκε δεν αναλάβει αμέσως το έργο της 
διαιτησίας ή απουσιάσει δύο (2) φορές συνεχώς από την συνεδρίαση 
ή κωλύεται καθοιονδήποτε τρόπο να ασκήσει το έργο του, ο άλλος 
διαιτητής πρέπει να ενημερώσει σχετικά τους συμβαλλόμενους 
προκειμένου να διορισθεί νέος διαιτητής. Η αντικατάσταση γίνεται με 
την ίδια διαδικασία που γίνεται και ο αρχικός διορισμός και γίνεται και 
στην περίπτωση που έχει διορισθεί επιδιαιτητής. 

5. Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται μόλις εκδοθεί στους 
συμβαλλόμενους και είναι αμετάκλητη, και δεσμευτική, γι’ αυτούς. 

6. Η διαιτητική απόφαση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει, με βάση την 
αρχή της ήττας, ποιος συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με την αμοιβή 
των διαιτητών και του επιδιαιτητή καθώς και με τα έξοδα και τέλη της 
διαιτησίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
1. Σε όλες τις παραπάνω ασφαλίσεις ισχύουν οι γενικές 

εξαιρέσεις του άρθρου 9 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. 

2. Στην ασφάλιση ιδίων ζημιών (άρθρο 7 του παρόντος) εξαιρούνται 
επίσης: 
2.1. ζημιές που προξενούνται στο ασφαλισμένο όχημα λόγω κακής 

συντήρησής του. 
2.2. ζημιές που προξενούνται στα ελαστικά του οχήματος εφόσον 

αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές που καλύπτονται από το 
παρόν ασφαλιστήριο. 

2.3. σε ασφαλίσεις αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημιές 
των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων 
εν γένει από οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη 
συμφωνία. 

2.4. ζημιές που προξενούνται στο όχημα όταν αυτό κινείται έξω από 
οδούς που προορίζονται, για την κυκλοφορία οχημάτων ή σε 
δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η κυκλοφορία. 

2.5. Σε περίπτωση που η ζημιά προκλήθηκε από νέο οδηγό σε 
ηλικία ή σε δίπλωμα, ο οποίος δεν είχε δηλωθεί πριν το 
ατύχημα, οι Ασφαλιστές θα καταβάλουν το 50% του προς 
αποζημίωση ποσού. 

3. Στην ασφάλιση ζημιών από πυρκαγιά (άρθρο 4 του παρόντος) 
ισχύουν οι γενικές εξαιρέσεις 1 έως και 10 του άρθρου 9 των 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Επίσης ισχύει η εξαίρεση 2.3 της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου. 

4. Στις ασφαλίσεις ολικής και μερικής κλοπής (άρθρα 5 και 6 του 
παρόντος) ισχύουν οι γενικές εξαιρέσεις 1, 3, 5 και 6 του άρθρου 9 
των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 

5. Στην ασφάλιση αστικής ευθύνης υλικών ζημιών τρίτων από πυρκαγιά 
του οχήματος (άρθρο 2 του παρόντος) ισχύουν επίσης και οι ειδικές 
εξαιρέσεις του άρθρου 10 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 


