
ΟΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 10-0004

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

I. Ασφαλισμένος

Ο οδηγός  του αναφερόμενου στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. Η παρούσα κάλυψη δεν
παρέχεται σε οδηγό μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών κάθε είδους (δίκυκλα, τρίκυκλα,
τετράκυκλα, γουρούνες – ATV). Δικαιούχοι, για να λάβουν το προβλεπόμενο ασφαλιστικό
ποσό, στη περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, είναι τα πρόσωπα που θα εκκαλούντο
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).

II. Ατύχημα

Θεωρείται περιστατικό (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη
τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και συμμετοχή του λήπτη της ασφάλισης ή
του ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων και που προκαλεί στον ασφαλισμένο σωματική βλάβη
που είναι εμφανής στο εξωτερικό μέρος του σώματός του, ως αποκλειστική αιτία και
ανεξάρτητη από κάθε άλλη.

III. Ανώτατο Ασφαλιστικό Ποσό

Το χρηματικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, που θα
καταβληθεί, κατ’ ανώτατο όριο σε περίπτωση συνδυασμού των παροχών και το οποίο δεν
μπορεί να υπερβεί, σε καμία περίπτωση το ασφάλισμα της κάλυψης θανάτου από ατύχημα
για τον καλυπτόμενο οδηγό.

IV. Αντικείμενο Ασφάλισης

Η παρούσα κάλυψη καλύπτει το τροχαίο ατύχημα, μόνο εντός Ελλάδος, που θα υποστεί κατά
τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος (εκτός
μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών κάθε είδους, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα, γουρούνες
– ATV) εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης
του αυτοκινήτου και εφόσον τούτο (το ατύχημα) συνιστά την αποδεδειγμένα άμεση,
αποκλειστική και ανεξάρτητη από κάθε άλλη αιτία Θανάτου από τροχαίο ατύχημα. Η από τον
παρόντα όρο προβλεπόμενη ασφάλιση καλύπτει μόνο τον οδηγό και καταβάλλεται από την
Εταιρία ως ασφάλισμα Ατυχημάτων.



A. ΚΑΛΥΨΕΙΣ

I. Θάνατος από τροχαίο ατύχημα

1. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου από τροχαίο ατύχημα, η Εταιρεία θα
καταβάλλει στους Δικαιούχους το αντίστοιχο κεφάλαιο που αναφέρεται στον "ΠINAKA
KAΛYΨEΩN" του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Προϋπόθεση για την καταβολή του ασφαλίσματος είναι ότι ο θάνατος επήλθε άμεσα,
αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από ατύχημα το οποίο συνέβη κατά τη
διάρκεια της κάλυψης και πάντως μέσα σε ένα (1) χρόνο το αργότερο από την ημέρα του
ατυχήματος. Δικαιούχοι είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι του Ασφαλισμένου.

2. Για την καταβολή του ασφαλίσματος απαιτείται η υποβολή στην Εταιρεία των
παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

β. Πιστοποιητικό θανάτου ιατρού ή νοσοκομείου

γ. Κληρονομητήριο

δ. Αν για το θάνατο του Ασφαλισμένου έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία πρέπει να
προσκομιστούν και όλα τα σχετικά έγγραφα.

ε. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται κατά περίπτωση για τη θεμελίωση της αξίωσης του
δικαιούχου.

B. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τον παρόντα όρο:

• Περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική
κατάσταση (μόνιμη ή προσωρινή ) του ασφαλιζομένου.

• Περιπτώσεις που ο οδηγός του αυτοκινήτου πάσχει από παραλυσία, επιληψία,
νευρασθένεια ή βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΚΟΚ ή είναι
αλκοολικός ή τοξικομανής ή ανάπηρος.

• Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως σεισμός, πλημμύρα, λαίλαπα,
θύελλα, κατολίσθηση εδάφους, έκρηξη ηφαιστείου, κ.λπ.

• Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεμο, πολιτικές ταραχές τρομοκρατικές ενέργειες,
διαταραχές της δημόσιας τάξης και παρόμοιες ενέργειες ή καταστάσεις.

• Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο συμμετέχει σε αγώνες ή δοκιμές για αγώνες και
επιδείξεις (επίσημους ή μη).

• Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο ρυμουλκείται.



• Περιπτώσεις που ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης ή έχει
διαταχθεί η προσωρινή ή διαρκής αφαίρεση της

• Οι κάθε μορφής νόσοι ασθένειες ή παθήσεις, έστω και αν χαρακτηρισθούν από το
Δικαστήριο ως ατυχήματα.

• Ατυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα ολικά ή μερικά σε σωματική βλάβη που
είχε υποστεί ο ασφαλιζόμενος πριν την ασφάλιση και τα επακόλουθα ή επιπλοκές της.

• Περιπτώσεις που οι συνεπιβαίνοντες του αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από όσους
προβλέπονται από την άδεια κυκλοφορίας ή όταν το αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο πάνω
από το όριο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας ή από σχετικές αποφάσεις των
αρμοδίων Αρχών.

• Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο δεν κυκλοφορεί νόμιμα ή δεν χρησιμοποιείται για
την προβλεπόμενη γι’ αυτό χρήση ή δεν έχει υποβληθεί στους κρατικούς ελέγχους που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

• Οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα εφόσον ο οδηγός δεν έχει προσδέσει την ζώνη
ασφαλείας του. Το βάρος απόδειξής του ότι ο οδηγός είχε προσδέσει την ζώνη ασφαλείας
του βαρύνει τους αξιούντες την καταβολή του ασφαλίσματος.

