Σας ευχαριστούµε που εµπιστευθήκατε την ασφάλισή σας σε μας.
Το παρόν Ασφαλιστήριο αποτελεί το σύνολο των επίσηµων ασφαλιστικών εγγράφων, που εκδίδονται από εμάς και αποτελείται από:
• το κυρίως σώµα του Ασφαλιστηρίου, στο οποίο αναγράφονται τα
εξατοµικευµένα στοιχεία της Ασφαλιστικής Σύµβασης, όπως: τα
στοιχεία Ασφαλισμένου και Συμβαλομένου, η διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύµβασης, τα στοιχεία των Ασφαλισµένων Αντικειµένων,
οι παρεχόµενες καλύψεις (Πίνακας Καλύψεων), τα Ασφαλιστικά
Ποσά, οι ειδικές συµφωνίες κλπ.,
• τις τυχόν πρόσθετες πράξεις του Ασφαλιστηρίου,
• τους όρους της Ασφαλιστικής Σύµβασης (γενικούς και ειδικούς).

Σας διαβεβαιώνουµε ότι ο ασφαλιστικός σας διαµεσολαβητής και
τα στελέχη της ERGO καταβάλλουµε καθημερινά κάθε προσπάθεια, για να σας προσφέρουµε άριστες υπηρεσίες και να είµαστε
δίπλα σας, κάθε φορά που µας χρειάζεστε.
Καλώς ήλθατε στη μεγάλη οικογένεια των ασφαλισμένων της
ERGO.

Οι λέξεις «Ασφαλιστήριο» ή «Ασφαλιστική Σύµβαση», οπουδήποτε κι αν χρησιµοποιούνται στο παρόν, θα θεωρούνται ότι συµπεριλαµβάνουν όλα τα παραπάνω.

Πρεσβευτής του Πελάτη
Σταθερή δέσμευσή μας είναι να σας παρέχουμε
τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι σε κάποιο σημείο
δεν τα καταφέραμε, παρακαλούμε πολύ να μας
το γνωρίσετε.
email: ca@ergohellas.gr
fax: 210 3705550
website: www.ergohellas.gr
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Χρήσιμες οδηγίες σε περίπτωση ζημιάς

1. Διαβάστε το Ασφαλιστήριο σας, για να ελέγξετε, αν η ζηµιά σας
καλύπτεται και αν τα αντικείµενα που υπέστησαν ζηµιά περιλαµβάνονται στην ασφάλιση. Αν για παράδειγμα η ζηµιά έγινε
από πληµµύρα θα πρέπει στο Ασφαλιστήριό σας να αναγράφεται η κάλυψη της πληµµύρας. Ελέγξτε στη συνέχεια αν το Ασφαλιστήριό σας καλύπτει και το περιεχόµενο ή µόνο την ασφάλιση της οικοδοµής. Στη συνέχεια δείτε τους έντυπους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις.
Να θυµόσαστε ότι το Ασφαλιστήριό σας καλύπτει συγκεκριµένους κινδύνους και ότι για κάθε κάλυψη υπάρχουν συνήθως
κάποιες περιπτώσεις που εξαιρούνται.
2. Για να δηλώσετε τη ζηµιά σας, ενηµερώστε το συντοµότερο δυνατό τον Ασφαλιστικό σας Διαµεσολαβητή ή τα Γραφεία της
Εταιρείας µας και γενικότερα ακολουθήστε αυτά που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους (άρθρο 10) σχετικά µε τις υποχρεώσεις σας σε περίπτωση ζηµιάς.
3. Συµπληρώστε και υπογράψτε τη δήλωση ζηµιάς που θα σας
δώσει ο Πραγµατογνώµονας ή ο Ασφαλιστικός σας Διαµεσολαβητής, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες, τα αίτια και το ύψος της ζηµιάς. Επειδή πρέπει να ετοιμάσετε και να
στείλετε Αίτηση Απαίτησης για την αποκατάσταση της ζηµιάς
σας, θα ήταν χρήσιµο να ζητήσετε δύο προσφορές από τεχνικούς της επιλογής σας και να τις δώσετε στον Πραγµατογνώµονα ή στον Ασφαλιστικό σας Διαµεσολαβητή.
4. Εάν έχετε πέσει θύµα κλοπής ή ληστείας, ενηµερώστε αµέσως την Αστυνοµία. Η καταγγελία της κλοπής ή ληστείας στην
Αστυνοµία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ζητήσετε τη
σχετική αποζηµίωση.
5. Πριν κάνετε οποιαδήποτε παρέµβαση στο χώρο όπου έγινε η
ζηµιά (επισκευή, καθαρισµό κλπ.), πρέπει οπωσδήποτε να µας
δώσετε τη δυνατότητα να επισκεφτούµε το χώρο. Αν όμως
πρέπει να γίνουν κάποιες επείγουσες ενέργειες, όπως προσωρινές επισκευές, µπορείτε να τις κάνετε, πρέπει όµως να κρατήσετε τα τιµολόγια ή τις αποδείξεις, για να συνυπολογιστούν
στον τελικό διακανονισµό της ζηµιάς σας και της αποζηµίωσης
σας.
6. Αν έχετε κάλυψη Αστικής Ευθύνης και προκαλέσετε ζηµιά σε
Τρίτους, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε το ταχύτερο δυνατό και να µας δώσετε εγγράφως όλες τις λεπτοµέρειες, χωρίς να αναλάβετε καµία γραπτή ή προφορική δέσµευση, έναντι εκείνου, που έπαθε ζηµιά. Αφού μας ενηµερώσετε, θα σας
συµβουλέψουµε, τι θα πρέπει να κάνετε. Σημειώστε επίσης ότι
πρέπει να µας στείλετε αµέσως οποιαδήποτε δικαστική πράξη,
ένταλµα, απόφαση, απαγόρευση ή άλλο νοµικό έγγραφο σας
επιδοθεί.
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ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Επικοινωνία

Ενηµερωθείτε για τους τρόπους επικοινωνίας σας µε μας.
Για οποιοδήποτε ασφαλιστικό θέµα σας απασχολεί ή οποιαδήποτε
πληροφορία χρειαστείτε, επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας
διαµεσολαβητή ή µαζί µας:
• τηλεφωνικώς, Δευτέρα έως Πέμπτη από 8:30 µέχρι 16:30 και
κάθε Παρασκευή µέχρι 15:30, στο τηλέφωνο 210 3705300,
• µε e-mail, στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση www.ergohellas.gr
• µε fax, στον αριθµό 210 3705550,
• ταχυδροµικώς, στη διεύθυνση:
Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Ν. Σμύρνη,
Δηλώσεις σας προς εμάς.
Κάθε ανακοίνωση ή δήλωσή σας προς εμάς, θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα ή στο υποκατάστημά μας στη Θεσσαλονίκη.
Επικοινωνία μας με σας.
Κάθε έγγραφο που σας αποστέλλει η Εταιρεία, απευθύνεται στη
διεύθυνση που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριό σας. Προκειµένου
να διατηρήσουµε την επικοινωνία µαζί σας, εάν η διεύθυνσή σας
αλλάξει, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τη νέα σας διεύθυνση αµέσως και εγγράφως.
Εάν επιθυµείτε να επικοινωνούµε µαζί σας µέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας ή και µέσω µηνυµάτων (sms) στην συσκευή σας
κινητής τηλεφωνίας, παρακαλούµε να µας το δηλώσετε εγγράφως
ενηµερώνοντάς µας για την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email),
καθώς και για τον αριθµό του κινητού σας τηλεφώνου.

Πληροφορίες άρθρου 150, παράγραφος 1, Ν.
4364/2016

Η πλήρης επωνυµία μας είναι:
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ι) Η έδρα μας βρίσκεται στην ΕΛΛΑΔΑ, στην πόλη της ΑΘΗΝΑΣ, Οδός:
Λεωφ. Συγγρού 173, T.K. 171 21, Τηλ. 2103705300, Fax 210 3705550
A.Φ.Μ. 094256484, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Γ.Ε.ΜΗ. 6097501000.
(ΙΙ) Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
(ΙΙΙ) Κάθε έγγραφο αίτηµα ή παράπονό σας, εξετάζεται από την Εταιρεία και διευθετείται, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, χωρίς καθυστέρηση. Εάν το αίτηµά σας δεν µπορεί να ικανοποιηθεί, θα σας απαντήσουµε εγγράφως, εξηγώντας σας τους λόγους.

Δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης
του λήπτη της ασφάλισης

1. Εάν κάποια από τα στοιχεία του Ασφαλιστηρίου σας είναι διαφορετικά από αυτά που µας δηλώσατε ή τις καλύψεις που ζητήσατε µε την πρόταση ασφάλισης ή µε οποιοδήποτε άλλο σχετικό
έγγραφό σας, έχετε το δικαίωµα της εναντίωσης.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να μας αποστείλετε συστηµένη επιστολή, σύµφωνα µε το σχετικό έντυπο υπόδειγµα
Α’ δήλωσης εναντίωσης που περιέχεται στο τέλος του Οδηγού
Ασφάλισης µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που παραλάβατε το Ασφαλιστήριο.
2. Έχετε επίσης δικαίωµα εναντίωσης, εάν, για οποιοδήποτε λόγο:
• κατά την υποβολή της πρότασης ασφάλισης δεν παραλάβατε
πληροφοριακά στοιχεία για την Εταιρεία, όπως την έδρα της,
τη διεύθυνσή της κλπ. ή
• δεν παραλάβατε τους όρους του Ασφαλιστηρίου σας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να αποστείλετε στην Εταιρεία συστηµένη επιστολή, σύµφωνα µε το σχετικό έντυπο υπόδειγµα Β’ δήλωσης εναντίωσης που περιέχεται στο τέλος του

Οδηγού Ασφάλισης, µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την
ηµεροµηνία που παραλάβατε το Ασφαλιστήριο.
3. Εάν το Ασφαλιστήριό σας έχει διάρκεια µεγαλύτερη από ένα (1)
έτος, έχετε το δικαίωµα της υπαναχώρησης ακόμη και για λόγους ανεξάρτητους από αυτούς που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2.
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποστείλετε στην Εταιρεία συστηµένη επιστολή µε σχετική δήλωσή σας, µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία που παραλάβατε
το Ασφαλιστήριο.

