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Αυτό το έγγραφο πληροφοριών είναι μια σύντομη περιγραφή για τις υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις του προϊόντος και δεν είναι ούτε αποτελεί 
μέρος του ασφαλιστηρίου. Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση ούτε την 
ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται σε άλλα 
έγγραφα Η ασφάλιση διέπεται από το ασφαλιστήριο και ΜΟΝΟ. 

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος, το οποίο καλύπτει τον οδηγό του οχήματος, που περιγράφεται με τον αριθμό κυκλοφορίας του στο ασφαλιστήριο. 

  Τι ασφαλίζεται;  
     Βασικές καλύψεις: 

✓ Απώλεια ζωής (θάνατος) του ασφαλισμένου ως οδηγού 

του οχήματος που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο,  από 

τροχαίο ατύχημα. 

 

 

 

            Ασφαλιστικό ποσό: 

Το ύψος του ασφαλιστικού ποσού, δηλαδή το 

ανώτατο όριο αποζημίωσης της Εταιρείας,  

αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

 

 

 

  Τι Δεν ασφαλίζεται;  
  

 Μόνιμη ολική ανικανότητα οδηγού από τροχαίο 

ατύχημα 

 Μόνιμη μερική ανικανότητα οδηγού από τροχαίο 

ατύχημα 

 Προσωπικό ατύχημα σε οδηγούς μοτοποδηλάτων και 

μοτοσυκλετών κάθε είδους 

 Οι περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στις καλύψεις 

των όρων ασφάλισης. 

 

 

  Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

          Μερικοί από τους περιορισμούς που ισχύουν 

είναι: 

! Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεμο, πολιτικές 

ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της 

δημόσιας τάξης 

! Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο συμμετέχει σε 

αγώνες, δοκιμές ή επιδείξεις (επίσημες ή μη) 

! Περιπτώσεις που ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη 

άδεια οδήγησης, ή βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ 

ή ναρκωτικών ουσιών 

! Περιπτώσεις προσωπικού ατυχήματος οδηγού ηλικίας 

μεγαλύτερης των 65 ετών 

! Περιπτώσεις που το όχημα δεν κυκλοφορεί νόμιμα ή 

δεν χρησιμοποιείται για την προβλεπόμενη χρήση ή 

δεν έχει υποβληθεί στους ελέγχους που προβλέπονται 

από τις κείμενες διατάξεις 

! Περιπτώσεις τροχαίου ατυχήματος εφόσον ο οδηγός 

δεν έχει προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας 

! Περιπτώσεις που το όχημα κινείται σε οδούς μη 

ενταγμένες στο ανάλογο μητρώο οδών της χώρας 

! Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία όπως 

σεισμός, πλημμύρα, λαίλαπα, θύελλα, κατολίσθηση 

εδάφους, κ.λπ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

 Η ειλικρινής συνεπής και πλήρης συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην αίτηση ασφάλισης 

 Η έγκαιρη ενημέρωση της εταιρίας, εάν τα  στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης ή στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο έχουν μεταβληθεί  

 Σε περίπτωση ατυχήματος, να ειδοποιήσετε την εταιρία εγγράφως, άμεσα, σε οκτώ(8) ημέρες και να προσκομίσετε τα 

αναγκαία έγγραφα, αποδεικτικά μέσα και δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στους όρους του ασφαλιστηρίου.  

   Πότε και πως πληρώνω; 

Πρέπει να καταβάλετε το ποσό των ασφαλίστρων έως την ημερομηνία που αυτά είναι απαιτητά. Μπορείτε να 

καταβάλετε/εμβάσετε τα ασφάλιστρα σε εμάς, είτε να πληρώσετε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, ο οποίος 

έχει πάρει από εμάς την εξουσιοδότηση να εισπράττει ασφάλιστρα. 

     Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο, υπό την προϋπόθεση  να έχετε καταβάλλει  εμπρόθεσμα τα ασφάλιστρα. 

Η ασφαλιστική κάλυψη παύει μετά το πέρας της διάρκειας του συμβολαίου που καταγράφεται στο ασφαλιστήριο, 

οπότε επέρχεται και η λήξη του. 

   Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

         Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωση προς την  εταιρία, 

για τους λόγους που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του 

δικαιώματος εναντίωσης ή υπαναχώρησης. 

 

   Που είμαι καλυμμένος; 

Είστε καλυμμένος για εντός Ελληνικής Επικράτειας. 

 