• Περιπτώσεις που οφείλονται σε ενέργειες τρίτων από πρόθεση.

• Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο κυκλοφορεί σε αχαρακτήριστες οδούς ήτοι όταν το
όχημα κινείται επί εδάφους για το οποίο δεν υφίσταται χαρακτηρισμός και κατάταξή του, ως
οδού, εντεταγμένης στο ανάλογο μητρώο οδών της χώρας.

• Η παρούσα κάλυψη δεν παρέχεται σε οδηγούς μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών
κάθε είδους (δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα, γουρούνες – ATV).

• Περιπτώσεις προσωπικού ατυχήματος οδηγού ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

I. Σε περίπτωση ατυχήματος από το οποίο μπορεί να προκύψει αξίωση για καταβολή
ασφαλίσματος λόγω θανάτου του οδηγού ή λόγω μόνιμης ολικής ή μόνιμης μερικής
ανικανότητάς του, ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος και ο δικαιούχος του
ασφαλίσματος υποχρεούται να το αναγγείλει εγγράφως στην έδρα της εταιρίας, μέσα σε
προθεσμία 8 (οχτώ) εργάσιμων ημερών. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ή ο
δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωσή του και
οφείλει να διευκολύνει την εταιρία σε κάθε ενέργεια για την διαπίστωση των συνθηκών του
ατυχήματος, ακόμη και στη διενέργεια νεκροψίας. Ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος
υποχρεούται να υποβάλλεται σε αρκετές εξετάσεις σε εύλογα χρονικά διαστήματα από
γιατρό που υποδεικνύεται από την εταιρία. Η παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή και
τον ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεών του συνεπάγεται την έκπτωση του
ασφαλισμένου από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. 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.

II. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται, εφόσον και όταν εκπληρωθούν όλες οι
προβλεπόμενες από τον νόμο και το παρόν υποχρεώσεις του ασφαλισμένου ή του
δικαιούχου, υπό την απαραίτητη σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση ότι η ευθύνη του
ατυχήματος βαρύνει αποκλειστικά και τελεσίδικα τον οδηγό του ασφαλιζόμενου οχήματος.

III. Καμία αξίωση δεν μπορεί να ασκηθεί με οποιονδήποτε τρόπο κατά της εταιρίας, πριν
από την πάροδο 30 (τριάντα) ημερών από την προσκόμιση σε αυτήν όλων των αιτηθέντων
αποδεικτικών στοιχείων και παραστατικών.

IV. Η επέλευση του ατυχήματος πρέπει να βεβαιώνεται από ίδια αντίληψη της αρμόδιας
αστυνομικής αρχής. Αποκλείεται η βεβαίωση κατά δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ή του
ασφαλισμένου ή 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.

V. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ατυχήματος με συνέπεια τον Θάνατο ή Σωματικές
Βλάβες συγχρόνως οδηγού και συνεπιβαίνοντος ιδιοκτήτου το ποσό της αποζημίωσης θα
μοιράζεται αναλογικά συμμέτρως χωρίς αυτό να υπερβαίνει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ενός
ατόμου.

Δ.  ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Αν συνέπεια ατυχήματος υπάρξει τυχόν, βάση του παρόντα όρου, περίπτωση συρροής
αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα και θάνατο, η εταιρία υποχρεούται να
καταβάλει μόνο την προβλεπόμενη μεγαλύτερη αποζημίωση για μια από τις περιπτώσεις
αυτές. Αν δηλ. μετά την πληρωμή αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα, αλλά πάντως μέσα
σε ένα (1) έτος από την ημέρα του ατυχήματος το αργότερο, επέλθει από αυτό θάνατος
καλυπτόμενος από τον παρόντα όρο, η εταιρία καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού
του προβλεπόμενου για τον θάνατο (εφόσον τούτο είναι μεγαλύτερο) και του καταβληθέντος
λόγω μόνιμου ανικανότητας.

Ε.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η κάλυψη τερματίζεται αυτόματα μετά από ατύχημα το οποίο τυχόν είχε συνέπεια το θάνατο
ή την μόνιμη ολική ανικανότητα του οδηγού. Σε τέτοια περίπτωση, δεν επιστρέφεται τυχόν
αναλογούν ασφάλιστρο για την υπόλοιπη περίοδο.



ΣΤ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία καταβάλλοντας το ασφάλισμα υποκαθίσταται αυτοδικαίως και μέχρι του
καταβληθέντος ποσού στις αξιώσεις των δικαιούχων του απέναντι σε κάθε υπόχρεο
αποζημίωσής τους. Ειδικότερα σε περίπτωση θανάτου υποκαθίσταται στις αξιώσεις λόγω
διατροφής ενώ σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας υποκαθίσταται τις αξιώσεις κατ’
αρχήν των διαφυγόντων κερδών και στη συνέχεια των νοσηλειών και λοιπών δαπανών
αποκατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου οδηγού. Η εταιρία δικαιούται πριν από την
καταβολή του ασφαλίσματος να ζητήσει την εκχώρηση των ανωτέρω αξιώσεων μέχρι του
ύψους του καταβαλλόμενου ασφαλίσματος.