Ειδικοί ασφαλιστικοί όροι
Άρθρο 1: Ορισµοί

Εάν σε οποιοδήποτε σημείο αυτού του Ασφαλιστηρίου έχει δοθεί σε κάποια λέξη ή έκφραση συγκεκριμένος ορισμός ή έννοια,
τότε, οπουδήποτε κι αν εμφανίζεται αυτή η λέξη ή έκφραση, θα
ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτόν ακριβώς τον ορισμό ή την έννοια.
Απαλλαγή
Το χρηµατικό ποσό µε το οποίο συµµετέχει στη Ζηµιά ο δικαιούχος
της Αποζημίωσης για κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση ξεχωριστά και
το οποίο υπολογίζεται και αφαιρείται από το τελικό εκκαθαριζόμενο ποσό της Αποζημίωσης.
Αποζηµίωση
Η παροχή που υποχρεούμαστε να καταβάλουμε λόγω της επέλευσης Ασφαλιστικής Περίπτωσης και συνίσταται, ανάλογα με την επίλογή μας, είτε σε χρηµατική καταβολή, είτε σε παροχή σε είδος,
δηλαδή σε αυτούσια αποκατάσταση της Ζηµιάς, σύµφωνα πάντοτε
µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου.
Απώλεια ή Ζημιά
Οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή Απώλεια που προκαλείται
από την επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης και έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της πραγµατικής αξίας των αντικειµένων που
ασφαλίζονται µε το παρόν. Εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο
Ασφαλιστήριο, ως Απώλεια ή Ζηµιά νοείται µόνο οποιαδήποτε
απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζηµιά και όχι
τυχόν διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζηµιά.
Ασφαλισµένο αντικείµενο
Είναι η περιουσία, ή/και η ευθύνη, ή/και άλλο συμφέρον που περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο, δεν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε Γενική ή Ειδική Εξαίρεση του και απειλούνται από Ασφαλιστικό Κίνδυνο.
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή Ασφαλιστικό Ποσό
Το ανώτατο ποσό που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, µέχρι το
οποίο ευθυνόμαστε για Αποζημίωση κατά περίπτωση ή συνολικά,
όπως προβλέπεται σε αυτό το Ασφαλιστήριο.
Ασφαλισµένος / Ασφαλισµένο Πρόσωπο
Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) για λογαριασµό του οποίου
έχει συναφθεί η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση. Εάν στο Ασφαλιστήριο δεν κατονομάζεται ειδικά κάποιο πρόσωπο, ως Ασφαλισμένο, τότε Ασφαλισμένος θα θεωρείται ο Συμβαλλόμενος και κάθε
μέλος της Οικογένειάς του που διαμένει συνήθως στην Κατοικία.
Ασφαλιστής ή Εταιρεία
Είναι η Ασφαλιστική Ανώνυμη επιχείρηση µε την επωνυµία ERGO
Ασφαλιστική Α.Ε.
Ασφαλιστική Περίοδος ή Περίοδος Ασφάλισης
Η χρονική περίοδος για την οποία ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη µε
βάση το παρόν Ασφαλιστήριο ή με βάση πρόσθετη πράξη του.
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Ασφαλιστική Περίπτωση
Οποιοδήποτε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο από τη θέλησή σας περιστατικό, με την επέλευση του οποίου συμφωνήθηκε να συναρτάται η υποχρέωσή μας για Αποζηµίωση, µε βάση αυτό το Ασφαλιστήριο.
Ασφαλιστικό Ποσό ή Ασφαλισµένο Κεφάλαιο
Το ανώτατο ποσό που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, µέχρι το
οποίο ευθυνόμαστε για Αποζημίωση κατά περίπτωση ή συνολικά,
όπως προβλέπεται σε αυτό το Ασφαλιστήριο.
Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Είναι το αίτιο επέλευσης μιας Ασφαλιστικής Περίπτωσης για το
οποίο παρέχεται κάλυψη με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο.
Ασφάλιστρα ή Ασφάλιστρο
Το χρηµατικό ποσό που έχει υποχρέωση να καταβάλλει εµπρόθεσµα ο Συμβαλλόμενος µε αντάλλαγµα την ασφαλιστική προστασία που παρέχεται µε το παρόν Ασφαλιστήριο.
Βελτιώσεις Κτιρίου
Είναι το σύνολο των προσθηκών, µεταβολών, τροποποιήσεων, βελτιώσεων ή και αναβαθµίσεων του Κτιρίου ή του τµήµατος του Κτιρίου που χρησιµοποιείτε – οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με έξοδα
δικά σας ή του δικαιούχου της Αποζημίωσης και περιλαμβάνονται
στις εγκαταστάσεις του Κτιρίου με τέτοιο τρόπο που τυχόν διαχωρισμός τους από αυτό επιφέρει υποβάθμιση αυτών ή του Κτιρίου.
Εµείς / εµάς / µας
Η ERGO Ασφαλιστική Α.Ε. Η χρήση ρήµατος στο πρώτο πρόσωπο
υπονοεί πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη «εµείς», έστω και αν
αυτή δεν είναι γραµµένη.
Εξοχική κατοικία
Είναι κατοικία που χρησιμοποιείται περιστασιακά ως τόπος ανάπαυσης ή αναψυχής και δεν δηλώνεται στη φορολογική δήλωση
του Ασφαλισμένου ή του μισθωτή της ως κύρια κατοικία.
Εσείς / εσάς / σας
Ο Συμβαλλόμενος και / ή ο Ασφαλισµένος. Η χρήση ρήµατος στο
δεύτερο πρόσωπο υπονοεί πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη
«εσείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραµµένη.
Ζημιά ή Απώλεια
Οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή Απώλεια που προκαλείται
από την επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης και έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της πραγµατικής αξίας των αντικειµένων που
ασφαλίζονται µε το παρόν. Εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο
Ασφαλιστήριο, ως Ζηµιά ή Απώλεια νοείται µόνον οποιαδήποτε
απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζηµιά και όχι
διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζηµιά.
Κατοικία ή Κτίριο
Η οικοδοµή ή τµήµα της οικοδοµής που δηλώνεται στο παρόν και
ανήκει ή / και χρησιµοποιείται από εσάς και την Οικογένειά σας
ως κατοικία. Εφόσον δηλώνονται στο παρόν και η αξία τους έχει
συνυπολογιστεί στα Ασφαλιστικά Ποσά, στην έννοια της Κατοικίας
περιλαµβάνονται πέραν από τη κυρίως οικοδομή και γκαράζ, αποθήκες, περιφράξεις, µανδρότοιχοι, πισίνες, φρεάτια, υπόγειες δεξαμενές και οχετοί και γενικότερα µόνιµες και νόµιµες προσαρτήσεις
και εγκαταστάσεις οικιακής χρήσης.
Σε περίπτωση που δεν είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, Κτίριο ή Κατοικία για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης, θα θεωρούνται
οι Βελτιώσεις Κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν.
Κόστος Αντικατάστασης µε Καινούργιο
Για το Κτίριο, σηµαίνει το κόστος της εξολοκλήρου ανακατασκευής
ενός πανοµοιότυπου και του ίδιου είδους, χρήσης και κατασκευής
κτιρίου στο ίδιο ακριβώς οικόπεδο, εξαιρουµένης όµως της αξίας
του οικοπέδου.
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Για κάθε αντικείµενο του Περιεχοµένου, σηµαίνει το κόστος αντικατάστασής του µε καινούργιο αντικείµενο του ίδιου ή παρεµφερούς
τύπου ή παρόμοιων προδιαγραφών.
Κτίριο ή Κατοικία
Η οικοδοµή ή τµήµα της οικοδοµής που δηλώνεται στο παρόν και
ανήκει ή / και χρησιµοποιείται από εσάς και την Οικογένειά σας
ως κατοικία. Εφόσον δηλώνονται στο παρόν και η αξία τους έχει
συνυπολογισθεί στα Ασφαλιστικά Ποσά, στην έννοια της Κατοικίας
περιλαµβάνονται πέραν από τη κυρίως οικοδομή και γκαράζ, αποθήκες, περιφράξεις, µανδρότοιχοι, πισίνες, φρεάτια, υπόγειες δεξαμενές και οχετοί και γενικότερα µόνιµες και νόµιµες προσαρτήσεις
και εγκαταστάσεις οικιακής χρήσης.
Σε περίπτωση που δεν είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, Κτίριο ή Κατοικία για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης, θα θεωρούνται
οι Βελτιώσεις Κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν.
Λήπτης της Ασφάλισης ή Συµβαλλόµενος
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συµβληθεί µε μας στο παρόν
Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να συµβληθεί στο Ασφαλιστήριο για λογαριασµό δικό του ή τρίτου, µε την προϋπόθεση ότι
τα στοιχεία του τρίτου Ασφαλισµένου ή δικαιούχου της Αποζημίωσης αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση αµφιβολίας η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασµό του
Λήπτη της Ασφάλισης. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες
οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από
εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον Ασφαλισµένο.
Μόνιμη κατοικία
Είναι η κατοικία η οποία δεν είναι Εξοχική, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται περιστασιακά ως τόπος ανάπαυσης ή αναψυχής. Ανάλογα με
τη χρήση της η Μόνιμη κατοικία είναι είτε Κύρια είτε Παράλληλη με
βάση τους πιο κάτω ορισμούς:
• Μόνιμη κατοικία
Είναι η Μόνιμη κατοικία η οποία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του Ασφαλισμένου ή του μισθωτή της ως κύρια κατοικία.
• Παράλληλη Μόνιμη κατοικία
Είναι η Μόνιμη Κατοικία η οποία λόγω επαγγελματικών ασχολιών, σπουδών, άλλης ενασχόλησης ή εξυπηρέτησης οικογενειακών ή ατομικών αναγκών χρησιμοποιείται παράλληλα με την
Κύρια Μόνιμη Κατοικία είτε συνεχώς όλο το χρόνο είτε κατά διαστήματα και δεν δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του Ασφαλισμένου ή του μισθωτή της ως Κύρια Μόνιμη κατοικία.
Οικογένεια
Ο ή η σύζυγος του Ασφαλισµένου, καθώς και τα παιδιά και οι γονείς
των δυο συζύγων, εφόσον διαµένουν συνήθως στην Κατοικία.
Όριο Αποζηµίωσης
Το ανώτατο ποσό µέχρι το οποίο ευθυνόμαστε είτε για κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση, είτε για κάθε Περίοδο Ασφάλισης, όπως προβλέπεται σε αυτό το Ασφαλιστήριο.
Πραγµατική ή Τρέχουσα Αξία
Για το Κτίριο είναι το κόστος της εξολοκλήρου ανακατασκευής ενός
πανοµοιότυπου και του ίδιου είδους, χρήσης και κατασκευής κτιρίου στο ίδιο οικόπεδο, µετά την αφαίρεση της µείωσης της αξίας του
λόγω παλαιότητας ή χρήσης.
Για κάθε αντικείµενο του Περιεχοµένου ξεχωριστά, είναι η αξία
αντικατάστασής του µε καινούργιο του ίδιου ή παρεµφερούς τύπου ή παρομοίων προδιαγραφών, µειωµένη κατά το ποσοστό υποτίµησής του λόγω χρήσης, φθοράς, παλαιότητας ή και τεχνολογικής ή εµπορικής απαξίωσής του.
Περιεχόµενο Κατοικίας
Είναι τα κινητά πράγµατα, όπως η επίπλωση και ο εν γένει κινητός
εξοπλισµός της Κατοικίας σας, καθώς επίσης και προσωπικά αντι-

κείµενα, η κυριότητα των οποίων ανήκει σε εσάς ή σε οποιοδήποτε
µέλος της Οικογένειάς σας ή στο οικιακό σας προσωπικό.
Περίοδος Ασφάλισης ή Ασφαλιστική Περίοδος
Η χρονική περίοδος για την οποία ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη µε
βάση το παρόν Ασφαλιστήριο ή με βάση πρόσθετη πράξη του.
Συµβαλλόµενος ή Λήπτης της Ασφάλισης
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συµβληθεί µε μας στο παρόν
Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να συµβληθεί στο Ασφαλιστήριο για λογαριασµό δικό του ή τρίτου, µε την προϋπόθεση ότι
τα στοιχεία του τρίτου Ασφαλισµένου ή δικαιούχου της Αποζημίωσης αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση αµφιβολίας η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασµό του
Συμβαλλόμενου. Τον Συμβαλλόμενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από
τη φύση τους βαρύνουν τον Ασφαλισµένο.
Ποιο είναι το αντικείμενο της ασφάλισης και ποιες οι επεκτάσεις
της
Άρθρο 2: Αντικείμενο της ασφάλισης
ΕΑΝ κατά τη διάρκεια της αναγραφόµενης στο παρόν Ασφαλιστήριο ή σε πρόσθετη πράξη του Ασφαλιστικής Περιόδου, για την οποία
εσείς θα έχετε καταβάλει και εµείς θα έχουµε αποδεχτεί τα Ασφάλιστρα που αντιστοιχούν σε αυτήν, το Κτίριο ή/και το Περιεχόµενο που
δηλώνονται ως ασφαλισµένα στο παρόν, υποστούν Ζημιά ή Απώλεια
εξαιτίας επέλευσης Ασφαλιστικής Περίπτωσης,
ΤΟΤΕ, εκτός εάν η Ζηµιά ή Απώλεια αυτή, εξαιρείται µε βάση τις γενικές ή ειδικές εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΜΕ όπως ορίζεται στο
Ασφαλιστήριο. Η ευθύνη μας περιορίζεται στο ποσό, που για όλη την
Ασφαλιστική Περίοδο δεν θα υπερβαίνει, για καθένα από τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα το Ασφαλιστικό Ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό,
για το σύνολο δε των αντικειµένων το συνολικό Ασφαλιστικό Ποσό
Κτιρίου ή/και Περιεχοµένου, ανάλογα µε το τί ασφαλίζεται και τι έχει
ζημιωθεί ή απολεστεί.
Εάν στην ασφαλιστική προστασία που σας παρέχουµε, περιλαµβάνονται και επεκτάσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης, τα Ασφαλιστικά
Ποσά των επεκτάσεων αυτών θα αποτελούν οµοίως το ανώτατο
όριο ευθύνης µας για αποζηµίωσή σας για όλη την Ασφαλιστική Περίοδο, και θα ισχύουν επιπλέον των Ασφαλιστικών Ποσών Κτιρίου ή/
και Περιεχοµένου.
Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα αποζημιωθείτε
Άρθρο 3: Γενικές Εξαιρέσεις της Ασφάλισης
Δεν θα σας αποζηµιώσουµε για Απώλεια, Ζηµιά, ή ευθύνη, που
άµεσα ή έµµεσα οφείλεται, προκαλείται ή επιδεινώνεται από:
1. πόλεµο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή
άλλες πολεµικές πράξεις (είτε έχει κηρυχθεί επίσηµα πόλεµος,
είτε όχι), εµφύλιο πόλεµο, στάση, επανάσταση, ανταρσία, συνοµωσία κατά των κατεστηµένων αρχών, στρατιωτική ή λαϊκή
εξέγερση, κινήµατα στρατιωτικών ή σφετεριστών εξουσίας,
πραξικόπηµα, κήρυξη στρατιωτικού νόµου, κατάσταση πολιορκίας, απεργίες, ανταπεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές,
τροµοκρατικές ενέργειες , δήµευση, κατάσχεση, εθνικοποίηση,
επίταξη ή καταστροφή κατά διαταγή της νόµιµης ή ντε φάκτο κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Δηµόσιας Αρχής, καθώς και
κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των παραπάνω γεγονότων ή καταστάσεων.Για τους
σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου ως Τροµοκρατία ή/και
Τροµοκρατικές ενέργειες, ορίζονται οι ενέργειες µεµονωµένων
ή οργανωµένων σε οµάδα ατόµων, µε ή χωρίς χρήση (ή και
απειλή χρήσης) δύναµης ή βίας, για πολιτικούς ή κοινωνικούς

ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς, που
περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου
προσώπων ή τον επηρεασµό νόµιµης ή ντε φάκτο αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά
τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δηµόσιας
τάξης.
2. πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ή ιονίζουσα ή ηλεκτροµαγνητική ή και άλλου είδους ακτινοβολία, µόλυνση ραδιενεργού ή άλλου πυρηνικού καυσίµου ή απορρίµµατος ή κατάλοιπο καύσης
πυρηνικού καυσίµου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναµη
διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης.
3. µόλυνση ή ρύπανση. Ως Μόλυνση θα θεωρείται η βλαπτική
επίδραση ουσιών (οι οποίες, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά,
µπορεί να είναι: βακτηρίδια, µύκητες, ιοί ή και άλλες επικίνδυνες βιολογικές ουσίες) στην ανθρώπινη υγεία και γενική φυσική
κατάσταση καθώς και στην υπόσταση, εµφάνιση, χρηστικότητα
και αξία αντικειµένων, ασφαλισµένων ή µη, όπως και η µόλυνση
ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος.
4. κάθε είδους και φύσης ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ή και ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι η έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ή και ακτινοβολία που δηµιουργούνται ή εκπέµπονται από ηλεκτροφόρα
καλώδια ή και από οποιασδήποτε µορφής προϊόντα που χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.
5. σκόπιµη ενέργεια, δόλο ή βαριά αµέλεια δική σας ή του δικαιούχου της Αποζημίωσης ή των προσώπων που συνοικούν µαζί
σας ή μαζί του ή των νόμιμων αντιπροσώπων σας ή αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων σας ή εκπροσώπων του ή των
τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη
των Ασφαλισμένων Αντικειμένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου που ενεργεί με εντολή ή για λογαριασµό οποιουδήποτε από
τα πιο πάνω πρόσωπα.
6. σεισµό, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκά κύµατα επακόλουθα
σεισµού (tsunami) ή µη, συµπεριλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε συνεπειών των φαινοµένων αυτών (π.χ. φωτιά), καθώς και
καθίζηση ή ανύψωση ή κατολίσθηση εδάφους, βράχων ή χωµάτων, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.
7. Απώλεια ή στέρηση εσόδων ή κέρδους, Απώλεια ή Ζηµιά που
προκύπτει από διαρκή ή προσωρινή Απώλεια νοµής, κατοχής,
χρήσης ή κάρπωσης των Ασφαλισµένων Αντικειµένων ή και κτιρίων που περιέχουν Ασφαλισµένα Αντικείµενα και γενικότερα
κάθε αποθετική ή έµµεση (επακόλουθη) ζηµιά κάθε είδους ή
φύσης.
8. ζυµώσεις Ασφαλισµένου Αντικειµένου, υποβολή του µε οποιονδήποτε τρόπο σε θέρµανση, ξήρανση, σιδέρωµα ή στέγνωµα,
έµφυτο ή επίκτητο ελάττωµά του ή/και αυτανάφλεξη. Αυτανάφλεξη θεωρείται η χωρίς την επίδραση εξωτερικής ενεργειακής
πηγής, δηµιουργία εστίας πυρκαγιάς ενός υλικού σε επαφή µε
το ατµοσφαιρικό οξυγόνο.
9. την αποθήκευση βενζινελαίου, ανθρακασβεστίου, γκαζoλίνης ή
νάφθας ή άλλων οµοειδών υλών, σπίρτων, δυναµίτιδας, βαµβακοπυρίτιδας, νιτρογλυκερίνης, ή/και άλλων γενικότερα εκρηκτικών υλών στο ασφαλισµένο Κτίριο ή στο κτίριο που στεγάζει
Ασφαλισµένα Αντικείµενα.
10.κλοπή, υπεξαίρεση ή εξαφάνιση ασφαλισµένων αντικειµένων
που έγινε είτε κατά το χρονικό διάστηµα που διήρκεσε κάποιο
Ζηµιογόνο Γεγονός, είτε και µετά από αυτό,
11.εργασίες κατασκευής, ανακατασκευής, ανακαίνισης ή επισκευής που εκτελούνται επί Ασφαλισµένων Αντικειµένων ή και επί
κτιρίων που στεγάζουν Ασφαλισµένα Αντικείµενα. Η εξαίρεση
αυτή δεν θα ισχύσει εφόσον πρόκειται για εργασίες επισκευής
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ή και αντικατάστασης αντικειµένων τα οποία υπέστησαν Ζηµιά
από Ασφαλιστικό Κίνδυνο, µε την προϋπόθεση όµως της προηγούµενης έγγραφης συναίνεσης μας.

Αποζηµίωσης το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του Συνολικού
Ασφαλιστικού Ποσού Κτιρίου και Περιεχοµένου ή το ποσό των
5.000 ευρώ, όποιο από τα δύο είναι το µικρότερο.

