


ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΒάσειΒάσει τουτου ορισμούορισμού πουπου μαςμας δίνειδίνει οο Νόμος,Νόμος,

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,, είναιείναι κάθεκάθε όχημαόχημα πουπου
κινείταικινείται αυτοδυνάμωςαυτοδυνάμως διαδια μηχανικήςμηχανικής
δυνάμεωςδυνάμεως..

ΚΑΤΟΧΟΣΚΑΤΟΧΟΣ,, είναιείναι εκείνοςεκείνος πουπου κατέχεικατέχει τοτο
αυτοκίνητοαυτοκίνητο είτεείτε κατάκατά κυριότητακυριότητα ήή
εκμεταλλευόμενοςεκμεταλλευόμενος αυτόαυτό επ’επ’ ονόματίονόματί τουτου..

ΟΔΗΓΟΣΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,, είναιείναι τοτο πρόσωποπρόσωπο τοτο
οποίοοποίο διευθύνειδιευθύνει καικαι ρυθμίζειρυθμίζει τοτο αυτοκίνητοαυτοκίνητο
κατάκατά τοντον χρόνοχρόνο τουτου ατυχήματοςατυχήματος..



ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΓπΝ/1911)ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΓπΝ/1911)
-- Σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων Σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων 

κατ’ άτομο κατ’ άτομο 7750.00050.000
-- Υλικές ζημίες τρίτων κατ’ ατύχημα Υλικές ζημίες τρίτων κατ’ ατύχημα 750.000750.000

Δεν θεωρούνται τρίτοιΔεν θεωρούνται τρίτοι::
 ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη 

ζημία.ζημία.

 κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη 
καλύπτεται με τηνκαλύπτεται με την ασφαλιστικήασφαλιστική
σύμβαση.σύμβαση.



 εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει με εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει με 
τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση,τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση,
δηλαδή ο λήπτης της ασφάλισης.δηλαδή ο λήπτης της ασφάλισης.

 οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικούπροσώπου πουοι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικούπροσώπου που
είναι ασφαλισμένο ή εταιρία που δεν έχει είναι ασφαλισμένο ή εταιρία που δεν έχει 
αποκτήσειαποκτήσει νομική προσωπικότητα.νομική προσωπικότητα.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΓπΝ/1911)ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΓπΝ/1911)



ΣτιςΣτις κατάκατά τοντον ΝΝ..489/76 παρεχόμενεςπαρεχόμενες γιαγια ΣωματικέςΣωματικές
ΒλάβεςΒλάβες καικαι ΘάνατοΘάνατο καλύψεις,καλύψεις, περιλαμβάνεταιπεριλαμβάνεται καικαι ηη
χρηματικήχρηματική ικανοποίησηικανοποίηση λόγωλόγω ΨυχικήςΨυχικής ΟδύνηςΟδύνης ήή ΗθικήςΗθικής
ΒλάβηςΒλάβης..

Προκειμένου περί καλύψεως πέραν των
προβλεπομένων από τον Νόμο ως κατώτατα όρια,
η ευθύνη του ασφαλιστή για χρηματική
ικανοποίηση λόγω Ψυχικής Οδύνης ή Ηθικής
Βλάβης περιορίζεται σε ποσοστό 10% πάνω στα
πέρα από τα κατώτατα όρια ασφαλιστικά ποσά.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΓπΝ/1911)



Απαγορεύεται η ασφάλιση του αυτοκινήτου
σε δύο ασφαλιστικές εταιρίες
μόνο σε περίπτωση υπερβάλλοντος
των υποχρεωτικών ορίων ποσών.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΓπΝ/1911)ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΓπΝ/1911)



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΠΥΡΟΣ  ΠΥΡΟΣ  Καλύπτει τις ζημίες από πυρκαγιά, έκρηξη και τις ζημίες από πυρκαγιά, έκρηξη και 
πτώση κεραυνού.πτώση κεραυνού.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ή Κακόβουλες βλάβες, ή Κακόβουλες βλάβες, 
Στάσεις και Απεργίες, ΒανδαλισμοίΣτάσεις και Απεργίες, Βανδαλισμοί::Καλύπτει τις υλικές ζημίες από Καλύπτει τις υλικές ζημίες από 
εμπρησμό και τοποθέτηση άμεσα ή έμμεσα εκρηκτικού μηχανισμούεμπρησμό και τοποθέτηση άμεσα ή έμμεσα εκρηκτικού μηχανισμού
(όταν αναλάβει την ευθύνη κάποια τρομοκρατική οργάνωση(όταν αναλάβει την ευθύνη κάποια τρομοκρατική οργάνωση))..

ΚΛΟΠΗΚΛΟΠΗ Α)Ολική   Β)Μερική Α)Ολική   Β)Μερική 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  Καλύπτει τις Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημίες Καλύπτει τις Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημίες 
συνήθως εντός εργοταξιακών χώρων.συνήθως εντός εργοταξιακών χώρων.



ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
Καλύπτει τις Υλικές Ζημίες από σύγκρουση, πρόσκρουση, 
ανατροπή, εκτροπή ή κατάπτωσή του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάλυψη δίδεται πάντοτε με κάποιο ποσοστό 
απαλλαγής και είναι απαραίτητη η πραγματογνωμοσύνη.

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  
Δεν καλύπτει καθρέπτες και φανάρια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
Καλύπτει Θάνατο και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (έως το
ασφαλισμένο κεφάλαιο)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ



Ολική ΚλοπήΟλική Κλοπή:: Την πραγματική αξία (εμπορική αξία)Την πραγματική αξία (εμπορική αξία) του του 
αυτοκινήτου την στιγμή τηςαυτοκινήτου την στιγμή της κλοπής.κλοπής.

Προϋποθέσεις:Προϋποθέσεις:
(α) να δηλωθεί άμεσα στην Αστυνομία(α) να δηλωθεί άμεσα στην Αστυνομία
(β) να μην βρεθεί εντός 90 ημερών(β) να μην βρεθεί εντός 90 ημερών
(γ) πληρεξούσιο (γ) πληρεξούσιο –– συμβολαιογραφικήσυμβολαιογραφική πράξη πράξη 
μεταβίβασης τουμεταβίβασης του αυτοκινήτου.αυτοκινήτου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΚΑΛΥΨΕΙΣΙΣ
ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



(δ) εάν βρεθεί κατεστραμμένο, δεν αποζημιώνονται(δ) εάν βρεθεί κατεστραμμένο, δεν αποζημιώνονται οι ζημίεςοι ζημίες

(ε) εάν βρεθεί μετά την αποζημίωση, η Ασφαλιστική Εταιρία(ε) εάν βρεθεί μετά την αποζημίωση, η Ασφαλιστική Εταιρία
ειδοποιεί τον πελάτη να της καταβάλει το ειδοποιεί τον πελάτη να της καταβάλει το 
ασφάλισμαασφάλισμα καικαι τα έξοδα εντός δύο μηνών. τα έξοδα εντός δύο μηνών. 
Εάν ο πελάτης δεν παρουσιαστείΕάν ο πελάτης δεν παρουσιαστεί χάνει χάνει 
το δικαίωμα.το δικαίωμα.

ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



Μερική Κλοπή:
Αφαίρεση τεμαχίων και εξαρτημάτων
στερεώς προσδεδεμένων στο σώμα του
αυτοκινήτου, απαραίτητων για την λειτουργία 
αυτού (π.χ. ζάντες, προφυλακτήρες, προβολείς, καθρέπτες, 
στροφόμετρα, μηχανή, κλπ)

Σημείωση: Συνήθως προσφέρεται Ολική με Μερική Κλοπή
μαζί.

ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



Θραύση κρυστάλλωνΘραύση κρυστάλλων: Από οποιαδήποτε αιτία : Από οποιαδήποτε αιτία 
εκτός εκτός 

από σύγκρουση, με την καταβολήαπό σύγκρουση, με την καταβολή επιπλέον επιπλέον 
ασφαλίστρου. ασφαλίστρου. 

Συμπεριλαμβάνεται και η θραύση από απόπειραΣυμπεριλαμβάνεται και η θραύση από απόπειρα
κλοπής.κλοπής.

ΗΗ ΕταιρίαΕταιρία δενδεν ευθύνεταιευθύνεται ::
 ΓιαΓια οποιαδήποτεοποιαδήποτε επακόλουθηεπακόλουθη ζημιάζημιά τουτου
αυτοκινήτουαυτοκινήτου (π(π..χχ.. κλοπή)κλοπή) μέχριμέχρι τηςτης
επανατοποθέτησηςεπανατοποθέτησης τωντων κρυστάλλωνκρυστάλλων
 ΘραύσηΘραύση απόαπό τροχαίοτροχαίο ατύχημαατύχημα (πρόσκρουση,(πρόσκρουση,

σύγκρουση,σύγκρουση, ανατροπήανατροπή εκτόςεκτός εάνεάν καλύπτεταικαλύπτεται καικαι
γιαγια ίδιεςίδιες ζημιές)ζημιές)..

ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



 Θραύση από πυρκαγιά για την οποία οφείλεται αποζημίωση εφ’ Θραύση από πυρκαγιά για την οποία οφείλεται αποζημίωση εφ’ 
όσον το συμβόλαιο έχει κάλυψη πυρός.όσον το συμβόλαιο έχει κάλυψη πυρός.
 Θραύση φανών και καθρεπτώνΘραύση φανών και καθρεπτών
 Σε περίπτωση θραύσης των κρυστάλλων και Σε περίπτωση θραύσης των κρυστάλλων και 
αποκατάστασή τους, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποκατάστασή τους, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα 
αποζημιωθέντα κρύσταλλα, εκτός αν ο ασφαλισμένος καταβάλλει αποζημιωθέντα κρύσταλλα, εκτός αν ο ασφαλισμένος καταβάλλει 
συμπληρωματικά ασφάλιστρα για την επανασφάλιση των συμπληρωματικά ασφάλιστρα για την επανασφάλιση των 
αντικατασταθέντων κρυστάλλων. αντικατασταθέντων κρυστάλλων. 
Δηλαδή το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μειώνεται κατά το ποσό της Δηλαδή το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μειώνεται κατά το ποσό της 
αποζημιώσεως, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.αποζημιώσεως, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.
 Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Bonus MalusBonus Malus

ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



ΣημείωσηΣημείωση::
> Εφαρμόζεται > Εφαρμόζεται συνήθωςσυνήθως απαλλαγή της απαλλαγή της 
ασφαλιστικής εταιρίας 10% επί της ασφαλιστικής εταιρίας 10% επί της 
ασφαλιζόμενης αξίας με ελάχιστο 50ασφαλιζόμενης αξίας με ελάχιστο 50€€ εκτός κι αν ο πελάτης μας εκτός κι αν ο πελάτης μας 
το επισκευάσει σε συμβεβλημένο δίκτυοτο επισκευάσει σε συμβεβλημένο δίκτυο

> Η κάλυψη ισχύει μόνον εντός των ορίων της Ελληνικής > Η κάλυψη ισχύει μόνον εντός των ορίων της Ελληνικής 
επικράτειας.επικράτειας.

ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



Τροχαίο Προσωπικό Ατύχημα ΟδηγούΤροχαίο Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού: : 
ΚαλύψειςΚαλύψεις: : -- Θάνατος από Ατύχημα Θάνατος από Ατύχημα -- Μόνιμη Ολική ΑνικανότηταΜόνιμη Ολική Ανικανότητα

Καλυπτόμενα Πρόσωπα :Καλυπτόμενα Πρόσωπα :
Καλύπτονται από αυτοκινητιστικό ατύχημα και Καλύπτονται από αυτοκινητιστικό ατύχημα και 
μόνο κατά τον χρόνο οδήγησης του εμφαινομένου μόνο κατά τον χρόνο οδήγησης του εμφαινομένου 
στους ειδικούς όρους αυτοκινήτουστους ειδικούς όρους αυτοκινήτου τα εξαιρούμενα εις τα εξαιρούμενα εις 
το Άρθρο 4 του Π. Δ/τος 264/91 πρόσωπα, ήτοι:το Άρθρο 4 του Π. Δ/τος 264/91 πρόσωπα, ήτοι: Ο οδηγός του Ο οδηγός του 
ασφαλιζομένου αυτοκινήτου που προξένησε την ζημιά ο οποίος ασφαλιζομένου αυτοκινήτου που προξένησε την ζημιά ο οποίος 
μπορεί ναμπορεί να είναι και ο ιδιοκτήτης. Εάν η ιδιοκτησίαείναι και ο ιδιοκτήτης. Εάν η ιδιοκτησία ανήκει σε ανήκει σε 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ καλύπτεται ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ καλύπτεται ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΑΥΤΟΥ. ΑΥΤΟΥ. 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



ΕξαιρέσειςΕξαιρέσεις:: Η ασφάλιση δεν ισχύειΗ ασφάλιση δεν ισχύει: : 

1.1. Αν ο οδηγός δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης σύμφωνα με Αν ο οδηγός δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης σύμφωνα με 
το Νόμοτο Νόμο
2.    Όταν το αυτοκίνητο που οδηγείται από τον ασφαλισμένο είναι 2.    Όταν το αυτοκίνητο που οδηγείται από τον ασφαλισμένο είναι 
κλεμμένο.κλεμμένο.
3.    Για τα ατυχήματα που έπαθαν οι ασφαλισμένοι από αιφνίδια 3.    Για τα ατυχήματα που έπαθαν οι ασφαλισμένοι από αιφνίδια 
αδιαθεσία, απώλεια των αισθήσεων, αδιαθεσία, απώλεια των αισθήσεων, ασυνεσίαασυνεσία ή βαριά αμέλεια σαν ή βαριά αμέλεια σαν 
συνέπεια μέθης, κατάχρησης ψυχοφαρμάκων, χρήσης συνέπεια μέθης, κατάχρησης ψυχοφαρμάκων, χρήσης 
ναρκωτικών και παραισθησιογόνων.ναρκωτικών και παραισθησιογόνων.

ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



4. Για τα ατυχήματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια4. Για τα ατυχήματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια
συμμετοχής του αυτοκινήτου σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας συμμετοχής του αυτοκινήτου σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας 
καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιμές. καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιμές. 

5. Για τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από τον 5. Για τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από τον 
μετασχηματισμό του ατομικού πυρήνα καθώς και μετασχηματισμό του ατομικού πυρήνα καθώς και 
από τις ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή από τις ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή 
επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων.επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων.

ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



6. Για τα ατυχήματα που οφείλονται σε πόλεμο, εξέγερση, λαϊκές 6. Για τα ατυχήματα που οφείλονται σε πόλεμο, εξέγερση, λαϊκές 
ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες,ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη 
ηφαιστείου.ηφαιστείου.

7. Για τα ατυχήματα που οφείλονται σε εγκληματικές πράξεις των 7. Για τα ατυχήματα που οφείλονται σε εγκληματικές πράξεις των 
ασφαλισμένων, σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας. ασφαλισμένων, σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας. 
Επίσης, δεν ασφαλίζονται πρόσωπα που έχουν πληγεί από Επίσης, δεν ασφαλίζονται πρόσωπα που έχουν πληγεί από 
επιληπτική κρίση, αποπληξία, παράλυση, ψυχικά νοσήματα, επιληπτική κρίση, αποπληξία, παράλυση, ψυχικά νοσήματα, 
αλκοολισμό, τοξικομανία ή άλλα βαρέα ή χρόνια νοσήματα αλκοολισμό, τοξικομανία ή άλλα βαρέα ή χρόνια νοσήματα 
καθώς επίσης και προϋπάρχουσα αναπηρία. καθώς επίσης και προϋπάρχουσα αναπηρία. 

ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝΚΑΛΥΨΕΩΝ



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.1. Νομική ΠροστασίαΝομική Προστασία: : Έξοδα και αμοιβές Δικηγόρου γιαΈξοδα και αμοιβές Δικηγόρου για
την προφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του λήπτη της την προφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του λήπτη της 
ασφάλισης. ασφάλισης. 
Παρέχεται δηλαδή ασφαλιστική προστασίαΠαρέχεται δηλαδή ασφαλιστική προστασία::
 για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με 

διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω 
θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα ή θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα ή 
λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης που λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης που 
αναφέρεται στην τροχαία κίνηση. αναφέρεται στην τροχαία κίνηση. 



 για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές 
αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της αρχές λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της 
άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας 
του οχήματος, καθώς και την επανάκτησή του οχήματος, καθώς και την επανάκτησή 
τους καιτους και κίνηση διαδικασιών σε κίνηση διαδικασιών σε 
δικαστήρια για τους ίδιους λόγους. δικαστήρια για τους ίδιους λόγους. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι 
συναφείς με την ιδιότητα του κυρίου ή του νομίμου κατόχου του συναφείς με την ιδιότητα του κυρίου ή του νομίμου κατόχου του 
ασφαλισμένου οχήματος («Νομική προστασία ενοχικών ασφαλισμένου οχήματος («Νομική προστασία ενοχικών 
συμβάσεων οχήματος»). συμβάσεων οχήματος»). 
Η σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης Η σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη παραφύλαξης 
εννόμων συμφερόντων, πρέπει να έχει καταρτιστεί στην χρονική εννόμων συμφερόντων, πρέπει να έχει καταρτιστεί στην χρονική 
διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι 3.000Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι 3.000€€

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεταιΗ ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: : 
 σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωποσε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο
που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που 
προβλέπεται από τον Νόμο, καθώς και σε περίπτωσηπροβλέπεται από τον Νόμο, καθώς και σε περίπτωση
οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. 
Όμως, παρέχεται ασφαλιστική προστασία στα πρόσωπα εκείνα, Όμως, παρέχεται ασφαλιστική προστασία στα πρόσωπα εκείνα, 
που χωρίς υπαιτιότητα αγνοούσαν την έλλειψη άδειας ικανότητας που χωρίς υπαιτιότητα αγνοούσαν την έλλειψη άδειας ικανότητας 
οδηγού ή άδειας κυκλοφορίας οχήματος ή άδειας του κυρίου ή οδηγού ή άδειας κυκλοφορίας οχήματος ή άδειας του κυρίου ή 
νομίμου κατόχου για την χρησιμοποίηση του οχήματος. νομίμου κατόχου για την χρησιμοποίηση του οχήματος. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο λήπτης της αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο λήπτης της 
ασφάλισης διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη ασφάλισης διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη 
πράξη.πράξη.

 σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από 
ασφαλιστήριαασφαλιστήρια του λήπτη της ασφάλισης.του λήπτη της ασφάλισης.

 για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα για αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα 
και δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά του.   και δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά του.   

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 όταν η παραφύλαξη των εννόμωνόταν η παραφύλαξη των εννόμων
συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσασυμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα
σε συνάφεια με πόλεμο, εχθρικές σε συνάφεια με πόλεμο, εχθρικές 
επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικέςεπιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές
ταραχές ή σεισμούς.ταραχές ή σεισμούς.

 για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν 
στον ασφαλιστή ύστερα από ένα χρόνο από την στον ασφαλιστή ύστερα από ένα χρόνο από την 
λήξη του ασφαλιστηρίου που κάλυπτε τον λήξη του ασφαλιστηρίου που κάλυπτε τον 
κίνδυνο.κίνδυνο.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



2. Οδική 2. Οδική –– Ταξιδιωτική ΒοήθειαΤαξιδιωτική Βοήθεια: : 
ΚαλύψειςΚαλύψεις: : -- Προσωπική κάλυψηΠροσωπική κάλυψη
 Μεταφορά ή επαναπατρισμός σε περίπτωση Μεταφορά ή επαναπατρισμός σε περίπτωση 

ασθένειας ή τραυματισμού του ασφαλιζόμενου ασθένειας ή τραυματισμού του ασφαλιζόμενου 
μέλους.μέλους.

 Μεταφορά ή επαναπατρισμός των ατόμων που Μεταφορά ή επαναπατρισμός των ατόμων που 
συνοδεύουν τον ασφαλιζόμενο.συνοδεύουν τον ασφαλιζόμενο.

 Ταξίδι και διαμονή ενός μέλους της οικογένειας Ταξίδι και διαμονή ενός μέλους της οικογένειας 
του ασφαλισμένου.του ασφαλισμένου.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 Ταξίδι του ασφαλισμένου μετά από διακοπή του Ταξίδι του ασφαλισμένου μετά από διακοπή του 
ταξιδιού λόγω ασθένειας ενός μέλους της ταξιδιού λόγω ασθένειας ενός μέλους της 
οικογένειας που συμπεριλαμβάνεται σαν οικογένειας που συμπεριλαμβάνεται σαν 
ασφαλιζόμενο μέλος.ασφαλιζόμενο μέλος.

 Νοσηλευτική βοήθεια λόγω τραυματισμού ή Νοσηλευτική βοήθεια λόγω τραυματισμού ή 
ασθένειας τουασθένειας του ασφαλιζόμενου στο εξωτερικό.ασφαλιζόμενου στο εξωτερικό.

 Παράταση διαμονής του ασφαλιζομένου, λόγω Παράταση διαμονής του ασφαλιζομένου, λόγω 
τραυματισμού ή ασθένειας.τραυματισμού ή ασθένειας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 Μεταφορά ή επαναπατρισμός του αποθανόντος 
ασφαλιζομένου και του μέλους που τον 
συνοδεύει.

