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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 489/76, όπως ισχύει, της Υ.Α. Κ4-585-78/ΦΕΚ 795 όπως ισχύει, η οποία 
εκδόθηκε με εξουσιοδότηση της παρ. 7 του αρ. 6 του ν. 489/76 και του Ν. 2496/97 όπου δεν τροποποιείται από τους άνω ειδικούς Νόμους. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Το παρόν Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση, την Πρόταση 
Ασφάλισης, που έχει υποβάλει στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή ο λήπτης 
της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Επίσης με βάση τις 
έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. 
Ανάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. 
 
Η ασφάλιση καλύπτει την Αστική Ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε 
οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση, κατέχοντος την κατά νόμο άδεια 
οδήγησης ή υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
Οι υποχρεώσεις των Ασφαλιστών, του λήπτη της ασφάλισης και του 
Ασφαλιζόμενου καθορίζονται από: 
-  το Ασφαλιστήριο 
-  τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
-  την Πρόταση Ασφάλισης και 
-  τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και 

από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου. 
Όρος που δεν περιλαμβάνεται, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα, 
δεν ισχύει. Oι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
 
Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων 
απαιτήσεων   τ ρ ί τ ω ν   κατά του ασφαλισμένου, από ζημίες 
προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου που περιγράφεται στο 
ασφαλιστήριο για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
- θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων 
- τραυματισμού προσώπων 
- υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του 

ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης 
- υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο 

όχημα 
                                 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά 
Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την από  15 Μαρτίου 
1991 "Πολυμερή Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς 
Ασφάλισης". 
                                             
Για τις υπόλοιπες χώρες εκτός των ανωτέρω, απαιτείται ειδική έγγραφη 
βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, κατόπιν προηγουμένης 
έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου, με την καταβολή πρόσθετων 
ασφαλίστρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 

 
Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για κάθε ατύχημα στο οποίο 
περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα, και κάθε φύσεως 
αμοιβές τρίτων, δεν είναι δυνατό να υπερβεί το αναγραφόμενο στο 
ασφαλιστήριο ποσό, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται με αυτό. 
 
Αν οι ασφαλιστές υποχρεωθούν να πληρώσουν δικαστικώς ή εξωδίκως 
πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά του 
ασφαλισμένου. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
 
Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το οποίο αναγράφεται στο 
ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση εμπρόθεσμης καταβολής 
ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
 

Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί και με αντισυμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ 
 
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της 

ασφαλιστικής συμβάσεως έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον 
εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου 
οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην 
αποδοχή της ασφαλίσεως και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των 
ασφαλιστών ή του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, δεν 
έχουν περιέλθει σε γνώση του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή τα 
ανωτέρω στοιχεία, ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής δικαιούται να 
καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της, μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων 
ή των περιστατικών. 

3. Η πρόταση του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή για τροποποίηση της 
σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη 
λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της 
πρότασης. 

4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο εξουσιοδοτημένος 
ανταποκριτής έχει τα δικαιώματα της παρ. 2 του άρθρου αυτού και 
επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση η 
πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα το ασφάλισμα 
μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το 
ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. 

5. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο εξουσιοδοτημένος 
ανταποκριτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ασφάλισης. 
Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω 
προθεσμίας, οι Ασφαλιστές απαλλάσσονται της υποχρέωσης τους 
προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας των ασφαλιστών. 

6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του 
εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του 
άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) 
ημερών από τότε που θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης ή μετά 
πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που 
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της 
παρ. 5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα 
αποτελέσματα. 

7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο 
ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στον εξουσιοδοτημένο 
ανταποκριτή, μέσα σε 14 ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση 
τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος 
καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει 
σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν ο 
εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη 
σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε μια τέτοια 
περίπτωση ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής, μόλις λάβει γνώση της 
επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να 
ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της 
γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 
του παρόντος άρθρου. 