Ποια αντικείμενα εξαιρούνται από την Ασφάλιση ή ασφαλίζονται
με προϋποθέσεις

Μανδρότοιχοι ή και Πισίνα (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές που θα προκληθούν από Ασφαλιστικό Κίνδυνο σε µαντρότοιχους ή πισίνες, εφόσον πληρούν όλες
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• αποτελούν µέρος της Κατοικίας,
• δηλώνονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο,
• η κατασκευή τους έγινε βάσει οικοδοµικής άδειας και σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές της και
• η αξία τους συµπεριλαµβάνεται στο Ασφαλιστικό Ποσό Κτιρίου.

Άρθρο 4: Αντικείμενα που εξαιρούνται από την Ασφάλιση ή
ασφαλίζονται με προϋποθέσεις
Α. Εκτός αν ρητά έχει συµφωνηθεί κάτι διαφορετικό, δεν περιλαµβάνονται στην ασφάλιση τα πιο κάτω αντικείµενα και κατά συνέπεια ακόµη και αν επέλθει ως προς αυτά Ζημιά ή Απώλεια, δεν
θα σας αποζηµιώσουµε:
1. οικόπεδα, προβλήτες, αποβάθρες, προκυµαίες,
2. µηχανοκίνητα οχήµατα (εκτός µηχανοκίνητου εξοπλισµού κηπουρικής), τροχόσπιτα, συρόµενα οχήµατα, σκάφη ή αεροσκάφη, µαζί µε τον πρόσθετο εξοπλισµό τους που είναι ενσωµατωµένος σ’ αυτά.
3. ζώντα ζώα, καλλιέργειες, φυτά, δένδρα,
4. χρήµατα (νοµίσµατα, χαρτονοµίσµατα) οποιουδήποτε κράτους
σε κυκλοφορία ή µη, επιταγές, πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, άλλα συστήματα ή συσκευές πληρωμών,
οµολογίες, οµόλογα, µετοχές, συναλλαγµατικές, γραµµάτια,
χρεόγραφα και γενικότερα κάθε είδους και φύσης αξιόγραφα,
καθώς και λαχεία, δελτία τυχερών παιχνιδιών ή στοιχημάτων,
5. κάθε είδους και σκοπού γραµµατόσηµα, ένσηµα, χαρτόσηµα,
πιστοποιητικά, καθώς και οποιασδήποτε φύσης και περιεχοµένου έγγραφα, είτε αυτά είναι χειρόγραφα, είτε έντυπα ή και µηχανογραφηµένα όπως λογιστικά βιβλία, καταστάσεις κλπ.,
6. εύφλεκτες, εκρηκτικές ή εµπρηστικές ύλες,
7. πολύτιµα αντικείµενα, τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν: σπάνια βιβλία, αντικείµενα ή σετ ή συλλογές από χρυσό, ασήµι ή άλλα πολύτιµα µέταλλα, έργα τέχνης,
συλλογές γραµµατοσήµων ή νοµισµάτων ή µεταλλίων, πολύτιµα µέταλλα είτε σε ράβδους είτε κατεργασµένα, πολύτιµους
λίθους, µαργαριτάρια, κοσµήµατα, ρολόγια, όπλα κάθε είδους
(εκτός αν πρόκειται για κυνηγετικά όπλα που κατέχετε µε
νόµιµη άδεια), κειµήλια, αντικείµενα συλλεκτικής, ιστορικής ή
συναισθηµατικής αξίας, χειρόγραφα, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα που έχουν συλλεκτική, συναισθηµατική,
υποκειµενική ή άλλη ειδική αξία,
8. µαγνητικά µέσα αποθήκευσης στοιχείων και οποιουδήποτε είδους πληροφοριών γενικότερα (δίσκοι, cd, USB sticks κλπ.),τα
οποία θα καλύπτονται µόνο ως προς την υλική αξία τους και όχι
ως προς την αξία του περιεχοµένου τους ή το κόστος παραγωγής, καταχώρησης ή αναπαραγωγής τους,
9. Ασφαλισµένα Αντικείµενα που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε τοποθεσία άλλη από αυτή που δηλώνεται στο παρόν ως
τοποθεσία κινδύνου,
10. κάθε είδους και φύσης φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις ανεµογεννητριών,
11. περιουσία που βρίσκεται στην Κατοικία και έχει σχέση µε οποιοδήποτε επάγγελµα, εργασία ή επικερδή απασχόληση.
Β. Στην ασφάλιση που σας παρέχεται µε το παρόν περιλαµβάνονται και τα παρακάτω αντικείµενα / εγκαταστάσεις, µε τις ακόλουθες ανά περίπτωση προϋποθέσεις:
Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές που θα προκληθούν από Ασφαλιστικό Κίνδυνο σε ηλιακούς θερµοσίφωνες, αντλίες θερµότητας
και ατοµικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, µε την προϋπόθεση
ότι οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά ενεργειακές
ανάγκες της Κατοικίας.
Η ασφάλιση Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, παρέχεται µε Όριο
6
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Αναλογία Κοινόκτητων Χώρων (Ισχύει µόνο για τμήματα Κτιρίου
με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας π.χ. διαμερίσµατα)
Θα σας αποζηµιώσουµε για τις δαπάνες που σας αναλογούν υπό
την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτη του ασφαλισµένου τμήματος του
Κτιρίου και αφορούν αποκλειστικά την αποκατάσταση ζηµιών σε
κοινόκτητους χώρους και εγκαταστάσεις.
Η ασφάλιση Αναλογίας Κοινόκτητων Χώρων, ισχύει εφόσον συντρέχουν και ικανοποιούνται απόλυτα και οι δυο παρακάτω προϋποθέσεις:
• η ζηµιά στους Κοινόκτητους χώρους και εγκαταστάσεις προέκυψε ως άµεση συνέπεια Ασφαλιστικής Περίπτωσης,
• κατά το χρόνο της ζηµιάς ίσχυαν και είχαν πλήρη εφαρµογή οι
διατάξεις του Άρθρου 7: «Προστασία έναντι της υπασφάλισης».
Ποια είναι τα αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας που καλύπτονται μέχρι
ορισμένο ποσό
Άρθρο 5: Αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας
Έργα τέχνης, (πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, λιθογραφίες, χαλκογραφίες, γλυπτά κλπ.), αντίκες, χειροποίητα χαλιά, συλλογές,
σκεύη και αντικείµενα από πολύτιµα µέταλλα, µουσικά όργανα,
γουναρικά, ρολόγια, συσκευές ήχου και / ή εικόνας και / ή επικοινωνίας, αντικείµενα ή συσκευές που ενσωµατώνουν φακούς,
αθλητικός εξοπλισµός οποιουδήποτε είδους, αποζηµιώνονται ανά
αντικείµενο και στο σύνολό τους µέχρι τα παρακάτω Ορία Αποζηµίωσης:
• Εάν ασφαλίζεται Μόνιμη ή Παράλληλη Μόνιμη κατοικία: Το Όριο
Αποζηµίωσης για το σύνολο των αντικειµένων ιδιαίτερης αξίας
περιορίζεται µέχρι 20% του Ασφαλιστικού Ποσού Περιεχοµένου
που θα ισχύει κατά το χρόνο της Ζηµιάς, χωρίς όµως το ποσό
Αποζηµίωσης ανά αντικείµενο να µπορεί να υπερβεί το ποσό
των 1.500 ευρώ.
• Εάν ασφαλίζεται Εξοχική   Κατοικία: Το Όριο Αποζηµίωσης για
το σύνολο των αντικειµένων ιδιαίτερης αξίας περιορίζεται µέχρι 20% του Ασφαλιστικού Ποσού Περιεχοµένου που θα ισχύει
κατά το χρόνο της Ζηµιάς, χωρίς όµως το ποσό Αποζηµίωσης
ανά αντικείµενο να µπορεί να υπερβεί το ποσό των 750 ευρώ.
• Περισσότερα του ενός αντικείµενα που, σύµφωνα µε το συνήθη
τους προορισµό και χρήση, αποτελούν ενιαίο σύνολο (π.χ. σερβίτσιο), θα θεωρούνται ως ένα αντικείµενο.
• Οι πιο πάνω περιορισµοί ως προς τα ανώτατα, συνολικά και ανά
αντικείµενο Όρια Αποζηµίωσης, δεν ισχύουν για τα αντικείµενα
που αναφέρονται σε αναλυτική κατάσταση µε την περιγραφή
και την αξία του κάθε αντικειµένου χωριστά, η οποία μας έχει
ενδεχομένως παραδοθεί από εσάς και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του Ασφαλιστηρίου.
Ασφαλιστικά Ποσά: Πώς καθορίζονται και υπολογίζονται τόσο
κατά τη σύναψη της ασφάλισης, όσο και κατά τη διάρκειά της
Άρθρο 6: Ασφαλιστικά Ποσά-Υπασφάλιση-Υπερασφάλιση

1. Το Ασφαλιστικό Ποσό για κάθε Ασφαλισµένο Αντικείμενο πρέπει να είναι πάντοτε ίσο µε το Κόστος Αντικατάστασής του µε
Καινούργιο (βλ. σχετικό ορισµό στο Άρθρο 1 «Ορισµοί») του
αντικειµένου αυτού.
2. Υπασφάλιση: Αν τη στιγµή που επήλθε Ζηµιά ή Απώλεια σε
οποιοδήποτε Ασφαλισµένο Αντικείμενο, βρεθεί ότι το Ασφαλιστικό Ποσό υπολείπεται αυτού που θα έπρεπε να είχε ασφαλιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της αµέσως προηγούµενης
παραγράφου 1, η ευθύνη µας για Αποζηµίωση θα περιορίζεται
στο ποσοστό της Ζημιάς που προκύπτει από τη διαίρεση του
Ασφαλιστικού Ποσού με το ποσό που θα έπρεπε να είχε ασφαλιστεί.
Προκειµένου να αποφύγετε προβλήµατα υπασφάλισης, θα
πρέπει να αναπροσαρµόζετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα
Ασφαλιστικά Ποσά, ώστε αυτά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, να αντιπροσωπεύουν το Κόστος Αντικατάστασης µε Καινούργιο των Ασφαλισμένων Αντικειμένων .
3. Υπερασφάλιση: Αν το Ασφαλιστικό Ποσό υπερβαίνει την αξία
των αντικειµένων που θα έπρεπε να είχε ασφαλιστεί, δικαιούστε οποτεδήποτε να ζητήσετε τη µείωσή του και αντίστοιχα
και του Ασφαλίστρου για το υπολειπόµενο διάστηµα ισχύος
της ασφάλισης. Σε περίπτωση Ζημιάς ενόσω υπάρχει υπερασφάλιση, η Αποζημίωση θα καθοριστεί με βάση το πραγματικό
Κόστος Αντικατάστασης με Καινούργιο και θα σας επιστραφεί
το μέρος των επιπλέον Ασφαλίστρων που καταβάλατε για το
υπολειπόμενο διάστημα ισχύος της Ασφάλισης.
Πως μπορείτε να προστατευθείτε από την υπασφάλιση
Άρθρο 7: Προστασία έναντι υπασφάλισης
Εφόσον συντρέχουν και ικανοποιούνται απόλυτα όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις, δεν θα µειώσουµε αναλογικά την Αποζηµίωση,
ακόµη και αν βρεθεί ότι κατά το χρόνο της Ζηµιάς το Ασφαλιστικό
Ποσό υπολειπόταν αυτού που σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα έπρεπε να είχε ασφαλιστεί.
Προϋποθέσεις ισχύος και εφαρμογής της προστασίας υπασφάλισης:
1.	Κατά τη σύναψη της ασφάλισης, θα πρέπει:
Α.	να μας δηλώσετε την πραγματική στεγασμένη επιφάνεια (σε
τετραγωνικά μέτρα) της ασφαλισμένης Κατοικίας ή και του
κτιρίου ή τμήματος αυτού, εντός του οποίου βρίσκεται το
ασφαλισμένο Περιεχόμενο,
Β.	τα Ασφαλιστικά Ποσά Κτιρίου ή και Περιεχομένου (ανάλογα με
το τί ασφαλίζεται) να είναι ίσα ή μεγαλύτερα από τα ποσά που
προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της πραγματικής στεγασμένης επιφάνειας, επί τις παρακάτω αντίστοιχες ελάχιστες προτεινόμενες αξίες ανά τετραγωνικό
μέτρο:
			 1.	Για Κτίρια αποθηκών και χώρων στάθμευσης, ανεξάρτητα
από τη χρήση της Κατοικίας: 500 ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρο.
			 2.	Για τμήματα κτιρίων με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
(π.χ. διαμερίσματα σε πολυκατοικία)
• όταν πρόκειται για Μόνιμη ή Παράλληλη Μόνιμη Κατοικία:
						 -για το Κτίριο: 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
						 - για το Περιεχόμενο: 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
• όταν πρόκειται για Εξοχική Κατοικία:
						 - για το Κτίριο: 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
						 - για το Περιεχόμενο: 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
			 3. Για μονοκατοικίες:
• όταν πρόκειται για Μόνιμη ή Παράλληλη Μόνιμη Κατοικία:

						 - για το Κτίριο: 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
						 - γ
 ια το Περιεχόμενο: 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
• ό
 ταν πρόκειται για Εξοχική Κατοικία:
						 - γ
 ια το Κτίριο: 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
						 - για το Περιεχόμενο: 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
2. Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, θα πρέπει
να µας ενηµερώνετε αμέσως για οποιαδήποτε µεταβολή στα τετραγωνικά µέτρα της πραγµατικής στεγασµένης επιφάνειας.
Ποιές είναι οι περιπτώσεις για τις οποίες σας παρέχουμε Κάλυψη
Άρθρο 8: Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
Η κάλυψη για οποιονδήποτε από τους παρακάτω αναφερόµενους
Ασφαλιστικούς Κινδύνους, ισχύει µόνον εάν αυτός αναφέρεται
ρητά στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου και εφόσον έναντι αυτού αναγράφεται αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ποσό.
Όλα τα Ασφαλιστικά Ποσά που αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων ισχύουν το καθένα για τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο δίπλα στον
οποίο αναγράφεται και δεν προσαυξάνουν τα συνολικά Ασφαλιστικά Ποσά Κτιρίου ή Περιεχομένου,
Οι ειδικές εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, ισχύουν επιπλέον των Γενικών Εξαιρέσεων του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέσεις
της Ασφαλιστικής Κάλυψης» και δεν καταργούν κάποια από αυτές.
Οµοίως, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, ισχύουν
επιπλέον των προϋποθέσεων των Γενικών Όρων και δεν καταργούν
κάποια από αυτές.
Θα σας αποζηµιώσουµε για Απώλεια ή Ζηµιά στο Κτίριο ή και
στο Περιεχόµενό του (ανάλογα µε τι έχετε ασφαλίσει), η οποία θα
προκληθεί κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου και θα
οφείλεται άµεσα και αποκλειστικά στην επέλευση Ασφαλιστικής
Περίπτωσης εξαιτίας κάποιου από τους παρακάτω Ασφαλιστικούς
Κινδύνους:
1. Φωτιά ή Πυρκαγιά
Θα σας αποζημιώσουμε για Απώλεια ή Ζηµιά στα ασφαλισµένα
αντικείµενα που θα προκληθεί άµεσα από εστία φωτιάς, δηλαδή
καύση που συνοδεύεται από ανοιχτή («γυµνή») φλόγα. Η κάλυψη
περιλαµβάνει και Ζηµιές που θα προκληθούν από τον καπνό της
Φωτιάς ή/και τις προσπάθειες πυρόσβεσης.
Ειδικές εξαιρέσεις
Δεν θα σας αποζημιώσουμε για:
• οποιοδήποτε συµβάν δεν συνοδεύεται από ύπαρξη ανοιχτής
φλόγας (εστίας φωτιάς)
• φωτιάς που παραµένει µέσα σε ειδικά για αυτήν σχεδιασµένο
χώρο (π.χ. τζάκι), εκτός εάν ξεφύγει από τον ειδικά για αυτήν
σχεδιασµένο χώρο και εξαπλωθεί σε άλλα σηµεία.
2.	Κεραυνός
	Θα σας αποζηµιώσουµε για άµεσες και ορατές Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα από πτώση κεραυνού ή και πυρκαγιά που
προκλήθηκε από κεραυνό.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζηµιώσουµε για οποιαδήποτε έµµεση ζηµιά από
κεραυνό, όπως βραχυκύκλωµα, υπέρταση, σχηµατισµό τόξου,
επαγωγικά φαινόµενα κλπ. και γενικότερα κάθε είδους ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες ή απορρυθµίσεις, εκτός κι αν συνυπάρχουν µε εµφανή σηµάδια ρηγµάτωσης ή καύσης στο ασφαλισµένο Κτίριο ή στο κτίριο εντός του οποίου βρίσκεται το ασφαλισµένο
Περιεχόµενο.
Οι έµµεσες ζηµιές από κεραυνό µπορούν να καλυφθούν, εάν
στο πρόγραµµα ασφάλισης που επιλέξατε περιλαµβάνεται και
ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος «Βραχυκύκλωµα χωρίς Εστία Φωτιάς».
3.	Έκρηξη Συσκευών και Εγκαταστάσεων
	Θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµε7