 Αποστολή φαρμάκων.
 Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων 
 Ταξίδι επιστροφής του ασφαλιζόμενου μετά από 

διακοπή του ταξιδιού λόγω ζημίας στο σπίτι.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



-- Κάλυψη οχήματοςΚάλυψη οχήματος
 Ρυμούλκυση και ανάσυρση του οχήματος.Ρυμούλκυση και ανάσυρση του οχήματος.
 Παραμονή και ταξίδι λόγω μη διαθεσιμότητας Παραμονή και ταξίδι λόγω μη διαθεσιμότητας 
του οχήματος.του οχήματος.
 Παραμονή και ταξίδι λόγω κλοπής του οχήματος.Παραμονή και ταξίδι λόγω κλοπής του οχήματος.
 Μεταφορά ή επαναπατρισμός και παραλαβή ή Μεταφορά ή επαναπατρισμός και παραλαβή ή 

φύλαξη του επιδιορθωμένου ή ανακτηθησομένου φύλαξη του επιδιορθωμένου ή ανακτηθησομένου 
οχήματος.οχήματος.

 Υπηρεσία επαγγελματία οδηγού.Υπηρεσία επαγγελματία οδηγού.
 Εντοπισμός και αποστολή ανταλλακτικών.Εντοπισμός και αποστολή ανταλλακτικών.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



-- ΕξαιρέσειςΕξαιρέσεις
Τα γεγονότα ή οι συνέπειες των ακόλουθων Τα γεγονότα ή οι συνέπειες των ακόλουθων 
γεγονότων εξαιρούνταιγεγονότων εξαιρούνται: : 
 αυτές που προκαλούνται λόγω κακής πίστης από αυτές που προκαλούνται λόγω κακής πίστης από 

τον ασφαλισμένο ή οδηγότον ασφαλισμένο ή οδηγό
 ασυνήθιστα φαινόμενα όπως πλημμύρες, σεισμοί, ασυνήθιστα φαινόμενα όπως πλημμύρες, σεισμοί, 

εκρήξεις ηφαιστείων, ασυνήθιστες καταιγίδες, εκρήξεις ηφαιστείων, ασυνήθιστες καταιγίδες, 
κυκλώνες, πτώση αστρικών σωμάτων ή μετεωριτών, κυκλώνες, πτώση αστρικών σωμάτων ή μετεωριτών, 
κ.λ.π. κ.λ.π. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 γεγονότα, τα οποία προκύπτουν από 
τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις ή αναταραχές.

 γεγονότα ή ενέργειες από στρατιωτικές δυνάμεις 
ή δυνάμεις προστασίας ή οργανισμούς, εν καιρώ 
ειρήνης ή πολέμου.

 αυτές που προκύπτουν από 
πυρηνική ραδιενέργεια

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 αυτές που προκύπτουν όταν ο οδηγός του οχήματος αυτές που προκύπτουν όταν ο οδηγός του οχήματος 
βρίσκεται κάτω από τις συνθήκες βρίσκεται κάτω από τις συνθήκες 
που περιγράφονται ακολούθωςπου περιγράφονται ακολούθως: : 

Α) Μεθυσμένος ή κάτω από την Α) Μεθυσμένος ή κάτω από την 
επίδραση φαρμάκων, τοξικών επίδραση φαρμάκων, τοξικών 
ή ναρκωτικών ουσιών και ολοφάνερη ή ναρκωτικών ουσιών και ολοφάνερη 

συμμετοχή στις αναφερόμενες συνθήκες για την συμμετοχή στις αναφερόμενες συνθήκες για την 
πρόκληση ζημιών, αποδεδειγμένων δικαστικώς ή πρόκληση ζημιών, αποδεδειγμένων δικαστικώς ή 
όταν αλκοολικά τεστ που έχουν γίνει  στον οδηγό όταν αλκοολικά τεστ που έχουν γίνει  στον οδηγό 
μετά το ατύχημα δείξουν ένα ποσοστό πάνω από μετά το ατύχημα δείξουν ένα ποσοστό πάνω από 

0.250.25 grgr. ανά 1. ανά 1c.c.c.c. αίματος. αίματος. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



Β) Μη κατοχή διπλώματος οδήγησης, που αναλογεί 
στην κατηγορία του ασφαλιζόμενου οχήματος, και 
σε περίπτωση αθέτησης σχετικής ποινής για την 
ανάκληση του διπλώματος οδήγησης. 

 αυτές που προκύπτουν όταν το όχημα
μετακινηθεί παράνομα.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 αυτές που προκύπτουν όταν ο ασφαλισμένος ή 
οδηγός παραβιάζει ρυθμιστικές διατάξεις που 
αφορούν απαιτήσεις και αριθμό μετακινούμενων 
ατόμων, βάρος των αντικειμένων ή ζώων που 
μπορεί να μεταφέρονται ή ο τρόπος με τον οποίο 
φορτώνονται, εφόσον η παράβαση ήταν η 
αποκλειστική αιτία του ατυχήματος ή γεγονός που 
προκάλεσε τις ζημίες.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 αυτές που προκύπτουν όταν ο ασφαλισμένος 
συμμετέχει σε στοιχήματα ή προκλήσεις.

 αυτές που προκύπτουν από καύσιμα, μεταλλικές 
ουσίες, ή άλλες μεταφερόμενες εύφλεκτες, 
εκρηκτικές ή τοξικές ουσίες που μεταφέρονται στο 
ασφαλιζόμενο όχημα.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



 αυτές που προκύπτουν όταν το ασφαλιζόμενο 
όχημα παίρνει μέρος σε αγώνες, προπονήσεις 
αγώνων και προκαταρκτικές ασκήσεις ή 
δοκιμασίες, εκτός εάν ειδικά περιλαμβάνονται 
στους Ειδικούς Όρους και στην πληρωμή της 

ανάλογης πρόσθετης επιβάρυνσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ



Από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξαιρούνται και δεν 
καλύπτονται ζημίες που προξενούνται (σύμφωνα με το

άρθρο 
25/ΦΕΚ/795/78):

1. από πρόθεση του αντισυμβαλλόμενου 

2. ή του λήπτη της ασφάλισης.

Ά  Γενικές Εξαιρέσεις



3. Από την συμμετοχή του ασφαλιζόμενου οχήματος σε 
επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή σε
επίσημους ή μη αγώνες ή σε σχετικές 
δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) 
εκτός εάν ειδικά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
συμφωνήθηκε και η κάλυψη των πιο πάνω περιπτώσεων.

Ά  Γενικές Εξαιρέσεις



4. Από τρομοκρατικές ενέργειες ή κακόβουλες πράξεις από 
επιδρομές, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε 
μετά την κήρυξη του πολέμου), εμφύλιο 
πόλεμο, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις,
απεργίες, στάσεις, πραξικόπημα ή
επανάσταση και επίταξη πάσης 
φύσεως.

Ά  Γενικές Εξαιρέσεις



5. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά, είτε εν 
συνδρομή, και άλλων αιτίων από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες, ή από ραδιενεργό μόλυνση από 
οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό
απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου. 
Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (process) 
πυρηνικής σχάσεως. Επίσης, οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει 
άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε εν συνδρομή και άλλων 
αιτίων από υλικά πυρηνικών όπλων.

Ά  Γενικές Εξαιρέσεις



6. Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, 
έκρηξη ηφαιστείου, σεισμού ή άλλης φυσικής διαταραχής.

7. Από οδηγό, ο οποίος δεν έχει την από τον Νόμο 
και για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί 
προβλεπόμενη άδεια οδήγησης.

8. Από πρόσωπα που επελήφθησαν αυτογνωμόνως του οχήματος 
δια αξιόποινης πράξης εκτός εάν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο στο 
ασφαλιστήριο.