 Επίσης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται 
να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον εξουσιοδοτημένο 
ανταποκριτή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του 
ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχειρήσεώς του. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η / 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ 
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Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο 
Ασφαλισμένος υποχρεούται: 
1. Να ειδοποιήσει, εγγράφως, μέσα σε 3 ημέρες από τότε που περιήλθε σε 

γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή ή 
τον πλησιέστερο εκπρόσωπό . 

2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να 
ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε 
ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον 
περιορισμό της ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και 
τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην 
ήταν ασφαλισμένος. 

3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους 
εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες του εξουσιοδοτημένου 
ανταποκριτή, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των 
ζημιών. 

4. Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στον εξουσιοδοτημένο 
ανταποκριτή, κάθε  δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την 
επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό. 

5. Να μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης. 
6. Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει 

αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό 
του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του 
εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή. Ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής 
δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση του, στο  όνομα 
του Ασφαλιζόμενου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να 
επιδιώξει στο όνομα του αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης 
αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. 
Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή 
οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε 
απαίτησης. Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή 
ειδική βοήθεια, που ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής θα κρίνει 
αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Παρέχει δε την ειδική 
πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί ο 
εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. 

Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον Ασφαλισμένο 
των ως άνω υποχρεώσεων τους, παρέχει στον εξουσιοδοτημένο 
ανταποκριτή το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας των 
Ασφαλιστών, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα, 
καταβληθέντα προς τον τρίτο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση 
ζημίες που προξενήθηκαν: 
1. Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης και του 

οδηγού του αυτοκινήτου είτε των προστηθέντων υπ΄αυτών προσώπων 
στην οδήγηση του αυτοκινήτου. 

2. Από συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή 
εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή μη αγώνες ή σε σχετικές 
δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις). 

3. Από επιδρομές, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις, είτε προ είτε 
μετά την κήρυξη του πολέμου, εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγίες, 
διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις, πραξικοπήματα, επανάσταση ή 
επίταξη κάθε είδους.                                                                        

4. Από τρομοκρατικές ενέργειες. 
5. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτίων, 

από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση από 
οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα 
(κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου. Καύση θεωρείται και η 
αυτοδύναμη εξέλιξη (process) πυρηνικής σχάσης. 

 Επίσης, οποιαδήποτε ζημία προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε 
αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών από υλικά 
πυρηνικών όπλων. 

6. Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, 
έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη φυσική διαταραχή. 

7. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος 
για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. 

 Άδεια οδηγήσεως για άλλους τύπους οχημάτων δεν ισχύει. 
8. Όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των 23 ετών ή έχει άδεια οδηγήσεως 

μικρότερη του ενός έτους, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η 
κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 

 Σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί η ως άνω κάλυψη ισχύουν τα 
των άρθρων 23 και 24 του παρόντος.  

9. Κατά το χρόνο που ο οδηγός του οχήματος ευρίσκεται υπό την 
επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. και ανεξαρτήτως εάν η 
παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. 

10. Κατά το χρόνο που το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από 
αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας 
του. 

11. Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το όχημα φορτίο. 
12. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν από το 

επιτρεπόμενο ανώτατο όριο στην άδεια κυκλοφορίας του, ανεξαρτήτως 
αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. 

13. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που 
μεταδόθηκε από αυτό ή διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε 
φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του, εκτός εάν ρητά 
και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με 
ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 

14. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί 
οποιοδήποτε άλλο όχημα ή αντικείμενο ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή 
κινηθεί χωρίς τον οδηγό, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η 
κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 

15. Εντός φυλασσομένων χώρων στάθμευσης ή συνεργείων επισκευής 
οχημάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων. 

16. Από οχήματα ή σε οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας τα οποία 
ασφαλίζονται για ατυχήματα εντός συγκεκριμένου χώρου, εφόσον η 
ζημιά προξενηθεί εκτός του χώρου αυτού. 