να από έκρηξη συσκευών ή/και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αποκλειστικά οικιακή χρήση, όπως λέβητα θέρµανσης,
θερµοσίφωνα, φιαλών ή συσκευών ή εγκαταστάσεων υγραερίου
ή φυσικού αερίου, εντός ή εκτός των χώρων της Κατοικίας, η διεύθυνση της οποίας δηλώνεται στο Ασφαλιστήριο ως: τοποθεσία κινδύνου.
4.	Ευρεία Έκρηξη
	Θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από έκρηξη.
Επίσης θα σας αποζηµιώσουµε και για τις Ζηµιές σε αυτό το ίδιο
το Ασφαλισμένο Αντικείμενο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, µόνον
όµως εάν πρόκειται για συσκευή ή εγκατάσταση, όπως λέβητας
θέρµανσης, θερµοσίφωνας, φιάλες ή συσκευές ή εγκαταστάσεις
υγραερίου ή φυσικού αερίου.
5.	Πτώση Αεροσκαφών
	Θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από πτώση αεροσκάφους ή άλλου αεροπορικού µέσου ή και αντικειµένου που πέφτει από αυτά.
6.	Βραχυκύκλωμα χωρίς Εστία Φωτιάς
	Θα σας αποζηµιώσουµε µέχρι του αντιστοίχου Ορίου Αποζηµίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων, για Ζηµιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές µηχανές ή συσκευές ή τµήµα ηλεκτρικής
εγκατάστασης, που προκαλούνται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου, διαρροή ηλεκτρισµού και
γενικότερα κάθε είδους ηλεκτρικές ή μηχανικές βλάβες ή απορρυθμίσεις.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημίες:
• που προκαλούνται από αντικανονική λειτουργία.
• σε κάθε είδους και φύσης λυχνίες της µηχανής, συσκευής ή
εγκατάστασης.
7. Πυρκαγιά από Δάσος
	Θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα,
άµεσα προερχόµενες από πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαµνώδεις εκτάσεις, λόχµες, λειµώνες, συστάδες δένδρων ή
θάµνων ακόμη και αν προέκυψε από εκχέρσωση του εδάφους µε
φωτιά.
8.	Πρόσκρουση Οχήματος Ιδιοκτησίας Τρίτων
	Θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές σε Ασφαλισµένα Αντικείµενα
που προκαλούνται από πρόσκρουση χερσαίου οχήµατος.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιά που θα προκληθεί :
• από όχηµα που ανήκει κατά κυριότητα σε σας ή σε μέλος της
Οικογένειάς σας ή τελεί υπό την κατοχή ή τον έλεγχό σας ή
µέλους της Οικογένειάς σας.
9.	Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι (Βάρος Χιονιού), Χαλάζι
	Θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα, άµεσα προερχόµενες από πληµµύρα, θύελλα ή ακόμα ισχυρότερο άνεμο, καταιγίδα, χιόνι (βάρος χιονιού), χαλάζι.
	Ειδικοί Ορισμοί
	Για τους σκοπούς αυτής της κάλυψης:
	Πλημμύρα, είναι ο κατακλυσµός από νερά θάλασσας ή βροχής, η
λόγω φυσικών αιτίων υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη
κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευµάτων και
οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση νερού που προέρχεται
από χώρους εκτός του ασφαλισµένου Κτιρίου ή κτιρίου που στεγάζει ασφαλισμένο Περιεχόμενο.
	Θύελλα, είναι η επικράτηση σφοδρών ανέµων, ταχύτητας τουλάχιστον 75 χιλιομέτρων ανά ώρα, που αποδεικνύεται από σχετική
βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
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Ειδικές εξαιρέσεις:
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για Ζηµιές που οφείλονται σε:
• ανέµους ταχύτητας χαμηλότερης των 75 χιλιομέτρων ανά ώρα,
• παγετό,
• διείσδυση νερών, χαλαζιού ή χιονιού µέσω οποιασδήποτε οροφής ή και ανοιγµάτων (θυρών, καµινάδων, φωταγωγών, παραθύρων κλπ.), τα οποία αφέθηκαν ή ξεχάσθηκαν ανοιχτά,
• καθίζηση ή ανύψωση ή κατολίσθηση βράχων ή χωµάτων ή διάβρωση εδάφους, από οποιαδήποτε αιτία,
• παλιρροϊκά κύματα (tsunami), από οποιαδήποτε αιτία κι αν
προέρχονται.
	Επίσης δεν θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές:
• που συνέβησαν ή ανακαλύφθηκαν αφού το ασφαλισµένο Κτίριο ή το κτίριο ή τµήµα του, εντός του οποίου βρίσκεται το
Ασφαλισµένο Περιεχόµενο, είχε ήδη παραµείνει ακατοίκητο ή
δεν είχε χρησιµοποιηθεί για περισσότερες:
		 -	από 45 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Μόνιμη ή Παράλληλη Μόνιμη κατοικία, ή
		 -	από 90 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Εξοχική κατοικία,
• που προκαλούνται σε κινητά που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, µόνιµα ή περιστασιακά
• που προκαλούνται σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραμμές (συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και στύλων) ή σε τεντόπανα,
• που προκαλούνται εξ αιτίας αλλοίωσης ή αποσάθρωσης των
προσόψεων και γενικότερα εξωτερικών επιφανειών κτιρίων,
οι οποίες οφείλονται σε σταδιακή φθορά των Ασφαλισμένων
Αντικειμένων από τη συνεχή έκθεσή τους σε φυσικά φαινόμενα,
• που οφείλονται σε υγρασία ή µύκητες (µούχλα), φυσιολογική
φθορά, ή παλαιότητα του Κτιρίου και των µόνιµων εγκαταστάσεων του, συµπεριλαµβανοµένων και των ζηµιών από φθορά
της υγροµόνωσης της στέγης,
• σε αντικείµενα του περιεχοµένου της Κατοικίας που βρίσκονται
σε υπόγειες αποθήκες οικιακής χρήσης και δεν είναι τοποθετηµένα τουλάχιστον 12 εκατοστά ψηλότερα από το δάπεδο,
εκτός από αυτά των οποίων η συνήθης χρήση δεν το επιτρέπει,
• που οφείλονται στη θραύση, διαρροή ή υπερχείλιση σωληνώσεων - δεξαµενών και γενικά εγκαταστάσεων ύδρευσης,
θέρµανσης, κλιµατισµού, αποχέτευσης, αυτόµατων εγκαταστάσεων κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers),
• που οφείλονται σε υπόγεια νερά ή στην διακύµανση της
στάθµης υπόγειων υδροφόρων στρωµάτων ή/και άνοδο της
στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα.
10.	Διάρρηξη Σωληνώσεων και Εγκαταστάσεων (ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης,πυρόσβεσης)
	Θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα, άµεσα προερχόµενες από τυχαία διαρροή ή διαφυγή υγρού
από σωληνώσεις, δεξαμενές και γενικά οικιακές εγκαταστάσεις
ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης ή κατάσβεσης πυρκαγιάς (sprinklers).
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώνουμε όμως για ζημιές:
• που συνέβησαν ή ανακαλύφθηκαν αφού το Ασφαλισµένο Κτίριο ή το κτίριο ή το τµήµα του, εντός του οποίου βρίσκεται το
Ασφαλισµένο Περιεχόµενο, είχε ήδη παραµείνει ακατοίκητο ή
δεν είχε χρησιµοποιηθεί για περισσότερες:
		 -	από 45 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Μόνιμη ή Παράλληλη Μόνιμη κατοικία, ή
		 -	από 90 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Εξοχική κατοικία,
• που οφείλονται σε υγρό που διαφεύγει από βρύσες ή και κάθε
είδους και φύσης βάνες της Κατοικίας που αφέθηκαν ή ξεχάστηκαν ανοιχτές,

• σ
 ε αυτές τις ίδιες τις σωληνώσεις, δεξαµενές και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης, ψύξης, αποχέτευσης ή και αυτόµατες εγκαταστάσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς.
11.	Έξοδα Διερευνητικών Εργασιών Διαρροής Υγρού και Αποκατάστασης Ζημιών στις Αντίστοιχες Σωληνώσεις και Εγκαταστάσεις
	(Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)
	Με την προϋπόθεση ότι συνέβη Ζηµιά που καλύπτεται µε βάση
τον Ασφαλιστικό Κίνδυνο (10), θα σας αποζηµιώσουµε επιπλέον
και για τα έξοδα εντοπισµού της Ζηµιάς και επιδιόρθωσης, αντικατάστασης ή και καθαρισμού των σωληνώσεων, δεξαμενών ή
εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης, αποχέτευσης
ή ψύξης του ασφαλισµένου Κτιρίου που υπέστησαν βλάβη, καθώς και για ζηµιές που θα προκληθούν από τις εργασίες αυτές.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως, για:
• τα έξοδα εντοπισμού ή αποκατάστασης Ζημιάς που προέρχεται από εγγενές ελάττωμα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά,
παλαιότητα των προαναφερομένων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων, εφόσον αυτές είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. Αυτή
η εξαίρεση δεν θα ισχύσει εάν η περιουσία που ζηµιώθηκε
ασφαλίζεται στην ERGO τα τελευταία δέκα (10) χρόνια χωρίς
διακοπή, µε Ασφαλιστήριο περιουσίας στο οποίο και για όλη
τη διάρκεια αυτών των 10 ετών ασφάλισης, περιλαµβάνεται
και η κάλυψη ζηµιών από διαρροή νερού από σωληνώσεις,
• τ α έξοδα αποκατάστασης Ζημιάς σε θερμοσίφωνες οι οποίοι
είναι ηλικίας άνω των 15 ετών.
12.	Έξοδα Άντλησης Υδάτων
	Εάν εξαιτίας Ζηµιάς που αποζηµιώνεται από αυτό το Ασφαλιστήριο πληµµυρίσει το ασφαλισμένο Κτίριο ή το κτίριο όπου
βρίσκεται το ασφαλισμένο Περιεχόμενο, θα σας αποζηµιώσουµε για τα έξοδα που εύλογα και αναγκαία θα απαιτηθούν
για την άντληση των υδάτων από τους χώρους αυτούς.
13. Κλοπή - Ζημιές Κλέφτη στο Κτίριο
	Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης:
Ως Διάρρηξη ορίζεται η παράνοµη και βίαιη παραβίαση της
Κατοικίας, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται απαραίτητα
από εµφανή σηµάδια παραβίασης στα σηµεία εισόδου ή και
εξόδου των δραστών,
Ως Ληστεία ορίζεται η παράνομη αφαίρεση ή και εξαναγκασμός
σε παράδοση, Ασφαλισμένων Αντικειμένων, µετά από άσκηση
σωµατικής βίας ή απειλή άσκησης βίας εναντίον Ασφαλισμένου Προσώπου ή άλλου προσώπου που συγκατοικεί στην Κατοικία ή βρίσκεται υπό τις εντολές Ασφαλισμένου Προσώπου.
	
Βασική Κάλυψη
	Θα σας αποζημιώσουμε για:
• την παράνομη αφαίρεση Ασφαλισµένων Αντικειμένων, όσο
και για τις Ζηµιές που προκλήθηκαν σε αυτά από τους δράστες, εξαιτίας Διάρρηξης ή Ληστείας και
• τις Ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλισµένο Κτίριο ή το
κτίριο που στεγάζει το ασφαλισμένο Περιεχόμενο, εξαιτίας Διάρρηξης ή Ληστείας ή και απόπειρας Διάρρηξης ή Ληστείας,
µέχρι του Ασφαλιστικού Ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα
Καλύψεων, ως: «Ζηµιές Κλέφτη στο Κτίριο»
	Ληστεία Κοσμημάτων ή Άλλων Τιμαλφών
	Κατά µερική τροποποίηση του Άρθρου 4: «Εξαιρούµενα αντικείµενα», θα σας αποζημιώσουμε µέχρι του ποσού των 500
ευρώ ανά Ασφαλιστική Περίοδο για Απώλεια κοσµηµάτων ή
άλλων τιµαλφών, άµεσα και αποκλειστικά προερχόµενη από
Ληστεία που διαπράχθηκε εντός της Κατοικίας.
	