Ά  Γενικές Εξαιρέσεις



9. Κατά τον χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου
βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή 
τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 42 του ΚΟΚ (ν.614/1977).

10. Κατά τον χρόνο που το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση 
από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην 
άδεια κυκλοφορίας του.

11. Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο από το αυτοκίνητο 
φορτίο.

Ά  Γενικές Εξαιρέσεις



1122. . ΚΚατά τον χρόνο που το όχημα μεταφέρει ατά τον χρόνο που το όχημα μεταφέρει 
φορτίο ή επιβάτες πέραν του φορτίο ή επιβάτες πέραν του 
επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου, που επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου, που 
προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας 
του ή των του ή των σσχετικώνχετικών αποφάσεων των αποφάσεων των 
αρμόδιων αρχών, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή αρμόδιων αρχών, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή 
στηνστην εεπαύξησηπαύξηση της ζημίας, κατά το μέτρο της επαυξήσεωςτης ζημίας, κατά το μέτρο της επαυξήσεως..

Ά  Γενικές Εξαιρέσεις



1133. . ΆΆμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγα του οχήματος, ή μεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγα του οχήματος, ή 
πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό, καθώς και ζημίες από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό, καθώς και ζημίες από 
διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως,διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσεως, που που 
χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του οχήματος.χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του οχήματος.

Ά  Γενικές Εξαιρέσεις



1144. . ΚΚατά τον χρόνο που το όχημα ωθείται απόατά τον χρόνο που το όχημα ωθείται από
οποιαδήποτε άλλη εκτός των ιδίων δυνάμεων οποιαδήποτε άλλη εκτός των ιδίων δυνάμεων 
ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο κινούμενο ή μη επί τροχών ή ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο κινούμενο ή μη επί τροχών ή 
ρυμουλκεί άλλο όχημα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο ρυμουλκεί άλλο όχημα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

1155. . ΑΑπό ή σε αυτοκίνητα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας τα πό ή σε αυτοκίνητα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας τα 
οποία ασφαλίζονται για ατυχήματα εντός συγκεκριμένου χώρου, οποία ασφαλίζονται για ατυχήματα εντός συγκεκριμένου χώρου, 
εφόσον τα ατυχήματα τυχόνεφόσον τα ατυχήματα τυχόν προξενηθούν εκτός του χώρου αυτού.προξενηθούν εκτός του χώρου αυτού.

Α’ Γενικές Εξαιρέσεις



1166. . ΑΑπό ή σε ειδικού τύπου οχήματα, πό ή σε ειδικού τύπου οχήματα, 
εργαλεία ή μηχανήματα, οι οποίες εργαλεία ή μηχανήματα, οι οποίες 
προέρχονται όχι από την μετακίνηση προέρχονται όχι από την μετακίνηση 
αυτών αλλά από την λειτουργία τους ως εργαλεία, εκτός εάναυτών αλλά από την λειτουργία τους ως εργαλεία, εκτός εάν
υφίσταται η ειδική για το αντίθετο συμφωνία.υφίσταται η ειδική για το αντίθετο συμφωνία.

Ά  Γενικές Εξαιρέσεις



1.1. Η ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές Η ασφάλιση δεν καλύπτει φθορές 
λόγω χρήσεως, μείωση αποδόσεως, λόγω χρήσεως, μείωση αποδόσεως, 
μείωση εμπορικής αξίας, καθώς και αποθετικές μείωση εμπορικής αξίας, καθώς και αποθετικές 
ζημίες από τη στέρηση της χρήσεως του αυτοκινήτουζημίες από τη στέρηση της χρήσεως του αυτοκινήτου.   .   

΄Β  Γενικές Εξαιρέσεις



2.2. Για την περίπτωση ασφαλίσεως ιδίωνΓια την περίπτωση ασφαλίσεως ιδίων
ζημιών, πυρός, κλοπής (ολικής ή μερικής ζημιών, πυρός, κλοπής (ολικής ή μερικής 
ευθύνης από ζημίες κατά την διάρκεια ευθύνης από ζημίες κατά την διάρκεια 
αφαιρέσεως του αυτοκινήτου), εξαιρούνται αφαιρέσεως του αυτοκινήτου), εξαιρούνται 
ζημίες που προξενούνται άμεσα ή έμμεσα ζημίες που προξενούνται άμεσα ή έμμεσα 
συνεπεία δολιοφθοράς ή τρομοκρατικής ενέργειας, που ενεργείται συνεπεία δολιοφθοράς ή τρομοκρατικής ενέργειας, που ενεργείται 
από πρόσωπα που δρουν κατ’ επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε από πρόσωπα που δρουν κατ’ επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε 
πολιτικής οργάνωσης ή αυτόβουλα.πολιτικής οργάνωσης ή αυτόβουλα.

΄Β  Γενικές Εξαιρέσεις



3.3. Σε περιπτώσεις αποκατάστασηςΣε περιπτώσεις αποκατάστασης της ζημίας της ζημίας 
συμφωνείται ότι αφαιρείται από τηνσυμφωνείται ότι αφαιρείται από την
δαπάνη αγοράς καινούριων ανταλλακτικών δαπάνη αγοράς καινούριων ανταλλακτικών 
το κατωτέρω ποσοστό συνήθως:το κατωτέρω ποσοστό συνήθως:
 για αυτοκίνητο κατασκευής 2 έως 3 ετώνγια αυτοκίνητο κατασκευής 2 έως 3 ετών : 10%: 10%
 για αυτοκίνητο κατασκευής 3 έως 4 ετώνγια αυτοκίνητο κατασκευής 3 έως 4 ετών : 15%: 15%
 για αυτοκίνητο κατασκευής 4 έως 5 ετώνγια αυτοκίνητο κατασκευής 4 έως 5 ετών : 20%: 20%
 για αυτοκίνητο κατασκευής 5 έως 6 ετώνγια αυτοκίνητο κατασκευής 5 έως 6 ετών : 25%: 25%
 για αυτοκίνητο κατασκευής 6 έως 7 ετώνγια αυτοκίνητο κατασκευής 6 έως 7 ετών : 30%: 30%
 για αυτοκίνητο κατασκευής 7 έως 8 ετώνγια αυτοκίνητο κατασκευής 7 έως 8 ετών : 35%: 35%
 για αυτοκίνητο κατασκευής 8 έως 9 ετώνγια αυτοκίνητο κατασκευής 8 έως 9 ετών : 40%: 40%
 για αυτοκίνητο κατασκευής 9 για αυτοκίνητο κατασκευής 9 && άνω ετών: 50%άνω ετών: 50%

΄Β  Γενικές Εξαιρέσεις



ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Κ4(Κ4--4439/22.1.87)4439/22.1.87)

Πράσινη ΚάρταΠράσινη Κάρτα:: Επιτρέπεται η ασφάλιση των κινδύνων Αστικής Επιτρέπεται η ασφάλιση των κινδύνων Αστικής 
Ευθύνης των αυτοκινήτων όλων των τύπων και κατηγοριών με Ευθύνης των αυτοκινήτων όλων των τύπων και κατηγοριών με 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης εξωτερικού, σύμφωνα με τους πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης εξωτερικού, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης ενιαίου τύπου μεταξύ των Γραφείων Διεθνούςόρους της σύμβασης ενιαίου τύπου μεταξύ των Γραφείων Διεθνούς
Ασφάλισης και τον Ν. 489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. Ασφάλισης και τον Ν. 489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 
237/110/Α/86, και με έκδοση Πιστοποιητικού Διεθνούς Ασφάλισης 237/110/Α/86, και με έκδοση Πιστοποιητικού Διεθνούς Ασφάλισης 
(Πράσινη Κάρτα), για ατυχήματα που πραγματοποιούνται (Πράσινη Κάρτα), για ατυχήματα που πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας αποκλειστικά έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας 
με τους εξής όρουςμε τους εξής όρους: : 



1.1. Στο Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα) πρέπει Στο Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα) πρέπει 
να αναφέρονται οι χώρες για τις οποίες ισχύει να αναφέρονται οι χώρες για τις οποίες ισχύει 
η ασφάλιση, με διαγραφή τωνη ασφάλιση, με διαγραφή των χωρών για τις χωρών για τις 
οποίες δεν παρέχεται κάλυψη.οποίες δεν παρέχεται κάλυψη.