17. Κατά το χρόνο που το ασφαλισμένο όχημα ή μηχάνημα βρίσκεται 
πάνω σε φορτηγίδα, πλοίο ή πορθμείο ή σιδηρόδρομο ή κατά την 
φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά καθώς και ζημίες προς τρίτους κατά 
την καθ’οιονδήποτε τρόπο διαμετακόμιση του ασφαλισμένου 
οχήματος. 

18. Από οχήματα ή σε οχήματα ειδικού τύπου, εργαλεία ή μηχανήματα, 
και προέρχονται όχι από την μετακίνηση αυτών, αλλά από τη 
λειτουργία τους ως εργαλεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 10- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
Εξαιρείται η κάλυψη ευθύνης για ζημίες: 
1. Οι οποίες προέρχονται από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών 

που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για 
παραβάσεις νόμων ή αστυνομικών διατάξεων εκ μέρους του 
ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης καθώς και από τα σχετικά 
δικαστικά έξοδα που προέρχονται από αποφάσεις των παραπάνω 
αρχών. 

2. Σε θημωνιές και γενικά σε γεωργικά προϊόντα από πυρκαγιά που 
προκαλείται από θεριστικά ή αλωνιστικά οχήματα ή από 
θεριζοαλωνιστικές ή χορτοκοπτικές μηχανές. 

3. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες γενικά 
εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας, εφόσον οι ζημιές 
προξενήθηκαν από το βάρος του ασφαλισμένου οχήματος. 

4. Που προξενούνται από την κίνηση του ασφαλισμένου οχήματος σε 
πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πρόβαθρα οικιών, εκτός εάν η κίνηση 
αυτή οφείλεται σε ατύχημα ή έγινε για την αποφυγή ατυχήματος. 

5. Στην ενδυμασία και τα προσωπικά είδη των ατόμων που επιβαίνουν 
στο ασφαλισμένο όχημα ,εφ’ όσον η ζημιά ή απώλεια οφείλεται σε 
κακή συντήρηση του οχήματος, καθώς και κάθε είδους ζημιές ή 
απώλειες τιμαλφών ειδών και χρημάτων που μεταφέρονται από τους 
επιβαίνοντες. 

                                                                        
Στις ανωτέρω  περιπτώσεις των άρθρων 9 και 10, αν οι ασφαλιστές σε 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση 
υποχρεωθούν να πληρώσουν σε τρίτους αποζημίωση, έχουν δικαίωμα 
αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου και του αντισυμβαλλόμενου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
 
Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τη χρήση, την ιπποδύναμη, την 
έδρα του αυτοκινήτου, την ηλικία του οδηγού του ασφαλισμένου 
αυτοκινήτου, όπως ισχύουν κάθε φορά, τα τιμολόγια του εξουσιοδοτημένου 
ανταποκριτή. 



 

 
 
ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. 
Εξουσιοδοτημένοι ανταποκριτές των Lloyd’s of London 

 

3                                                                                                                               
 

Σε περίπτωση τροποποιήσεως των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων 
ασφαλίσεως από την πολιτεία ή του τιμολογίου από τον εξουσιοδοτημένο 
ανταποκριτή τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της 
ασφαλιστικής συμβάσεως. 
                                              
Η καταβολή χρημάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση 
για την έκδοση ασφαλιστηρίου ούτε άλλη υποχρέωση  εκτός από την 
επιστροφή χρημάτων. 
 
Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν 
στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή κάθε μεταβολή του οχήματος ή στοιχείων 
του οχήματος ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό των 
ασφαλίστρων. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να 

παραλάβει το ασφαλιστήριο με την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό 
σήμα ασφαλίσεως, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την ασφάλιση. 

 
Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει  τη 
χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα τον 
εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με  
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. 
 
2. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, αν οι ασφαλιστές  σε 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση 
υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα 
αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της 
ασφάλισης. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 

 
Αν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου 
(Αστικής Ευθύνης) σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο 
λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιήσουν 
εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά 
ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της 
ασφαλιστικής ζημιάς. 
Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το 
χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που 
δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. 
Κάθε ζημία που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα 
κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, ανάλογα με το ποσοστό 
συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, οι 
Ασφαλιστές απαλλάσσονται πάσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν. 
2496/97. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
 
Σε περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου αιτία θανάτου, τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις του πρώτου κτήτορα από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται 
στον νέο κτήτορα, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει για τη μη αποδοχή τους τον 
εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή, μέσα σε ένα μήνα από το θάνατο. 
Κάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του οχήματος, συνεπεία ειδικής 
διαδοχής, επιφέρει μετά πάροδο 15 ημερών, την αυτοδίκαια λύση της 
ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός αν εντός της αυτής  προθεσμίας ο μέχρι 
τώρα λήπτης της ασφάλισης ή ο νέος κύριος ή κάτοχος ζητήσουν 
δι΄εγγράφου τους που θα περιέχει τα ακριβή στοιχεία της μεταβολής, τη 
συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης και ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής 
δεν αποποιηθεί εγγράφως την αίτηση, εντός 10 ημερών από τη λήψη της. 
Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική σύμβαση λύεται από την αποποίηση 
της αίτησης ή μετά πάροδο 16 ημερών από την αποποίηση, αν έχουν 
προκαταβληθεί για το χρονικό αυτό διάστημα τα ασφάλιστρα. Οι Ασφαλιστές 
δεν ευθύνονται σε αποζημίωση, αν μετά την κατά τα άνω μεταβολή της 
κυριότητας ή κατοχής, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση αφορώσα στο 
ίδιο όχημα και καλύπτουσα το επελθόν ατύχημα.   
 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη 
οποτεδήποτε και ελευθέρως. Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία, τα 
αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν να επέρχονται πριν την πάροδο 20 
ημερών από τότε που θα κοινοποιηθεί το περί καταγγελίας συστημένο ή επί 
αποδείξει έγγραφο. 
Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον 
υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να 
επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, το ειδικό σήμα και τη βεβαίωση ασφαλίσεως 
του άρθρου 5 του ν. 489/76, παίρνοντας σχετική απόδειξη. 
Αν η ακύρωση ζητηθεί από τον Ασφαλιζόμενο, ο εξουσιοδοτημένος 
ανταποκριτής επιστρέφει ασφάλιστρα, από τον επόμενο της ακύρωσης 
μήνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Μετά από έγγραφη συναίνεση του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή και με 
έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επόμενη της αιτήσεως του 
ασφαλισμένου, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική 
σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου συντάσσονται 
εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του εξουσιοδοτημένου 
ανταποκριτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 
 
Ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για 
τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, 
όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το 
χρόνο του ατυχήματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα 
ανακύψουν μεταξύ των Ασφαλιστών και των Ασφαλισμένων από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα 
Δικαστήρια της έδρας του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
 
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο αυτό, 
παραγράφεται μετά τέσσερα έτη από το τέλος του έτους στο οποίο 
γεννήθηκε η αξίωση, εκτός αν έχει μεσολαβήσει νόμιμη αναστολή ή διακοπή 
της παραγραφής. 
                     

ΑΡΘΡΟ 21 - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
 
Ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει 
το ασφάλιστρο και τους όρους. 
 
Αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται την μεταβολή που επέρχεται με τον 
τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή και λύεται 
αμέσως η σύμβαση για το επόμενο διάστημα. 
Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή 
από μέρους του ασφαλισμένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου 
ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΙΒΑΡΥΣΝΕΙΣ 

ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ (BONUS-MALUS) 
 