Κάλυψη Τιμαλφών εντός Χρηματοκιβωτίου
	Θα σας αποζημιώσουμε για Απώλεια ή Ζηµιά από Ασφαλιστικό Κίνδυνο σε κοσµήµατα, ρολόγια, πολύτιµους και ηµιπολύ-

τιµους λίθους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
• τα παραπάνω αντικείμενα βρίσκονται εντός κλειδωμένου χρηματοκιβωτίου, το οποίο είναι εντοιχισμένο στην ασφαλισμένη
Κατοικία ή πακτωμένο σε σταθερά δομικά στοιχεία αυτής και
• η ασφαλισμένη Κατοικία είναι Μόνιμη ή Παράλληλη Μόνιμη
και όχι εξοχική.
	Η Κάλυψη Τιμαλφών εντός Χρηματοκιβωτίου παρέχεται με Όριο
Αποζημίωσης ανά ασφαλιστική περίοδο το 20% του Ασφαλιστικού Ποσού Περιεχομένου που θα ισχύει κατά το χρόνο που
επήλθε η Ζημιά, ή το ποσό των 3.000 ευρώ, όποιο από τα δύο
είναι το μικρότερο. Το παραπάνω Όριο Αποζημίωσης ισχύει
ανεξαρτήτως αν τα τιμαλφή βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα
χρηματοκιβώτια εντός Κατοικίας.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε για:
• κλοπή που διαπράχθηκε με χρήση αντικλειδιού ή με χρήση
κλειδιού που χάθηκε, εκτός αν είστε σε θέση να αποδείξετε
ότι το κλειδί περιήλθε στα χέρια των κλεφτών με παράνομο
τρόπο,
• μυστηριώδη ή ανεξήγητη εξαφάνιση ή υπεξαίρεση ασφαλισμένων αντικειμένων,
• Ζημιά ή απώλεια αντικειμένων που βρίσκονταν σε ανοιχτό
χώρο, στο ύπαιθρο ή και σε υπόστεγα και γενικότερα έξω από
κλειστό και στεγασμένο χώρο,
• Ληστεία που έλαβε χώρα εκτός των χώρων της Ασφαλισμένης
Κατοικίας,
• Ζ
 ηµιές ή Απώλειες που συνέβησαν ή ανακαλύφθηκαν αφού
το ασφαλισµένο Κτίριο ή το κτίριο ή το τµήµα του όπου βρίσκεται το ασφαλισµένο Περιεχόµενο, είχε ήδη παραµείνει
ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιµοποιηθεί για περισσότερες:
		 -	από 45 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Μόνιμη ή Παράλληλη Μόνιμη κατοικία, ή
		 -	από 90 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Εξοχική κατοικία,
• κλοπή, Ζηµιά ή Απώλεια που έλαβε χώρα κατά τον χρόνο που η
χρήση του ασφαλισµένου Κτιρίου ή του κτιρίου όπου βρίσκεται
το ασφαλισμένο Περιεχόμενο είχε με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρηθεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή µας.
14.	Πτώση Δένδρων, Στύλων
	Θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από τυχαία πτώση δέντρων, κλαδιών ή
στύλων, καθώς και - µετά την προηγούµενη έγκρισή µας - για τα
έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν για την αποµάκρυνσή τους.
	Ειδικές εξαιρέσεις:
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιά που προκαλείται:
• σ
 τα ίδια τα δέντρα ή στύλους,
• κ
 αλύπτεται ή θα μπορούσε να είχε καλυφθεί, από οποιονδήποτε άλλον Ασφαλιστικό Κίνδυνο που αναφέρεται στο παρόν,
• α
 πό το κόψιμο των δέντρων ή στύλων είτε από εσάς τον ίδιο,
είτε και από άλλους για λογαριασμό σας.
15.	Θραύση Κρυστάλλων - Υαλοπινάκων και Καθρεφτών
	Θα σας αποζημιώσουμε για Ζηµιές θραύσης από αιφνίδιο και
τυχαίο αίτιο σε εξωτερικούς και εσωτερικούς υαλοπίνακες ή
καθρέφτες που αποτελούν στοιχεία του ασφαλισµένου Κτιρίου, καθώς και - εφόσον µε το Ασφαλιστήριο αυτό καλύπτεται
το περιεχόµενο - σε καθρέφτες, συµπεριλαµβανοµένης και της
δαπάνης που αφορά τις εργασίες επανατοποθέτησης αυτών.
Τα πλαίσια και τα ελαστικά µέρη περιµετρικά υαλοπινάκων
και καθρεφτών θα αποζηµιωθούν µόνο µε την προϋπόθεση ότι
ταυτόχρονα έχει συµβεί Ζηµιά από την ίδια αιτία και στον υαλοπίνακα ή τον καθρέφτη.
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Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για:
• ζ ημιά που συνίσταται µόνο σε γρατσουνιές, χαρακιές ή άλλα
αισθητικά ελαττώµατα των ασφαλισµένων κρυστάλλων,
• ζ ημιά κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στις πόρτες, στα παράθυρα ή στους ίδιους τους υαλοπίνακες και καθρέφτες, καθώς και ζηµιά που είναι αποτέλεσµα επισκευών ή
οικοδοµικών εργασιών στο κτίριο,
• ζ ηµιά που οφείλεται σε εσφαλµένη τοποθέτηση,
• ζ ημιά που καλύπτεται ή θα µπορούσε να είχε καλυφθεί, από
οποιονδήποτε άλλον Ασφαλιστικό Κίνδυνο που αναφέρεται
στο παρόν,
• ζημιές

σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες που έχουν συλλεκτική αξία ή αξία ως έργα τέχνης (π.χ. βιτρό), καθώς και
στα πλαίσια και τους σκελετούς τους, εκτός και αν μας έχουν
δηλωθεί ειδικά από σας μαζί με την αντίστοιχη αξία τους και
έχουν περιληφθεί στην ασφάλιση,
• ζημιές

σε κρυστάλλινα σκεύη οικιακής ή επαγγελματικής
χρήσης με ή χωρίς συλλεκτική αξία ή αξία ως έργα τέχνης (π.χ.
ανθοδοχεία, σκεύη σερβιρίσματος και διακοσμητικά αντικείμενα).
16.	Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία - Κακόβουλες Ενέργειες
	Κατά μερική τροποποίηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης», θα σας αποζημιώσουμε για Ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα οφειλόμενες σε:
• κ
 ακόβουλες πράξεις ατόµων µε σκοπό τη δολιοφθορά, είτε οι
πράξεις αυτές διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια διατάραξης
της δηµόσιας τάξης(δηλαδή απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών), είτε όχι,
• ε νέργειες των νόµιµα κατεστηµένων Αρχών για καταστολή ή
απόπειρα καταστολής διατάραξης της δηµόσιας τάξης, ή για
τον περιορισµό των συνεπειών της.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε για ζημιές:
• οφειλόμενες σε πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες ή απεργίες
που εξελίσσονται σε λαϊκή εξέγερση ή ισοδυναμούν με λαϊκή εξέγερση,
• π
 ου άμεσα ή έμμεσα οφείλονται σε Τρομοκρατικές Ενέργειες,
• π
 ου θα προκληθούν από αφισοκόλληση, βαφή ή γραφή συνθηµάτων, graffiti, ή που θα συνίστανται µόνο σε γρατζουνιές,
χαρακιές ή άλλα αισθητικά ή επιφανειακά ελαττώµατα,
• που άμεσα ή έμμεσα οφείλονται σε κλοπή ή και απόπειρα
κλοπής,
• που προκαλούνται από µόνιµη ή πρόσκαιρη στέρηση της
χρήσης, κατοχής ή και κυριότητας των ασφαλισµένων αντικειµένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσης από οποιαδήποτε νόµιµα κατεστηµένη αρχή, ή παράνοµης κατοχής
τους από οποιοδήποτε πρόσωπο. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι
θα σας αποζημιώσουμε για Ζημιές που επήλθαν στα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε πριν τη μόνιμη στέρηση της χρήσης,
κατοχής ή κυριότητάς τους, είτε κατά τη διάρκεια της πρόσκαιρης στέρησης της χρήσης, κατοχής ή κυριότητάς τους.
• που συνέβησαν ή ανακαλύφθηκαν αφού το Aσφαλισμένο
Κτίριο ή το κτίριο ή τμήμα αυτού, εντός του οποίου βρίσκεται το ασφαλισμένο Περιεχόμενο, είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερες:
		 -	από 45 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Μόνιμη ή Παράλληλη Μόνιμη κατοικία, ή
		 -	από 90 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Εξοχική κατοικία.
	Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εξαιρέσεις του Άρθρου 3: «Γενικές
Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης».
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	Η παρούσα μερική τροποποίηση της παραγράφου 1 του Άρθρου
3: «Γενικές Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης», ισχύει αποκλειστικά και μόνο για Ζημιές στην ασφαλισμένη Κατοικία ή και
το Περιεχόμενο αυτής (ανάλογα με το τί ασφαλίζεται) και όχι για
οποιαδήποτε άλλη κάλυψη ή επέκταση κάλυψης που παρέχεται
με αυτό το Ασφαλιστήριο.
17.	Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές Ενέργειες)
	Κατά µερική τροποποίηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης», θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα οφειλόµενες σε
Τροµοκρατικές Ενέργειες, είτε οι ενέργειες αυτές διαπράχθηκαν
κατά τη διάρκεια διατάραξης της δηµόσιας τάξης (απεργίες,
οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές), είτε όχι, περιλαµβανοµένων και
των Ζηµιών που θα οφείλονται σε ενέργειες των νόµιµα κατεστηµένων Αρχών για καταστολή ή απόπειρα καταστολής των
τρομοκρατικών ενεργειών ή για περιορισµό των συνεπειών τους.
	Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εξαιρέσεις του Άρθρου 3: «Γενικές
Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης».
	Η παρούσα μερική τροποποίηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης», ισχύει
αποκλειστικά και μόνο για Ζημιές στην ασφαλισμένη Κατοικία
ή και το Περιεχόμενο αυτής (ανάλογα με το τί ασφαλίζεται) και
όχι για οποιαδήποτε άλλη κάλυψη ή επέκταση κάλυψης που
παρέχεται με αυτό το Ασφαλιστήριο.
18.	Σεισμός και / ή Φωτιά συνεπεία Σεισμού
	Κατά µερική τροποποίηση της παραγράφου 6 του Άρθρου 3:
«Γενικές Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης», θα σας αποζηµιώσουµε για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που
προέρχονται άμεσα από σεισµό ή ηφαιστειακή έκρηξη, ή παλιρροϊκά κύµατα που προκύπτουν ως επακόλουθα σεισµού
ή ηφαιστειακής έκρηξης, περιλαµβανοµένων και των Ζηµιών
από:
• Φωτιά, ή άλλο Ασφαλιστικό Κίνδυνο, που εκδηλώνεται ως
συνέπεια σεισµού ή ηφαιστειακής έκρηξης ή παλιρροϊκών
κυμάτων,
• Καθίζηση ή ανύψωση ή και κατολίσθηση εδάφους, βράχων ή
χωµάτων, µε την προϋπόθεση ότι θα προκύψουν άμεσα και
αποκλειστικά ως συνέπεια σεισµού ή ηφαιστειακής έκρηξης
ή παλιρροϊκών κυµάτων.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε για οποιαδήποτε ζημιά που άμεσα
ή έμμεσα προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από:
• π
 ρογενέστερες της παρούσας ασφάλισης καταπονήσεις ή και
Ζημιές στο ασφαλισμένο Κτίριο ή το κτίριο που στεγάζει το
ασφαλισμένο Περιεχόμενο,
• κ
 ατασκευαστικό ελάττωµα του ασφαλισµένου Κτιρίου ή του
κτιρίου που στεγάζει το ασφαλισµένο Περιεχόµενο, που γνωρίζατε ή οφείλατε να γνωρίζετε κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου,
• τ η μη τήρηση του αντισεισµικού κανονισµού που ίσχυε κατά
το χρόνο έκδοσης της άδειας ανέγερσης, εφόσον το γνωρίζατε ή οφείλατε να το γνωρίζετε.
	Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εξαιρέσεις του Άρθρου 3: «Γενικές
Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης».
	Η παρούσα µερική τροποποίηση της παραγράφου 6 του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης», ισχύει
αποκλειστικά και µόνο για Ζηµιές στην ασφαλισµένη Κατοικία
ή και το Περιεχόµενο αυτής (ανάλογα µε το τί ασφαλίζεται) και
όχι για οποιαδήποτε άλλη κάλυψη ή επέκταση κάλυψης που
παρέχεται µε αυτό το Ασφαλιστήριο.

19.	Έξοδα Μεταστέγασης
	Εάν, εξαιτίας υλικής ζηµιάς σε Ασφαλισµένα Αντικείµενα για
την οποία σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος οφείλουµε
να σας καταβάλουµε Αποζηµίωση, το ασφαλισµένο Κτίριο ή
το κτίριο που στεγάζει το ασφαλισµένο Περιεχόµενο, καταστεί
ακατάλληλο για διαµονή για λόγους ασφάλειας ή υγιεινής, θα
σας αποζηµιώσουµε για το κόστος εναλλακτικής προσωρινής
διαµονής εσάς του ιδίου και των µελών της Οικογενείας σας,
είτε σε ξενοδοχείο, είτε σε άλλη προσωρινά μισθωμένη κατοικία, ανάλογη µε αυτή που ασφαλίζετε.
	Υπολογισμός της Αποζημίωσης:
1.	Η Αποζηµίωση θα υπολογίζεται αναλογικά για το χρονικό διάστηµα μίσθωσης του εναλλακτικού χώρου διαµονής και θα
περιορίζεται ανά µήνα κατά ανώτατο όριο, µέχρι:
α. το ποσό που ήδη καταβάλλατε αποδεδειγµένα ως µηνιαίο
ενοίκιο κατά το χρόνο επέλευσης της υλικής ζηµιάς (εφόσον
είστε μισθωτής της Κατοικίας) ή το ποσό που εύλογα θα εισπράττατε ως µηνιαίο ενοίκιο εάν εκμισθώνατε την ασφαλισµένη Κατοικία, αµέσως πριν την επέλευση της υλικής
ζηµιάς (εφόσον είστε ο ιδιοκτήτης της Κατοικίας),
β. το ποσο που καταβάλλετε ως ενοίκιο για τη χρήση του
εναλλακτικού χώρου διαμονής,
γ. το 1/12 του Ασφαλιστικού Ποσού που αντιστοιχεί στην
Κάλυψη Εξόδων Μεταστέγασης,
όποιο από τα παραπάνω (α), (β) και (γ), είναι το µικρότερο
2.	Σε περίπτωση που η ασφαλισµένη Κατοικία είναι Μόνιμη ή
Παράλληλη Μόνιμη, το χρονικό διάστημα στο οποίο αναλογεί η Αποζημίωση αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της
μίσθωσης του εναλλακτικού χώρου διαμονής, αλλά ποτέ
νωρίτερα από την ημερομηνία επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης και λήγει:
• αµέσως µόλις το ασφαλισµένο Κτίριο ή το κτίριο στο
οποίο στεγαζόταν το ασφαλισµένο Περιεχόµενο πριν
την Ζηµιά, καταστεί κατάλληλο για διαµονή, ή
• µε την πάροδο επτά (7) ηµερών από την ολοκλήρωση
των εργασιών αποκατάστασης της υλικής ζηµιάς, ή
• με την πάροδο δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία
επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης,
όποιο από τα περιστατικά που περιγράφονται παραπάνω,
συµβεί νωρίτερα.
3. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη Κατοικία είναι εξοχική, το
χρονικό διάστημα στο οποίο αναλογεί η Αποζημίωση δεν θα
υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
4. Σε περίπτωση που είστε μισθωτής, θα αφαιρεθεί από την
Αποζηµίωση το ποσό του ενοικίου που ενδεχομένως δεν
έχετε υποχρέωση να καταβάλετε.
	Ειδική εξαίρεση
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε για έξοδα που προέρχονται από καθυστερήσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητά σας και έχουν ως
αποτέλεσµα την επιµήκυνση του χρονικού διαστήµατος που
θεωρείται εύλογο για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της υλικής ζηµιάς µε βάση την έκταση και τη φύση της.
20.	Οικοσκευή εκτός Κατοικίας
	(Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται το Περιεχόμενο)
	Εάν, εξαιτίας υλικής ζηµιάς σε Ασφαλισµένα Αντικείµενα για
την οποία σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος οφείλουµε
να σας καταβάλλουµε Αποζηµίωση, το ασφαλισµένο Κτίριο ή
το κτίριο που στεγάζει το ασφαλισµένο Περιεχόµενο, καταστεί
ακατάλληλο για διαµονή ή χρήση, µε αποτέλεσµα να απαιτηθεί η µεταφορά µέρους ή και ολόκληρου του Ασφαλισµένου Περιεχοµένου σε άλλο χώρο προσωρινής στέγασης, τότε
η ασφάλιση που παρέχεται µε το παρόν θα ισχύει και κατά
το χρόνο παραµονής των Ασφαλισµένων Αντικειµένων στον