2. Η ασφάλιση παρέχεται με έκδοση Πιστοποιητικού 2. Η ασφάλιση παρέχεται με έκδοση Πιστοποιητικού 
Ασφαλιστικής Κάλυψης Εξωτερικού, σύμφωνα με τον τύπο που Ασφαλιστικής Κάλυψης Εξωτερικού, σύμφωνα με τον τύπο που 
ορίζεται με το Τιμολόγιο αυτό και Πιστοποιητικό Διεθνούς ορίζεται με το Τιμολόγιο αυτό και Πιστοποιητικό Διεθνούς 
Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), σύμφωνα με τον τύποΑσφάλισης (Πράσινη Κάρτα), σύμφωνα με τον τύπο που που 
προβλέπεται απόπροβλέπεται από τη σύμβαση ενιαίου τύπου, μεταξύτη σύμβαση ενιαίου τύπου, μεταξύ των των 
Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης.Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Κ4(Κ4--4439/22.1.87)4439/22.1.87)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Κ4(Κ4--4439/22.1.87)4439/22.1.87)



3. 3. Απαγορεύεται η ακύρωση του Πιστοποιητικού ασφαλιστικής Απαγορεύεται η ακύρωση του Πιστοποιητικού ασφαλιστικής 
κάλυψης εξωτερικού και του Πιστοποιητικού Διεθνούς Ασφάλισης κάλυψης εξωτερικού και του Πιστοποιητικού Διεθνούς Ασφάλισης 
(Πράσινη Κάρτα), μετά την έναρξη της ισχύος που ορίζεται σ’ (Πράσινη Κάρτα), μετά την έναρξη της ισχύος που ορίζεται σ’ 
αυτά. αυτά. 
4. 4. Το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής κάλυψης εξωτερικού και το Το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής κάλυψης εξωτερικού και το 
Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα) εκδίδεται, Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα) εκδίδεται, 
σύμφωνα με την αίτηση του ασφαλισμένου, για χρονικό σύμφωνα με την αίτηση του ασφαλισμένου, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός ή για διάστημα διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός ή για διάστημα 
πολλαπλάσιο του μηνόςπολλαπλάσιο του μηνός και εισπράττονται τα και εισπράττονται τα 
αναλογούντα ασφάλιστρα.αναλογούντα ασφάλιστρα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Κ4(Κ4--4439/22.1.87)4439/22.1.87)



5. Το ασφαλιστήριο που ισχύει για την κάλυψη της 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στο εξωτερικό, για το 
οποίο έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
εξωτερικού και Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη 
Κάρτα), δεν αναστέλλεται.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Κ4(Κ4--4439/22.1.87)4439/22.1.87)



6. 6. Η επέκταση ισχύος του ασφαλιστηρίου για την κάλυψη Ιδίων Η επέκταση ισχύος του ασφαλιστηρίου για την κάλυψη Ιδίων 
Ζημιών, Πυρός και Κλοπής στο εξωτερικό, γίνεταιΖημιών, Πυρός και Κλοπής στο εξωτερικό, γίνεται με την έκδοση με την έκδοση 
ειδικής Πρόσθετης Πράξεως, ανεξάρτητης από το Πιστοποιητικό ειδικής Πρόσθετης Πράξεως, ανεξάρτητης από το Πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης εξωτερικού και το Πιστοποιητικό Διεθνούς ασφαλιστικής κάλυψης εξωτερικού και το Πιστοποιητικό Διεθνούς 
Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), με είσπραξη των ασφαλίστρων που Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), με είσπραξη των ασφαλίστρων που 
προβλέπονται για τις καλύψεις αυτές στο Τιμολόγιο που προβλέπονται για τις καλύψεις αυτές στο Τιμολόγιο που 
έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου από κάθε έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου από κάθε 
ασφαλιστική Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ασφαλιστική Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Υπουργικής Απόφασης Κ4Υπουργικής Απόφασης Κ4--1645/16.4.86.1645/16.4.86.
Στην πράξη καμία σχεδόν Ασφαλιστική Εταιρεία δεν
δίνει κάλυψη συμπληρωματικών καλύψεων στο εξωτερικό

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Κ4(Κ4--4439/22.1.87)4439/22.1.87)



77.. ΤαΤα πρόσθεταπρόσθετα ασφάλιστραασφάλιστρα γιαγια τηντην έκδοσηέκδοση
ΠιστοποιητικούΠιστοποιητικού ΔιεθνούςΔιεθνούς ΑσφάλισηςΑσφάλισης
(Πράσινη(Πράσινη Κάρτα),Κάρτα), δδενεν επιβαρύνονταιεπιβαρύνονται μεμε
εισφοράεισφορά γιαγια ΣΕΠΤΑΣΕΠΤΑ ((καταργήθηκεκαταργήθηκε))..
88.. ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοντον ΝΝ..489489//7676 όπωςόπως ισχύει,ισχύει,
κάθεκάθε ασφαλιστικήασφαλιστική επιχείρησηεπιχείρηση είναιείναι υποχρεωμένηυποχρεωμένη
νανα εκδίδειεκδίδει ΠιστοποιητικόΠιστοποιητικό ΔιεθνούςΔιεθνούς ΑσφάλισηςΑσφάλισης
(Πράσινη(Πράσινη Κάρτα),Κάρτα), γιαγια τατα αυτοκίνητααυτοκίνητα τωντων
οποίωνοποίων καλύπτεικαλύπτει τηντην ασφάλισηασφάλιση γιαγια τηντην κυκλοφορίακυκλοφορία τουςτους στοστο
εξωτερικόεξωτερικό..

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Κ4(Κ4--4439/22.1.87)4439/22.1.87)



Τα συμβόλαια εκδίδονται με εξάμηνη ή ετήσια διάρκεια. Σε Τα συμβόλαια εκδίδονται με εξάμηνη ή ετήσια διάρκεια. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον, (ενοικιαζόμενα και ΔΟΚ) εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον, (ενοικιαζόμενα και ΔΟΚ) 

μπορούν να εκδοθούν ασφαλιστήρια για 1 ή 2 μήνεςμπορούν να εκδοθούν ασφαλιστήρια για 1 ή 2 μήνες σε σε 
περίπτωση που δεν θα ανανεωθούν.περίπτωση που δεν θα ανανεωθούν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ



11.. ΗΗ ισχύςισχύς τηςτης ασφαλιστικήςασφαλιστικής σύμβασηςσύμβασης αναστέλλεταιαναστέλλεται μετάμετά απόαπό
έγγραφηέγγραφη αίτησηαίτηση τουτου αντισυμβαλλομένου,αντισυμβαλλομένου, μεμε έκδοσηέκδοση
ΠρόσθετηςΠρόσθετης ΠράξηςΠράξης απόαπό τοντον ασφαλιστήασφαλιστή πουπου κοινοποιείταικοινοποιείται
υποχρεωτικάυποχρεωτικά προςπρος τοντον αντισυμβαλλόμενοαντισυμβαλλόμενο..
ΗΗ αναστολήαναστολή αρχίζειαρχίζει μετάμετά απόαπό πάροδοπάροδο 1616 ημερώνημερών απόαπό τηντην λήψηλήψη
απόαπό τοντον ασφαλιστήασφαλιστή τηςτης έγγραφηςέγγραφης αίτησηςαίτησης..