1. Τα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης και Ιδίων Ζημιών 
αναπροσαρμόζονται μετά από κάθε λήξη αδιαίρετης και 
συνεχούς δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης , στην ίδια ή σε 
άλλες ασφαλιστικές εταιρίες , βάση της παρακάτω κλίμακας , 
ανάλογα με την έλλειψη ζημιάς κατά την συγκεκριμένη 
δωδεκάμηνη περίοδο ή ανάλογα με τον αριθμό των ζημιών 
που επήλθαν κατά την περίοδο αυτή, τηρουμένων των 
παρακάτω αναφερομένων κανόνων. 
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2.  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ  
   ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  

20  150  
19  145  
18  140   
17 Επιβαρύνσεις  135   
16  130 % του  
15  125 Τιμολογιακού  
14  120 Ασφαλίστρου 
13  115 (κατηγορία 10,  
12  110 Βάση) 
11   105  

         10 Βάση 100  
9  95  
8 Εκπτώσεις  90  
7  85  
6  80  
5  75  
4  70  
3  65  

 
3. Σε περίπτωση μεταβολής της κυριότητας ή της κατοχής του 

αυτοκινήτου, ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής καθορίζει εκ 
νέου τα εφαρμοστέα από την μεταβολή αυτή ασφάλιστρα, με 
βάση την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο νέος 
ασφαλισμένος. 

4. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των δωδεκαμήνων 
χωρίς ζημιά ή ο αριθμός των ζημιών, δεν επιτρέπεται 
υπέρβαση της κατηγορίας 3 (ασφάλιστρα 65% της βάσης) ή 
20 (ασφάλιστρα 150% της βάσης). 

5. Κάθε ζημιά κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης 
συνεπάγεται για το επόμενο δωδεκάμηνο άνοδο δύο (2) 
βαθμών από την κατηγορία στην οποία βρισκόταν το 
ασφαλιστήριο κατά τη λήξη του προηγούμενου 
δωδεκαμήνου, με εφαρμογή της αντίστοιχης κατηγορίας 
ασφαλίστρων. Η άνοδος τερματίζεται στην κατηγορία 20. 
Κάθε δωδεκάμηνο χωρίς ζημιά, εφ’ όσον υπήρχε σε ισχύ 
ασφάλιση για ολόκληρο δωδεκάμηνο στην ίδια ή σε 
περισσότερες διαδοχικά ασφαλιστικές εταιρίες, συνεπάγεται 
για το επόμενο δωδεκάμηνο κάθοδο ενός (1) βαθμού της 
κατηγορίας στην οποία βρισκόταν το ασφαλιστήριο κατά τη 
λήξη του προηγούμενου δωδεκαμήνου, με εφαρμογή της 
αντίστοιχης κατηγορίας ασφαλίστρων, η κάθοδος 
τερματίζεται στην κατηγορία 4.   

 
ΑΡΘΡΟ 23 - ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ 

 
1. Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι σε περίπτωση 

ατυχήματος που συνεπάγεται αστική ευθύνη και που συμβαίνει ενώ 
το αυτοκίνητο που αναφέρεται στο παρόν οδηγείται από οδηγό 
ηλικίας μικρότερης των 23 ετών (η ηλικία υπολογίζεται από την 1η 
Ιανουαρίου του έτους γέννησης) χωρίς να έχει δηλωθεί αυτή η 
ηλικία και να έχει καταβληθεί το σχετικό επασφάλιστρο που 
προβλέπεται από το Τιμολόγιο Ασφαλίστρων Αυτοκινήτων του 
εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, οι Ασφαλιστές δεν φέρουν καμία 
ευθύνη αποζημίωσης, εκτός αν ο ασφαλισμένος καταβάλει αμέσως, 
με Πρόσθετη Πράξη, επασφάλιστρο ύψους 100% εφόσον ο οδηγός 
έχει ερασιτεχνική άδεια ή 50% εφόσον ο οδηγός έχει επαγγελματική 
άδεια. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται με βάση τα ασφάλιστρα 
που προβλέπονται κάθε φορά από το ισχύον Τιμολόγιο για τους 
κινδύνους που καλύπτονται και για ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτού. Αυτό το επιπλέον 
ασφάλιστρο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι κατώτερο 
από € 50,00, πλέον των δικαιωμάτων που ισχύουν, κατά 
περίπτωση, για φόρους, χαρτόσημα κλπ. 