χώρο προσωρινής στέγασής τους.
	Επίσης και μέχρι το αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ποσό, θα σας αποζημιώσουμε:
• για τα έξοδα τα οποία εύλογα θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε
για τη µεταφορά και προσωρινή στέγαση Ασφαλισµένων Αντικειµένων σε άλλη τοποθεσία, καθώς και για την επαναφορά
τους στην Κατοικία που δηλώνεται στο παρόν,
• για ζημιές που θα προκληθούν στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα κατά τη μεταφορά τους από επαγγελματία μεταφορέα,
άµεσα οφειλόµενες σε φωτιά, έκρηξη, βύθιση, προσάραξη,
σύγκρουση, κατακρήµνιση, πρόσκρουση, ανατροπή ή εκτροχιασμό του μεταφορικού μέσου.
	Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστημα που θα
απαιτηθεί για την επισκευή ή ανοικοδόμηση του κτιρίου, με
βάση πραγματογνωμοσύνη, και μέχρι τη λήξη του παρόντος
Ασφαλιστηρίου και αφορά ζημιά που προκαλείται από Ασφαλιστικό Κίνδυνο.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για ζημιές από:
• κλοπή, αν ο προσωρινός χώρος στέγασης δεν διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια µέτρα προστασίας µε αυτά που έχουν συµφωνηθεί µε το Ασφαλιστήριο,
• πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, αν ο προσωρινός χώρος στέγασης είναι υπόγειος,
• πυρκαγιά ή σεισµό (εφόσον έχετε επιλέξει και την κάλυψη σεισµού), αν ο προσωρινός χώρος στεγασης είναι κατασκευασµένος από ξύλο (συμπεριλαμβανομένων και
των κατασκευών τύπου Canadian και Finlandian), ή αν
το έτος κατασκευής του είναι προγενέστερο του 1960,
21.	Τραπεζική Θυρίδα
	(Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται το Περιεχόμενο)
	Θα σας αποζημιώσουμε µέχρι το αντίστοιχο Ασφαλιστικό
Ποσό, για ζηµιές από Ασφαλιστικό Κίνδυνο στο μέρος εκείνο
του περιεχομένου τραπεζικής σας θυρίδας, που αποτελείται από αντικείµενα από χρυσό, κοσµήµατα κάθε είδους,
ρολόγια, µετάλλια ή πολύτιµους λίθους.
22.	Απώλεια Ενοικίων (Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)
	Εάν, εξαιτίας Ζηµιάς από Ασφαλιστικό Κίνδυνο, το ασφαλισμένο Κτίριο που νόμιμα εκμισθώνετε, καταστεί ακατάλληλο για
διαµονή για λόγους ασφάλειας ή υγιεινής µε αποτέλεσµα ο μισθωτής να διακόψει µόνιµα ή προσωρινά τη μίσθωση, θα σας
αποζηµιώσουµε επιπλέον και για την απώλεια των ενοικίων
που θα εισπράττατε εάν δεν είχε συµβεί αυτή η υλική ζηµιά,
σύµφωνα µε τα παρακάτω.
	Η παρούσα κάλυψη ισχύει µε την προϋπόθεση ότι, τόσο η εκμίσθωση, όσο και το ύψος του ενοικίου, αποδεικνύονται από τα
προβλεπόµενα νόμιμα παραστατικά και τις δηλώσεις σας προς
τις αρµόδιες φορολογικές αρχές.
	Υπολογισμός της Αποζημίωσης:
	Η Αποζημίωση θα υπολογίζεται αναλογικά για το διάστηµα
διακοπής της μίσθωσης. Το διάστηµα αυτό θα αρχίζει από το
τέλος του µήνα, για τον οποίο έγινε η τελευταία καταβολή ενοικίου, αλλά ποτέ νωρίτερα από την ηµεροµηνία επέλευσης της
Ασφαλιστικής Περίπτωσης και θα λήγει:
• αµέσως µόλις ξαναρχίσει η καταβολή ενοικίου από τον ίδιο ή
άλλο μισθωτή, ή
• με την πάροδο επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση των
εργασιών αποκατάστασης της υλικής ζημιάς, ή
• με την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης.
όποιο από τα περιστατικά που περιγράφονται παραπάνω,
συµβεί νωρίτερα
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	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε για απώλεια ενοικίων που αφορά:
• υλική ζημιά που συνέβη κατά το χρόνο που η ασφαλισµένη
Κατοικία δεν ήταν εκμισθωμένη, ή είχε καταγγελθεί ή τεθεί
σε αναστολή η σύµβαση εκμίσθωσης,
• τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητά σας
και έχουν ως αποτέλεσµα την επιµήκυνση του χρονικού διαστήµατος που θεωρείται εύλογο για την ολοκλήρωση των
εργασιών αποκατάστασης της υλικής ζηµιάς µε βάση την
έκταση και τη φύση της,
• καθυστέρηση εκμίσθωσης του κτιρίου ή μέρους του, μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής ή ανακατασκευής,
• αδυναµία του μισθωτή για οποιονδήποτε λόγο να συνεχίσει
να καταβάλλει το ενοίκιο, παρότι όφειλε σύµφωνα µε τους
όρους του συµβολαίου εκµίσθωσης. Η εξαίρεση αυτή θα παύσει να ισχύει µετά την εκ μέρους σας καταγγελία του συµβολαίου εκµίσθωσης του ασφαλισµένου Κτιρίου και την έναρξη
δικαστικών ενεργειών διεκδίκησης των καθυστερουμένων
ενοικίων σε βάρος του μισθωτή.
23.	Δόση Στεγαστικού Δανείου
(Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)
	Εάν, εξαιτίας Ζηµιάς από Ασφαλιστικό Κίνδυνο, το ασφαλισμένο Κτίριο καταστεί ακατάλληλο για διαµονή για λόγους ασφαλείας ή υγιεινής, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µετεγκατάσταση των διαµενόντων σε αυτό θα σας αποζηµιώσουµε για τις
δόσεις του στεγαστικού ή επισκευαστικού ή ανακαινιστικού
δανείου που έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε, µε την προϋπόθεση ότι δανειολήπτης είστε εσείς, καθώς και ότι το δάνειο
έχει χορηγηθεί με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ή επισκευή ή
ανακαίνιση του ασφαλισµένου Κτιρίου.
	Υπολογισμός της Αποζημίωσης:
	Η Αποζηµίωση θα υπολογίζεται αναλογικά για το διάστηµα
που θα αρχίζει από το τέλος του µήνα, για τον οποίο έγινε η τελευταία καταβολή της δόσης του δανείου, αλλά ποτέ νωρίτερα
από την ηµεροµηνία επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης
και θα λήγει:
• στο τέλος του µήνα εντός του οποίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της υλικής ζηµιάς, ή
• με την αποπληρωμή του δανείου, ή
• με την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης.
όποιο από τα περιστατικά που περιγράφονται παραπάνω,
συµβεί νωρίτερα.
	Ειδικές εξαιρέσεις
Δεν θα σας αποζημιώσουμε:
• για τις δόσεις του δανείου (ή και µέρος αυτών), οι οποίες
αναλογούν σε επιµήκυνση του χρονικού διαστήµατος που
θεωρείται εύλογο για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της υλικής ζηµιάς µε βάση την έκταση και τη
φύση της, εξαιτίας καθυστερήσεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα σας,
• για τις δόσεις που αφορούν άλλου είδους δάνειο (π.χ. επιχειρηµατικό), η χορήγηση του οποίου δεν έγινε µε αποκλειστικό
σκοπό την αγορά, επισκευή ή ανακαίνιση του ασφαλισµένου
Κτιρίου.
24.	Αντικατάσταση Μη Ζημιωθέντων Υλικών
	(Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)
	Εάν εξαιτίας Ασφαλιστικού Κινδύνου προκληθεί Ζηµιά στο ασφαλισµένο Κτίριο και µεταξύ των ζηµιωθέντων αντικειµένων και υλικών περιλαµβάνονται πλακίδια ή άλλα υλικά κάλυψης δαπέδου ή
ντουλάπια για τα οποία δεν είναι δυνατό να βρεθούν στην αγορά
όμοια υλικά αντικατάστασης τους, τότε κατά µερική τροποποίηση της παραγράφου 5 του Άρθρου 11: «Υπολογισµός της Αποζημί12 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ωσης», εκτός από την Αποζηµίωση που θα σας καταβάλουµε για
τα υλικά εκείνα που έχουν υποστεί ζηµιά θα σας αποζηµιώσουµε
µέχρι το αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ποσό και για την επιπρόσθετη
δαπάνη που αφορά στην αντικατάσταση των λοιπών υλικών που
δεν υπέστησαν ζηµιά.
Η παρούσα κάλυψη ισχύει µόνο σε περίπτωση Ζηµιάς στα παραπάνω ρητά αναφερόµενα υλικά και όχι σε οποιαδήποτε άλλα υλικά ή αντικείµενα, για τα οποία θα σας αποζηµιώνουµε µόνο για
εκείνα που έχουν υποστεί Ζηµιά και όχι για τα υπόλοιπα, ακόµη
και αν δεν είναι δυνατό να βρεθούν στην αγορά υλικά όµοια µε τα
ζηµιωθέντα.
	Προϋποθέσεις καταβολής Αποζημίωσης
	Κάθε Αποζημίωση που σας οφείλουμε με βάση την παρούσα
κάλυψη, θα καταβάλλεται μόνο μετά την αντικατάσταση των
παραπάνω καλυπτομένων υλικών.
25.	Αλλοίωση Τροφίμων σε Ψυγεία
	Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές σε τρόφιµα κατά το χρόνο που βρίσκονται µέσα σε ψυγεία οικιακής χρήσης εντός της
ασφαλισμένης Κατοικίας, λόγω αλλοίωσής τους που οφείλεται
άμεσα σε διακοπή της παροχής στο ψυγείο ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, που θα διαρκέσει περισσότερο από δώδεκα (12) συνεχείς ώρες.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζηµιώσουµε εάν η διακοπή της παροχής ενέργειας στο ψυγείο, οφείλεται σε δική σας υπαιτιότητα, όπως για
παράδειγµα λανθασμένος χειρισμός ή µη εµπρόθεσµη πληρωµή λογαριασµού του ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου.
26.	Αντικατάσταση Κλειδαριών
	Εάν, εξαιτίας Διάρρηξης ή και Ληστείας που αποτελεί Ασφαλιστική Περίπτωση, κλαπούν και κλειδιά της ασφαλισµένης Κατοικίας, θα σας αποζηµιώσουµε για τα έξοδα αντικατάστασης
των κλειδαριών (περιλαµβανοµένων και των κλειδιών), στις
οποίες αντιστοιχούσαν τα κλειδιά που κλάπηκαν.
	Η Αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που απαιτείται
για αντικατάσταση των κλειδαριών με άλλες του ίδιου ακριβώς
τύπου και των ίδιων προδιαγραφών.
	Προϋποθέσεις καταβολής Αποζημίωσης:
	Κάθε Αποζημίωση που οφείλουμε με βάση την παρούσα κάλυψη, θα καταβάλλεται μόνον μετά τη σύμφωνα με τα παραπάνω,
αποδεδειγμένη αντικατάσταση των κλειδιών και κλειδαριών.
27.	Κάθε άλλο Τυχαίο Ζημιογόνο Γεγονός ή άλλη Τυχαία Ζημιά ή
Απώλεια
	Θα σας αποζηµιώσουµε για κάθε απρόβλεπτη, υλική και αιφνίδια Ζηµιά ή Απώλεια στα ασφαλισµένα αντικείµενα, οφειλόµενη σε οποιαδήποτε αιτία, εκτός αυτών που ρητά εξαιρούνται µε
βάση τις παρακάτω ειδικές εξαιρέσεις.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας καταβάλουµε αποζηµίωση με βάση αυτήν την κάλυψη για Απώλεια ή Ζηµιά που άµεσα ή έµµεσα προκαλείται:
• α
 πό οποιονδήποτε από τους παραπάνω Ασφαλιστικούς Κινδύνους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, παράγραφοι 1
έως και 26, ανεξάρτητα από το εάν ισχύουν ή όχι για την παρούσα ασφάλιση,
• α
 πό αιτία που εμπίπτει στις διατάξεις:
		 -	των Γενικών Εξαιρέσεων του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέσεις
της Ασφαλιστικής Κάλυψης», ή
		 -	των Ειδικών Εξαιρέσεων όλων των Ασφαλιστικών Κινδύνων
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, παράγραφοι 1 έως και
26, είτε ισχύουν για την παρούσα ασφάλιση είτε όχι,
• από έµφυτο ή κρυφό ελάττωµα, σταδιακή επιδείνωση, φυσιολογική φθορά ή και παλαιότητα, αλλαγή στάθµης νερού, λαν-
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θασµένη ή ελαττωµατική σχεδίαση ή κατασκευή, ακατάλληλα ή
ελαττωµατικά υλικά στο ίδιο το αντικείµενο που έπαθε τη ζηµιά,
από λανθασμένη ή ελαττωματική εργασία, παράλειψη ή λάθος
χειρισμού από εσάς ή οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο,
από διάβρωση, σκουριά, σήψη, αποσύνθεση, µείωση µεγέθους, συρρίκνωση, εξάτµιση, απώλεια βάρους, υγρασία, ξηρασία, παραµόρφωση, γδάρσιµο, χάραγµα, ζωύφια, έντοµα, τρωκτικά, παράσιτα, επίδραση φωτός, επιφανειακό ελάττωµα,
α
 πό μεταβολή θερμοκρασίας, χρώματος, αρώματος, γεύσης,
υφής ή φινιρίσματος,
από διαρροή, από συνδέσεις, αστοχία κολλήσεων, ράγισµα,
ρωγµή, σπάσιµο, θραύση, κατάρρευση ή υπερθέρµανση
λεβήτων, εξοικονοµητών, υπερθερµαντήρων, πιεστικών δοχείων ή οποιουδήποτε τµήµατος των σωληνώσεων ατµού ή
τροφοδοσίας που σχετίζονται µε αυτά,
α
 πό µηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή απορρύθµιση στο ίδιο το
Ασφαλισμένο Αντικείµενο όπου εκδηλώνεται αυτή,
α
 πό φυσιολογική κατακάθιση ή και καθίζηση κάθε είδους και
φύσης κατασκευών,
από μυστηριώδη ή ανεξήγητη εξαφάνιση Ασφαλισμένου
Αντικειμένου,
από κατάρρευση ή ράγισμα κτιρίων ή άλλων κατασκευών,
σ
 ε κινητή περιουσία στο ύπαιθρο, σε φράχτες και σε αυλόπορτες,
από διαρροή υδάτων από οποιοδήποτε δοχείο, συσκευή ή
σωλήνα,
σ
 ε περιουσία που βρίσκεται υπό μεταφορά,
σ
 ε σταθερά κρύσταλλα ή (εάν δεν πρόκειται για σταθερά
κρύσταλλα), σε πορσελάνες, κεραμικά, μάρμαρα ή άλλα εύθραυστα αντικείμενα,
σ
 ε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως για παράδειγµα
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταµπλέτες, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδομηχανές, κονσόλες κλπ.,
από την απώλεια ή βλάβη ή µεταβολή/µετατροπή µηχανογραφικού εξοπλισµού (hardware) ή λογισµικού (software), σε κακόβουλο και/ή ζηµιογόνο κώδικα (εντολή προγραµµατισµού),
περιλαµβανοµένων - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - «ιών»
γνωστών µε τις αγγλικές ονοµασίες virus, worm, logic bomb ή
Trojan horse, ή τυχόν άλλες,
από µούχλα, µύκητες, σπόρια ή άλλους µικροοργανισµούς
κάθε είδους, φύσης ή περιγραφής, συµπεριλαµβανοµένης
κάθε ουσίας, η παρουσία της οποίας, αποτελεί πραγµατική
ή δυνητική απειλή για την υγεία του ανθρώπου. Η εξαίρεση
αυτή θα ισχύει ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει, οποιαδήποτε
από τις παρακάτω καταστάσεις, είτε µόνη της, είτε σε συνδυασµό µε οποιεσδήποτε άλλες:
-	υλική ζημιά σε Ασφαλισμένα Αντικείμενα,
-	ταυτόχρονη επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης ή επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης σε µία ακολουθία γεγονότων,
-	οποιαδήποτε απώλεια χρήσης ή λειτουργικότητας,
-	απαιτούµενη ενέργεια όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) επισκευή, αντικατάσταση, αφαίρεση, καθαρισµός, µείωση εκποµπών, απόρριψη, µεταφορά, ή µέτρα που έχουν ληφθεί για την ικανοποίηση ιατρικών ή νοµικών υποχρεώσεων,
α
 πό αμίαντο, όπως:
-	έξοδα για αποµάκρυνση αµιάντου, διοξινών ή χλωροφαινολών (εφεξής και για τους σκοπούς αυτής της εξαίρεσης, καλούµενων «υλικά»), από οποιαδήποτε κατασκευή ή εγκατάσταση ή αντικείµενο ή προϊόν,
-	έξοδα για την κατεδάφιση ή αυξηµένο κόστος για την ανασυγκρότηση, την επισκευή, την αποµάκρυνση συντριµµάτων ή την πάυση ή απώλεια χρήσης, που είναι αναγκαία
για τη συµµόρφωση µε οποιοδήποτε νόµο ή διάταγµα που
ρυθµίζει τη διαχείριση των «υλικών»,