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



2. 2. Η αναστολή χορηγείται για ορισμένο ή αόριστοΗ αναστολή χορηγείται για ορισμένο ή αόριστο
χρόνο, πάντως όμως για χρονικόχρόνο, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι διάστημα όχι 
μικρότερο των τριάντα ημερών.  Εάν η αναστολή μικρότερο των τριάντα ημερών.  Εάν η αναστολή 
χορηγήθηκε για αόριστο χρόνο, η ασφαλιστικήχορηγήθηκε για αόριστο χρόνο, η ασφαλιστική
σύμβαση επαναφέρεταισύμβαση επαναφέρεται σε ισχύ μετάσε ισχύ μετά από έγγραφη από έγγραφη 
αίτηση του αντισυμβαλλόμενου.αίτηση του αντισυμβαλλόμενου.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



33.. ΑφούΑφού χορηγηθείχορηγηθεί αναστολήαναστολή γιαγια ορισμένοορισμένο χρόνο,χρόνο, ηη
διάρκειαδιάρκεια τηςτης ασφαλιστικήςασφαλιστικής σύμβασηςσύμβασης παρατείνεταιπαρατείνεται γιαγια
χρονικόχρονικό

διάστημαδιάστημα ίσοίσο μεμε αυτόαυτό τηςτης αναστολής,αναστολής, ήή επιστρέφονταιεπιστρέφονται τταα
ασφάλιστραασφάλιστρα πουπου αντιστοιχούναντιστοιχούν στονστον χρόνοχρόνο τηςτης
αναστολήςαναστολής..

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



4. Μπορεί να συμφωνηθεί γραπτά ότι, κατά την διάρκεια
της αναστολής παραμένουν σε ισχύ οι καλύψεις
κατά των κινδύνων Πυρός ή Ολικής Κλοπής ή
Αστικής Ευθύνης από ζημίες που προξενήθηκαν
μετά από κλοπή του οχήματος, εφόσον:

(α) στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είχαν συμφωνηθεί τέτοιες
καλύψεις.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



(β) προκαταβληθεί το αντίστοιχο ασφάλιστρο,

(γ) δηλωθεί γραπτά ο ακριβής χώρος μέσα στον
οποίο το όχημα θα φυλάσσεται κατά το χρονικό
διάστημα της αναστολής,

(δ) η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει στον παραπάνω (§ γ)
χώρο, προκειμένου δε περί αστικής ευθύνης για ζημίες από
κλοπή,

εφόσον η κλοπή γίνεται από τον ίδιο αυτόν χώρο.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Για την ακύρωση ασφαλιστηρίου έχει εφαρμογή το
άρθρο 11 παρ.2 του Ν.489/76 και άρθρο 9 των
Γενικών Όρων ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης
εξ ατυχημάτων Αυτοκινήτων (ΦΕΚ 795/78 ΤΑΕ-ΕΠΕ),
το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:
«… Άρθρον 9 Καταγγελία – Ακυρώσεις

1. Εκάτερον των συμβαλλομένων μερών δύναται ελευθέρως και
κατά πάντα χρόνον δι’ εγγράφου συστημένου ή επί αποδείξει, να
καταγγείλει την ασφαλιστικήν σύμβασιν. Η ακύρωσης επέρχεται
μετά πάροδον 16 ημερών από της κοινοποιήσεως του ως άνω περί
καταγγελίας εγγράφου.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ



22.. ΕιςΕις περίπτωσινπερίπτωσιν καταγγελίαςκαταγγελίας τηςτης ασφαλιστικήςασφαλιστικής
συμβάσεωςσυμβάσεως παράπαρά τουτου αντισυμβαλλομένου,αντισυμβαλλομένου, τατα
εισπρακτέαεισπρακτέα ασφάλιστραασφάλιστρα υπολογίζονταιυπολογίζονται απόαπό τουτου
επομένουεπομένου τηςτης ακυρώσεωςακυρώσεως ασφαλιστικούασφαλιστικού μηνόςμηνός..
ΕιςΕις περίπτωσινπερίπτωσιν καταγγελίαςκαταγγελίας παράπαρά τουτου ασφαλιστού,ασφαλιστού,
επιστρέφονταιεπιστρέφονται τατα απόαπό τηςτης ημερομηνίαςημερομηνίας τηςτης ακυρώσεωςακυρώσεως μημη
δεδουλευμέναδεδουλευμένα ασφάλιστραασφάλιστρα..»» ……

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ



α)α) ΕκτόςΕκτός απόαπό τατα εκάστοτεεκάστοτε καθοριζόμενακαθοριζόμενα ασφάλιστραασφάλιστρα καικαι
δικαιώματα,δικαιώματα, είναιείναι ακόμαακόμα υποχρεωτικήυποχρεωτική καικαι ηη είσπραξηείσπραξη::
11)) τουτου φόρουφόρου κύκλουκύκλου εργασιώνεργασιών πουπου αναλογείαναλογεί
σταστα ασφάλιστραασφάλιστρα καικαι δικαιώματαδικαιώματα καθώςκαθώς επίσηςεπίσης καικαι
22)) τουτου χαρτοσήμουχαρτοσήμου πουπου αναλογείαναλογεί στοστο ασφαλιστήριοασφαλιστήριο συμβόλαιοσυμβόλαιο

καικαι
στηνστην εξοφλητικήεξοφλητική απόδειξηαπόδειξη.. ΗΗ παράλειψηπαράλειψη ήή επίεπί έλλαττονέλλαττον

είσπραξη,είσπραξη,
θεωρούνταιθεωρούνται εκούσιαεκούσια τιμολογιακήτιμολογιακή παράβασηπαράβαση..