2. Δηλώνεται επίσης και συμφωνείται με το παρόν ότι σε περίπτωση 
ατυχήματος που συνεπάγεται ίδιες ζημίες (και πυρκαγιά) του ιδίου 
του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και που συμβαίνει ενώ το 
αυτοκίνητο που αναφέρεται στο παρόν οδηγούσε οδηγός ηλικίας 
μικρότερης των 23 χρόνων (η ηλικία υπολογίζεται από την 1η 
Ιανουαρίου του έτους γέννησης) χωρίς να έχει καταβληθεί το 
σχετικό επασφάλιστρο που προβλέπεται από το Τιμολόγιο 
Ασφαλίστρων Αυτοκινήτων του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, οι 

Ασφαλιστές θα καταβάλουν το μισό μόνο της ζημιάς από 
πρόσκρουση ή σύγκρουση ή ανατροπή ή κατάπτωση ή πυρκαγιά 
ή από οποιεσδήποτε άλλες ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. 
Ο δε ασφαλισμένος δεν δικαιούται να απαιτήσει το σύνολο της 
ζημιάς ακόμη και αν προσφέρει το επασφάλιστρο. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 - ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 

 
1. Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι σε περίπτωση 

ατυχήματος που συνεπάγεται αστική ευθύνη και που συμβαίνει ενώ 
το αυτοκίνητο που αναφέρεται στο παρόν οδηγείται από οδηγό που 
είχε πάρει για πρώτη φορά άδεια ικανότητας η οποία είχε εκδοθεί 
στη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την 
ημερομηνία του ατυχήματος και χωρίς να έχει καταβληθεί το 
σχετικό επασφάλιστρο που προβλέπεται από το Τιμολόγιο 
Ασφαλίστρων Αυτοκινήτων του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, οι 
Ασφαλιστές δεν φέρουν καμία ευθύνη αποζημίωσης, εκτός αν ο 
ασφαλισμένος καταβάλει αμέσως, με Πρόσθετη Πράξη, 
επασφάλιστρο ύψους 100% ανεξάρτητα από το αν ο οδηγός έχει 
ερασιτεχνική ή επαγγελματική άδεια. Το ποσοστό αυτό 
υπολογίζεται με βάση τα ασφάλιστρα που προβλέπονται κάθε 
φορά από το ισχύον Τιμολόγιο για τους κινδύνους που καλύπτονται 
και για ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου αυτού. Αυτό το επιπλέον ασφάλιστρο δεν μπορεί, σε 
καμία περίπτωση, να είναι κατώτερο από € 50,00, πλέον των 
δικαιωμάτων που ισχύουν, κατά περίπτωση, για φόρους, 
χαρτόσημα κλπ. 

2. Δηλώνεται επίσης και συμφωνείται με το παρόν ότι σε περίπτωση 
ατυχήματος που συνεπάγεται ίδιες ζημίες (και πυρκαγιά) του ιδίου 
του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και που συμβαίνει ενώ το 
αυτοκίνητο που αναφέρεται στο παρόν οδηγούσε οδηγός που είχε 
πάρει για πρώτη φορά άδεια ικανότητας η οποία είχε εκδοθεί στη 
διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την ημερομηνία 
του ατυχήματος και χωρίς να έχει καταβληθεί το σχετικό 
επασφάλιστρο που προβλέπεται από το Τιμολόγιο Ασφαλίστρων 
Αυτοκινήτων του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, οι Ασφαλιστές θα 
καταβάλουν το μισό μόνο της ζημιάς από πρόσκρουση ή 
σύγκρουση ή ανατροπή ή κατάπτωση ή πυρκαγιά ή από 
οποιεσδήποτε άλλες ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Ο δε 
ασφαλισμένος δεν δικαιούται να απαιτήσει το σύνολο της ζημιάς 
ακόμη και αν προσφέρει το επασφάλιστρο. 