		 -	έξοδα που θα προκύψουν συνεπεία κυβερνητικής οδηγίας
που προβλέπει ότι τα «υλικά» που βρίσκονται σε Ασφαλισμένα Αντικείμενα ή τμήμα τους, δεν µπορούν πλέον να
χρησιµοποιούνται για τον σκοπό που αρχικά είχε προβλεφθεί και πρέπει να αποµακρυνθούν,
• α
 πό αύξηση του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης σε
εφαρµογή και εκτέλεση διατάγµατος, νόµου ή κανονισµού
που διέπει την κατασκευή, εγκατάσταση, επισκευή, αντικατάσταση, κατεδάφιση, χρήση, εκµετάλλευση ή άλλη χρήση
των Ασφαλισµένων Αντικειμένων,
• από διακοπή του συστήµατος παροχής ύδατος, αερίου, ηλεκτρισµού ή καυσίµων ή παύση λειτουργίας του αποχετευτικού
συστήµατος από και προς ασφαλισμένο Κτίριο ή κτίριο που
στεγάζει ασφαλισμένο Περιεχόμενο,
• από διάβρωση από νερό ή άλλα υγρά,
• α
 πό στερεοποίηση λόγω ψύξης ή από διαφυγή λιωμένων
υλικών,
• από ρήξη, υπερχείλιση, εκκένωση ή διαρροή δεξαµενών νερού ή
σωλήνων όταν οι εγκαταστάσεις είναι άδειες ή δεν λειτουργούν,,
• από διαστηµικούς κινδύνους όπως αυτοί που σχετίζονται µε
δορυφόρους, διαστηµόπλοια, πυραύλους ή συστατικά τους
µέρη,
• α
 πό τυχόν ελαττώµατα ή ατέλειες Ασφαλισμένων Αντικειμένων, που ήδη υπήρχαν κατά το χρόνο σύναψης του Ασφαλιστηρίου.
Ποιές είναι οι περιπτώσεις για τις οποίες επεκτείνεται η ασφάλιση
Άρθρο 9: Επεκτάσεις της ασφάλισης
Οποιαδήποτε από τις παρακάτω επεκτάσεις της ασφάλισης,
ισχύει µόνο εάν αναφέρεται ρητά στον Πίνακα Καλύψεων του
Ασφαλιστηρίου και εφόσον έναντι αυτής αναγράφεται αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ποσό.
Όλα τα ποσά των επεκτάσεων της ασφάλισης που αναγράφονται
στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου, ισχύουν επιπλέον
των Ασφαλιστικών Ποσών Κτιρίου ή και Περιεχοµένου (ανάλογα
µε τί ασφαλίζεται).
Οι Ειδικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, ισχύουν επιπλέον των Γενικών Εξαιρέσεων του Άρθρου 3: «Γενικές Εξαιρέσεις
της Ασφαλιστικής Κάλυψης» και δεν καταργούν κάποια από αυτές.
Οµοίως, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, ισχύουν
επιπλέον των προϋποθέσεων των Γενικών Όρων και δεν καταργούν
κάποια από αυτές.
1.	Αμοιβή Αρχιτεκτόνων / Μηχανικών - Έξοδα Έκδοσης Αδειών
	(Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)
	Θα σας αποζηµιώσουµε για τις αµοιβές µηχανικών, αρχιτεκτόνων, πραγµατογνωµόνων, συµβούλων και νοµικών, καθώς και
για τα έξοδα έκδοσης οικοδοµικών αδειών, υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
• ότι γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση Ζημιάς
που καλύπτεται με βάση αυτό το Ασφαλιστήριο,
• ότι οι παραπάνω αμοιβές και έξοδα βαρύνουν εσάς και
• ότι γίνονται µετά από γραπτή µας έγκριση
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε για αμοιβές ή έξοδα:
• που θα γίνουν σε σχέση με την προετοιμασία, έγερση και υποστήριξη της απαίτησης αποζημίωσης,
• που ούτως ή άλλως θα ήσασταν υπεύθυνοι ή υπόχρεοι να καταβάλλετε, ακόμη κι αν δεν είχε συμβεί η Ζημιά.
2.	Κόστος Συμμόρφωσης με Κανονισμούς
	(Ισχύει μόνον εάν ασφαλίζεται Κτίριο)
	Θα σας αποζηµιώσουµε για τα πρόσθετα έξοδα για την ανακατασκευή του ασφαλισµένου Κτιρίου που θα γίνουν µε τη συ13

γκατάθεσή µας, προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση µε τους
κανονισµούς δόµησης ή νοµικές διατάξεις τοπικών ή άλλων
δηµόσιων αρχών, που θα σας επιβληθούν για πρώτη φορά µετά
τη Ζηµιά και µε την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή θα ολοκληρωθεί µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία που
συνέβη η Ζηµιά ή σε µεγαλύτερη χρονική περίοδο για την οποία
θα έχουµε προηγουµένως συγκατατεθεί γραπτά.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε όμως για έξοδα:
• που αφορούν στοιχεία του ασφαλισμένου Κτιρίου που δεν ζημιώθηκαν,
• που αφορούν οποιαδήποτε µεταβολή του τρόπου ή του ποσοστού φορολογίας ή άλλης χρέωσης ή καταλογισµού με βάση
νομικές διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ μετά την ημερομηνία
που συνέβη η Ζημιά,
• που ούτως ή άλλως θα ήσασταν υπεύθυνοι ή υπόχρεοι να καταβάλετε, ακόµη και αν δεν είχε συµβεί η Ζηµιά,
• που µπορούν να προκύψουν από υπεραξία του ασφαλισµένου
Κτιρίου ως αποτέλεσµα της συµµόρφωσης µε οποιοδήποτε
από τους κανονισµούς ή τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν.
3.	Αποκομιδή συντριμμάτων
	
Θα σας αποζηµιώσουµε για τις δαπάνες κατεδάφισης ή και
αποµάκρυνσης των συντριµµάτων στον πλησιέστερο χώρο απόθεσης απορριµµάτων ή µπάζων, συµπεριλαµβανοµένων και των
εξόδων εξομάλυνσης του εδάφους που τυχόν απαιτείται για την
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης της Ζηµιάς, µε την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά βαρύνουν εσάς, γίνονται µετά από
προηγούµενη γραπτή έγκρισή μας και σε κάθε περίπτωση, µε
αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση Ζηµιάς που καλύπτεται
µε βάση αυτό το Ασφαλιστήριο.
Για τους σκοπούς αυτής της επέκτασης της ασφάλισης, ως συντρίµµατα θα νοούνται Ασφαλισµένα Αντικείµενα ή και µέρη
τους που, εξαιτίας της επέλευσης Ασφαλιστικής Περίπτωσης:
• έχουν υποστεί ολική καταστροφή, ή
• παρότι δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, έχουν καταστεί
πρακτικά άχρηστα και θα πρέπει να κατεδαφιστούν ή καταστραφούν ή και αποµακρυνθούν, µε άµεσο και αποκλειστικό
σκοπό την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης της Ζηµιάς.
4.	Αστική Ευθύνη συνεπεία Καλυπτομένου Κινδύνου
	Θα σας αποζηµιώσουµε για τα ποσά που θα καταστείτε νοµικά υπόχρεοι να καταβάλετε, εξαιτίας υλικών και µόνο ζηµιών
που θα προκληθούν σε περιουσιακά στοιχεία Τρίτων, µε την
προϋπόθεση ότι αυτές οι υλικές ζηµιές θα επέλθουν ως άµεση
συνέπεια Ασφαλιστικού Κινδύνου που καλύπτεται με το παρόν
Ασφαλιστήριο:
Για τους σκοπούς της παρούσας επέκτασης της ασφάλισης και
µόνον:
• ω
 ς Τρίτος θα θεωρείται κάθε πρόσωπο που ούτε:
		 -	είναι Ασφαλισμένο Πρόσωπο με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο, ούτε
		 - διαμένει μόνιμα μαζί σας, στην Κατοικία ,ούτε
		 - ανήκει στο οικιακό σας προσωπικό,
• ως Υλική Ζηµιά θα θεωρείται η βλάβη ή καταστροφή πραγµάτων, που επιφέρει και την πλήρη ή μερική Απώλεια χρήσης
τους. Δεν θεωρείται όµως Υλική Ζηµιά, η απώλεια χρήσης
πραγµάτων χωρίς υλική βλάβη ή καταστροφή τους. Πράγµατα
για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα θεωρούνται μόνο
τα απτά (ενσώµατα) περιουσιακά στοιχεία και τα ζώα.
	Επίσης, θα σας αποζημιώσουμε - σύµφωνα πάντοτε µε τις παραπάνω προϋποθέσεις – για τα ποσά που θα καταστείτε νομικά
υπόχρεοι να καταβάλετε:
• σ
 τον ιδιοκτήτη της Κατοικίας για υλικές ζηµιές που τυχόν θα
προκληθούν σ΄αυτή, εφόσον είστε µισθωτής της Κατοικίας,
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• σ
 τους μισθωτές της Κατοικίας για υλικές ζηµιές που τυχόν θα
προκληθούν στα πράγµατα τους, εφόσον είστε ιδιοκτήτης της
Κατοικίας.
	Ειδικές εξαιρέσεις:
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε για:
• θάνατο ή και κάθε είδους σωµατική βλάβη, πάθηση ή ασθένεια οποιουδήποτε προσώπου,
• ζ ηµιές που οφείλονται σε εσκεµµένη πράξη ή παράλειψη Ασφαλισμένου Προσώπου, ή διάπραξη ή απόπειρα
διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήµατος από Ασφαλισµένο Πρόσωπο, ή/και ενώ το Ασφαλισµένο Πρόσωπο βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών,
• για ζηµιά σε περιουσία που ανήκει σε εσάς τον ίδιο ή και σε
οποιοδήποτε Ασφαλισµένο Πρόσωπο ή το οικιακό σας προσωπικό ή/και σε κινητά που βρίσκονται εντός των χώρων της
Κατοικίας που δηλώνεται στο παρόν,
• γεγονός ή ευθύνη που προκύπτει έστω και έμμεσα από:
		 -	οποιοδήποτε επάγγελμα, εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη επικερδή απασχόληση,
		 -	κάθε είδους συµφωνία γραπτή ή µη, εκτός αν η ευθύνη αυτή
θα υπήρχε ανεξάρτητα από τη συµφωνία,
• Ζηµιά που οφείλεται σε βλάβη ή άλλη ανωµαλία στις µόνιµες
εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης ή αποχέτευσης της Κατοικίας που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο, αν τη Ζηµιά αυτή
πληροφορηθήκατε αφού η Κατοικία είχε ήδη παραµείνει ακατοίκητη ή δεν είχε χρησιµοποιηθεί για περισσότερες:
		 -	από 45 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Μόνιμη ή Παράλληλη Μόνιμη κατοικία, ή
		 -	από 90 διαδοχικές ημέρες, εάν ασφαλίζεται Εξοχική κατοικία,
• για τα έξοδα ποινικών δικών συµπεριλαµβανόµενης και της δικηγορικής αµοιβής, εκτός αν εµείς επιθυµούµε να αναλάβουµε
την υπεράσπισή σας κατά την ποινική διαδικασία,
• για πρόστιµα ή χρηµατικές ποινές, ποσά που επιβάλλονται
για µετατροπή ή εξαγορά ποινής και γενικότερα οποιαδήποτε
ποσά επιβληθούν σε Ασφαλισµένο Πρόσωπο ως κυρώσεις από
ποινικό δικαστήριο.
	Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι:
• Έχετε την υποχρέωση να µας συµπαρίστασθε και να μας παρέχετε κάθε δυνατή διευκόλυνση στην προσπάθειά µας για έρευνα,
εξακρίβωση, διακανονισµό ή αντίκρουση των αξιώσεων αστικής
ευθύνης, καθώς και να ακολουθείτε τις υποδείξεις και οδηγίες
µας που αναφέρονται στη λήψη προληπτικών µέτρων για αποφυγή άλλων Ζηµιών ή στην υποβολή εκθέσεων και αποστολή
εγγράφων που είναι σηµαντικά για το χειρισµό και διακανονισµό
της Ζηµιάς.
• Το δικαίωµα διακανονισµού, διεύθυνσης, εποπτείας και ελέγχου, είτε δικαστικά, είτε εξώδικα, κάθε αξίωσης Αστικής Ευθύνης που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο, ανήκει αποκλειστικά σε εµάς. Ειδικότερα, εφόσον το επιθυµούµε, έχουµε
το δικαίωµα να αναλαµβάνουµε στο όνοµά σας κάθε δικαστική
υπόθεση, καθώς και να συµβιβαζόµαστε για λογαριασµό σας µε
τους παθόντες ή να προβαίνουµε στο όνοµα σας σε δηλώσεις
που κρίνονται απαραίτητες για την αντίκρουση ή απόσβεση
αξιώσεων και εσείς οφείλετε να παρέχετε κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση σε εµάς ή το δικηγόρο που θα
σας υποδείξουµε.
• Οφείλετε να µας γνωστοποιείτε γραπτά και µέσα σε 24 ώρες από
τότε που λάβατε γνώση, κάθε σχετική µε την υπόθεση εξέλιξη,
ιδιαίτερα μάλιστα αν έχει αρχίσει προανάκριση ή έχει εκδοθεί
προσωρινή διαταγή.
• Αν δεν επιτευχθεί εξώδικος συµβιβασµός μας µε τον παθόντα
και η υπόθεση καταλήξει σε δικαστικό αγώνα, οφείλετε να µας
παραδίνετε επί αποδείξει, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο,

•

•

•

•

•

να βοηθάτε στην εξακρίβωση των αιτίων και του ύψους των
Ζηµιών, καθώς και να κατονοµάζετε και να καλείτε τους µάρτυρες στο δικαστήριο.
Σε περίπτωση που κινηθεί ποινική διαδικασία σε βάρος
σας για υπόθεση, η οποία είναι δυνατό να έχει σαν συνέπεια την προβολή αξιώσεων αστικής ευθύνης και εφόσον σας το ζητήσουµε, οφείλετε να µας παραχωρήσετε όλη τη διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας, οπότε
και τα έξοδα αυτής της διαδικασίας θα βαρύνουν εµάς.,
Δεν έχετε το δικαίωµα να κάνετε οποιαδήποτε προσφορά,
πληρωµή, υπόσχεση, αναγνώριση ευθύνης ή ανάληψη υποχρέωσης προς οποιοδήποτε τρίτο, ή ακόµη και αγωγή κατά
τρίτου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή µας.
Σε περίπτωση υπαίτιας εκ µέρους σας παράβασης αυτών των Πρόσθετων
Ειδικών Όρων, απαλλασσόµαστε από κάθε ευθύνη καταβολής Αποζηµίωσης.
Αν ο διακανονισµός οποιασδήποτε αξίωσης αστικής ευθύνης,
στον οποίο εµείς επιδιώξαµε να προχωρήσουµε µε αναγνώριση,
µε ικανοποίηση ή µε συµβιβασµό, µαταιωθεί επειδή εναντιωθήκατε σε αυτόν εσείς, δεν έχουµε υποχρέωση να καταβάλουµε
οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη στιγµή
της άρνησής σας και εξαιτίας αυτής, ούτε ως προς την κύρια
απαίτηση, ούτε ως προς τους τόκους, ούτε ως προς τα έξοδα.
Σε κάθε περίπτωση αξίωσης αστικής ευθύνης, έχουµε το δικαίωµα καταβάλοντας ή θέτοντας στη διάθεσή σας το Ασφαλιστικό Ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο ευθύνης µας για τη
συγκεκριµένη περίπτωση, μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί συνολικά στα τέλη και συµβολαιογραφικά δικαιώµατα
εξόφλησης Αποζηµίωσης και σε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές µε
την αξίωση δαπάνες µας, να απαλλασσόµαστε από κάθε άλλη
υποχρέωσή µας για Αποζημίωση σε σχέση µε αυτή την αξίωση..