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠ



β)β) ΣτοΣτο ασφαλιστήριοασφαλιστήριο συμβόλαιοσυμβόλαιο πρέπειπρέπει υποχρεωτικάυποχρεωτικά νανα
αναγράφονταιαναγράφονται ξεχωριστάξεχωριστά (και(και όχιόχι σεσε έναένα ήή περισσότεραπερισσότερα
κονδύλια)κονδύλια)::
11)) ΤαΤα ασφάλιστραασφάλιστρα
22)) ΟιΟι προβλεπόμενεςπροβλεπόμενες απόαπό τοτο ΤιμολόγιοΤιμολόγιο εκπτώσειςεκπτώσεις πάνωπάνω

σταστα ασφάλιστραασφάλιστρα..
33)) ΤοΤο δικαίωμαδικαίωμα συμβολαίουσυμβολαίου

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠ



44)) ΟΟ φόροςφόρος κύκλουκύκλου εργασιών,εργασιών, οο υπολογιζόμενοςυπολογιζόμενος στοστο
άθροισμαάθροισμα τωντων ασφαλίστρωνασφαλίστρων καικαι τουτου δικαιώματοςδικαιώματος
συμβολαίουσυμβολαίου

55)) ΗΗ εισφοράεισφορά προςπρος τοτο ΤΤ..ΕΕ..ΟΟ..
66)) ΗΗ εισφοράεισφορά προςπρος τοτο ΕπικουρικόΕπικουρικό ΚεφάλαιοΚεφάλαιο
77)) ΤοΤο χαρτόσημοχαρτόσημο συμβολαίουσυμβολαίου καικαι εξοφλητικήςεξοφλητικής
αποδείξεωςαποδείξεως

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠ



γ)γ) ΠροκειμένουΠροκειμένου περίπερί τουτου Δημοσίου,Δημοσίου, τωντων ΝομικώνΝομικών ΠροσώπωνΠροσώπων
ΔημοσίουΔημοσίου Δικαίου,Δικαίου, τωντων ΟργανισμώνΟργανισμών ΤοπικήςΤοπικής ΑυτοδιοίκησηςΑυτοδιοίκησης
(Δήμων,(Δήμων, Κοινοτήτων)Κοινοτήτων) ήή άλλωνάλλων προσώπωνπροσώπων πουπου

απαλλάσσονταιαπαλλάσσονται απόαπό τατα τέλητέλη χαρτοσήμουχαρτοσήμου (Κώδικας(Κώδικας
χαρτοσήμου,χαρτοσήμου, άρθροάρθρο 3737),), τατα τέλητέλη χαρτοσήμουχαρτοσήμου
καταβάλλονταικαταβάλλονται απόαπό τηντην αντισυμβαλλομένηαντισυμβαλλομένη μεμε αυτάαυτά
ΑσφαλιστικήΑσφαλιστική Εταιρία,Εταιρία, χωρίςχωρίς προσαύξησηπροσαύξηση τουτου λογαριασμούλογαριασμού
μεμε τηντην δαπάνηδαπάνη χαρτοσήμουχαρτοσήμου..

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠ



ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις αυτές,αυτές, ηη μημη αναγραφήαναγραφή τωντων τελώντελών
χαρτοσήμουχαρτοσήμου πάνωπάνω στιςστις προσφορέςπροσφορές τηςτης ασφάλισηςασφάλισης καικαι σταστα
ασφαλιστήριαασφαλιστήρια συμβόλαια,συμβόλαια, μεμε τατα οποίαοποία βαρύνεταιβαρύνεται ηη
ΑσφαλιστικήΑσφαλιστική Εταιρία,Εταιρία, δενδεν αποτελείαποτελεί τιμολογιακήτιμολογιακή παράβασηπαράβαση..

δ)δ) ΟΟ ΦόροςΦόρος ΚύκλουΚύκλου ΕργασιώνΕργασιών σταστα ασφαλιστήριαασφαλιστήρια Πυρός,Πυρός,
τωντων μεμε ασφαλιστήριαασφαλιστήρια συμβόλαιασυμβόλαια ΚλάδουΚλάδου ΑυτοκινήτωνΑυτοκινήτων
καλυπτομένωνκαλυπτομένων κινδύνωνκινδύνων ΠυρόςΠυρός τουτου αυτοκινήτουαυτοκινήτου
υπολογίζεταιυπολογίζεται σεσε 2020%% συνολικάσυνολικά....
(Εγκ(Εγκ.. 38343834//4141//1515..33..8282 τουτου ΥπουργείουΥπουργείου Οικονομικών)Οικονομικών)..

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ, 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΟ, 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΛΠ



ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
(ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)(ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)

11.. ΛόγωΛόγω ΝέουΝέου ΟδηγούΟδηγού (Λ(Λ..ΝΝ..ΟΟ..))::
ΣεΣε ηλικίαηλικία μέχριμέχρι 2323 ετώνετών ήή λόγωλόγω ΝέαςΝέας
ΕρασιτεχνικήςΕρασιτεχνικής ΆδειαςΆδειας (που(που δενδεν έχειέχει
κλείσεικλείσει χρόνο),χρόνο), ποσοστόποσοστό 3030%%..
22.. ΛόγωΛόγω ΝέουΝέου ΟδηγούΟδηγού (Λ(Λ..ΝΝ..ΟΟ..))::
ΜεΜε επαγγελματικήεπαγγελματική άδειαάδεια οδήγησηςοδήγησης,, ποσοστόποσοστό 1515%%..



[Σημείωση[Σημείωση::
ΕφόσονΕφόσον δενδεν δηλωθείδηλωθεί στηνστην ΠρότασηΠρόταση
Ασφάλισης,Ασφάλισης, σεσε ππερίπτωσηερίπτωση δήλωσηςδήλωσης ζημίαςζημίας
τατα παραπάνωπαραπάνω ποσάποσά διπλασιάζονταιδιπλασιάζονται 6060%% καικαι 3030%% αντίστοιχααντίστοιχα

καικαι εισπράττονταιεισπράττονται τατα αναλογούντααναλογούντα ασφάλιστραασφάλιστρα εφάπαξεφάπαξ μμεε
έκδοσηέκδοση ΠρόσθετηςΠρόσθετης ΠράξηςΠράξης..

ΤαΤα επασφάλιστραεπασφάλιστρα επιβαρύνουνεπιβαρύνουν μόνονμόνον τηντην ΑστικήΑστική ΕυθύνηΕυθύνη
καικαι τιςτις ΊδιεςΊδιες ΖημίεςΖημίες..]]

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
(ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)(ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)



33.. ΛόγωΛόγω ρυμούλκησηςρυμούλκησης::
-- ΕΙΧΕΙΧ && ΕΔΧΕΔΧ μεμε δύοδύο ((22)) τροχούςτροχούς:: 1010%%
-- ΕΙΧΕΙΧ && ΕΔΧΕΔΧ άνωάνω τωντων δύοδύο ((22)) τροχώντροχών:: 2020%%
-- ΦΙΧΦΙΧ μεμε δύοδύο ((22)) τροχούςτροχούς :: 2020%%
-- ΦΙΧΦΙΧ άνωάνω τωντων δύοδύο ((22)) τροχώντροχών μεμε επικαθήμενοεπικαθήμενο:: 4040%%
-- ΓΕΩΡΓΓΕΩΡΓ.. ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως τροχώντροχών:: 2020%%

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
(ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)(ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)



ΔΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝΔΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Για την χρήση ΕΙΧ αυτοκινήτων, η Ελληνική Επικράτεια Για την χρήση ΕΙΧ αυτοκινήτων, η Ελληνική Επικράτεια 
χωρίζεται σε τρεις (3) Γεωγραφικές Περιοχές :χωρίζεται σε τρεις (3) Γεωγραφικές Περιοχές :
(α),  (β)(α),  (β) και και ((γ)γ)..
Η Η (β)(β) είναι 10% φθηνότερη από την είναι 10% φθηνότερη από την (α)(α) καικαι η η (γ)(γ) 10% 10% 
φθηνότερη από την (φθηνότερη από την (β)β)..
ΓιαΓια τιςτις άλλεςάλλες χρήσειςχρήσεις τατα ασφάλιστραασφάλιστρα είναιείναι ενιαίαενιαία ανάανά
κατηγορίακατηγορία οχήματοςοχήματος..