5.	Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
	Θα σας αποζηµιώσουµε για τα ποσά που θα υποχρεωθείτε νοµικά να καταβάλετε, περιλαµβανοµένων τόκων και εξόδων, εξαιτίας
γεγονότος που θα συµβεί μέσα στην ελληνική επικράτεια κατά τη
διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου και θα οφείλεται άµεσα και
αποκλειστικά σε πράξεις ή παραλείψεις Ασφαλισµένων Προσώπων
κατά τις συνηθισμένες µη βιοποριστικές εκδηλώσεις, ενέργειες ή
δραστηριότητες του ατοµικού ή οικογενειακού τους βίου, εφόσον
είχαν ως συνέπεια το θάνατο ή Σωµατική Βλάβη Τρίτων ή και Υλική
Ζηµιά σε περιουσία Τρίτων.
Για τους σκοπούς της παρούσας επέκτασης της Ασφαλιστικής Κάλυψης και µόνον:
• ως Τρίτος θα θεωρείται κάθε πρόσωπο που:
		 -	δεν είναι Ασφαλισμένο Πρόσωπο µε το παρόν Ασφαλιστήριο,
		 -	δεν έχει συγγένεια έως και δευτέρου βαθµού, µε Ασφαλισµένο Πρόσωπο,
		 -	δεν διαµένει συνήθως στην Κατοικία,
		 -	δεν ανήκει στο οικιακό σας προσωπικό,
• ως Σωματική Βλάβη θα θεωρείται ο τραυματισμός ή η βλάβη
της υγείας προσώπων,
• ως Υλική Ζημιά θα θεωρείται η βλάβη ή καταστροφή πραγµάτων, που επιφέρει και την πλήρη ή μερική απώλεια χρήσης
αυτών. Δεν θεωρείται όµως Υλική Ζηµιά, η απώλεια χρήσης
πραγµάτων χωρίς βλάβη ή καταστροφή τους. Πράγµατα για
τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα θεωρούνται μόνο τα
απτά (ενσώµατα) περιουσιακά στοιχεία και τα ζώα.
	Πιο συγκεκριμένα θα καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη:
1.	ως αρχηγού οικογενείας, από την κηδεμονία και εποπτεία
ανηλίκων τέκνων,
2.	ως ιδιοκτήτη ή µισθωτή της Κατοικίας που περιγράφεται σε
αυτό το Ασφαλιστήριο. Η κάλυψη ευθύνης ιδιοκτήτη ή µισθωτή παύει αυτόµατα να ισχύει, σε περίπτωση που µε εκµίσθω-

ση, υπεκµίσθωση ή και οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραχωρήσετε την χρήση ή νοµή της Κατοικίας σε τρίτα πρόσωπα,
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή µας,
3.	από την οδήγηση ποδηλάτου,
4.	από την κατοχή και εποπτεία κατοικιδίων ζώων,
5.	από σφάλµατα ή παραλείψεις των προσώπων που αποτελούν
το οικιακό προσωπικό της Κατοικίας (οικιακοί βοηθοί, οδηγοί,
κηπουροί κλπ.) κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των
καθηκόντων τους, µε την προϋπόθεση ότι έχετε συνάψει νόµιµη
σύµβαση εργασίας µε τα πρόσωπα αυτά, η οποία θα αποδεικνύεται µε την εκ µέρους σας καταβολή της προβλεπόµενης εργοδοτικής εισφοράς στον αρµόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε για:
• σωµατική βλάβη ή υλική ζηµιά που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη Ασφαλισμένου Προσώπου, της οποίας η συνέπεια
µπορεί εύλογα να αναµένεται, λόγω της φύσης και των συνθηκών της,
• ευθύνη που άµεσα ή έµµεσα οφείλεται σε διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήµατος από Ασφαλισµένο
Πρόσωπο, ή ενώ το Ασφαλισµένο Πρόσωπο βρισκόταν υπό την
επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών,
• την ευθύνη σας για υλικές ζηµιές, ως ιδιοκτήτη έναντι του µισθωτή ή ως µισθωτή έναντι του ιδιοκτήτη, ανάλογα µε το τί ισχύει στη
συγκεκριμένη περίπτωση,
• ευθύνη που καλύπτεται ή θα µπορούσε να είχε καλυφθεί µε
βάση τους όρους της επέκτασης της ασφάλισης: «Αστική Ευθύνη συνεπεία καλυπτόµενου Ασφαλιστικού Κινδύνου»,
• ζηµιά σε περιουσία που ανήκει σε εσάς, την Οικογένειά σας ή
το οικιακό σας προσωπικό, ή σε περιουσία που βρίσκεται υπό
την εποπτεία, φύλαξη, έλεγχο, κατοχή ή χρήση, των παραπάνω
προσώπων,
• ευθύνη που προκύπτει από την κατοχή ή διατήρηση σκύλων ράτσας ροτβάϊλερ (rottweiler) ή πίτµπουλ (pit bull) ή
ντόµπερµαν (doberman), ή ποιμενικό Καυκάσου ή διασταυρώσεων με οποιαδήποτε από αυτές τις ράτσες,
• γεγονός που δεν συνέβη µέσα σε Ασφαλιστική Περίοδο, ή γεγονός που συνέβη εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, ή
γεγονός που δηλώθηκε σε μας µετά την πάροδο δύο ετών από
τη λήξη της παρούσας ασφάλισης,
• γεγονός ή ευθύνη που προκύπτει έστω και έμμεσα από:
		 -	οποιοδήποτε επάγγελµα, εργασία, επιχειρηµατική δραστηριότητα ή άλλη επικερδή απασχόληση, υπηρεσία ή αξίωµα
(έστω και τιµητικό), υπεύθυνη δραστηριότητα σε ενώσεις
ή συλλόγους κάθε είδους και φύσης, αθλητισµό (ακόµη και
ερασιτεχνικό) όταν πρόκειται για διαγωνισµούς ή συναντήσεις που διοργανώνονται επίσηµα από οποιαδήποτε αναγνωρισµένη αθλητική ή άλλη Αρχή, ή από άλλες ασυνήθιστες ή επικίνδυνες δραστηριότητες,
		 -	κάθε είδους συµφωνία γραπτή ή µη, εκτός αν η ευθύνη αυτή
θα υπήρχε ανεξάρτητα από τη συµφωνία,
		 -	τη χρήση, νοµή, κατοχή ή φόρτωση ή εκφόρτωση αυτοκινήτων, θαλάσσιων σκαφών ή αεροσκαφών ή άλλων αυτοκινούµενων οχηµάτων ή σκαφών οποιουδήποτε είδους και φύσης,
		 -	τη χρήση ή κατοχή κάθε είδους και φύσης όπλων,
• τα έξοδα ποινικών δικών συµπεριλαµβανόµενης και της δικηγορικής αµοιβής, εκτός αν εµείς επιλέξουμε να αναλάβουµε
την υπεράσπισή σας κατά την ποινική διαδικασία,
• πρόστιµα ή χρηµατικές ποινές, ποσά που επιβάλλονται για µετατροπή ή εξαγορά ποινής και γενικότερα οποιαδήποτε ποσά
επιβληθούν σε βάρος σας ως κυρώσεις από ποινικό δικαστήριο,
• ζ ηµιά ή ευθύνη, που άµεσα ή έµµεσα προκαλείται ή προέρχεται
από καθίζηση, κλονισµό, µετακίνηση, δόνηση ή εξασθένηση του
υπεδάφους ή των υποστηριγµάτων ή των θεµελίων οποιουδή15

ποτε κτιρίου, κτίσµατος ή εδάφους, ή από επέμβαση σε αυτά,
• ο
 ποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, που άμεσα ή έμμεσα
προκαλείται από, ή και άμεσα ή έμμεσα σχετίζεται με μούχλα,
άσβεστο ή και αμίαντο, σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα,
καθώς και κάθε είδους και φύσης μεταδοτικές μολυσματικές ή
λοιμώδεις νόσους ανθρώπων ή και ζώων. Η εξαίρεση αυτή θα
ισχύει ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης αιτίας ή γεγονότος που συνεισφέρει ή επιδεινώνει, ταυτόχρονα ή σε
οποιαδήποτε αλληλουχία, τη βλάβη, τη ζημιά ή τα έξοδα.
	Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι:
• Έχετε την υποχρέωση να µας συµπαρίστασθε και να μας παρέχετε κάθε δυνατή διευκόλυνση στην προσπάθειά µας για
έρευνα, εξακρίβωση, διακανονισµό ή αντίκρουση των αξιώσεων
αστικής ευθύνης καθώς και να ακολουθείτε τις υποδείξεις και
οδηγίες µας που αναφέρονται στη λήψη προληπτικών µέτρων
για αποφυγή άλλων Ζηµιών ή στην υποβολή εκθέσεων και αποστολή εγγράφων που είναι σηµαντικά για το χειρισµό και διακανονισµό της Ζηµιάς.
• Το δικαίωµα διακανονισµού, διεύθυνσης, εποπτείας και ελέγχου,
είτε δικαστικά είτε εξώδικα, κάθε αξίωσης Αστικής Ευθύνης που
καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο, ανήκει αποκλειστικά σε
εµάς. Ειδικότερα, εφόσον το επιθυµούµε, έχουµε το δικαίωµα να
αναλαµβάνουµε στο όνοµα σας κάθε δικαστική υπόθεση, καθώς και να συµβιβαζόµαστε για λογαριασµό σας µε τους παθόντες ή να προβαίνουµε στο όνοµα σας σε δηλώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την αντίκρουση ή απόσβεση αξιώσεων και
εσείς οφείλετε να παρέχετε κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα ή
εξουσιοδότηση σε εµάς ή το δικηγόρο που θα σας υποδείξουµε.
• Οφείλετε να µας γνωστοποιείτε γραπτά και µέσα σε 24 ώρες
από τότε που λάβατε γνώση, κάθε σχετική µε την υπόθεση εξέλιξη, ιδιαίτερα μάλιστα αν έχει αρχίσει προανάκριση ή έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
• Αν δεν επιτευχθεί εξώδικος συµβιβασµός μας µε τον παθόντα
και η υπόθεση καταλήξει σε δικαστικό αγώνα, οφείλετε να µας
παραδίνετε επί αποδείξει, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο,
να βοηθάτε στην εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους των
Ζηµιών, καθώς και να κατονοµάζετε και να καλείτε τους µάρτυρες στο δικαστήριο.
• Σε περίπτωση που κινηθεί ποινική διαδικασία σε βάρος σας για
υπόθεση, η οποία είναι δυνατό να έχει σαν συνέπεια την προβολή αξιώσεων αστικής ευθύνης και εφόσον σας το ζητήσουµε,
οφείλετε να µας παραχωρήσετε όλη τη διεξαγωγή της ποινικής
διαδικασίας, οπότε και τα έξοδα αυτής της διαδικασίας θα βαρύνουν εµάς.
• Δεν έχετε το δικαίωµα να κάνετε οποιαδήποτε προσφορά, πληρωµή, υπόσχεση, αναγνώριση ευθύνης ή ανάληψη υποχρέωσης
προς οποιοδήποτε τρίτο, ή ακόµη και αγωγή κατά τρίτου, χωρίς
την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή µας.
• Σε περίπτωση υπαίτιας εκ µέρους σας παράβασης αυτών των
Πρόσθετων Ειδικών Όρων, απαλλασσόµαστε από κάθε ευθύνη
καταβολής Αποζηµίωσης.
• Αν ο διακανονισµός µιας αξίωσης αστικής ευθύνης, στον οποίο
εµείς επιδιώξαµε να προχωρήσουµε µε αναγνώριση, µε ικανοποίηση ή µε συµβιβασµό, µαταιωθεί επειδή εναντιωθήκατε σε
αυτόν εσείς, δεν έχουµε υποχρέωση να καταβάλλουµε οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τη στιγµή της άρνησης σας και εξαιτίας αυτής, ούτε ως προς την κύρια απαίτηση,
ούτε ως προς τους τόκους, ούτε ως προς τα έξοδα.
• Σε κάθε περίπτωση αξίωσης αστικής ευθύνης, έχουµε το δικαίωµα καταβάλλοντας ή θέτοντας στη διάθεση σας το Ασφαλιστικό Ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο ευθύνης µας για τη
συγκεκριµένη περίπτωση, μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί συνολικά στα τέλη και συµβολαιογραφικά δικαιώµατα εξό16 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

φλησης Αποζηµίωσης και σε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές µε
την αξίωση δαπάνες µας, να απαλλασσόµαστε από κάθε άλλη
υποχρέωσή µας για Αποζημίωση σε σχέση µε αυτή την αξίωση.
6.	Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος
	Θα αποζηµιώσουµε εσάς ή άλλο Ασφαλισμένο Πρόσωπο, για
θάνατο ή μόνιμη ανικανότητα από Ατύχηµα το οποίο τυχόν
θα υποστείτε ή θα υποστεί, αποκλειστικά και µόνο μέσα στην
ασφαλισµένη Κατοικία, τους κοινόκτητους χώρους της καθώς
και στον περιβάλλοντα ιδιόκτητο ή κοινόκτητο υπαίθριο χώρο
της Κατοικίας.
Ατύχηµα: Για τους σκοπούς της κάλυψης Προσωπικού Ατυχήµατος και µόνο, Ατύχημα θα θεωρείται κάθε τυχαίο γεγονός, που οφείλεται σε βίαιη, απρόβλεπτη, εξωτερική και
ορατή αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου
ή των δικαιούχων της Αποζηµίωσης. Το Ατύχηµα πρέπει αποδεδειγµένα να αποτελεί την άµεση και αποκλειστική αιτία του
θανάτου ή της ανικανότητας του παθόντος Ασφαλισµένου.
	
Με την παρούσα ασφάλιση καλύπτονται µόνο Ασφαλισµένα
Πρόσωπα που έχουν ηλικία µεγαλύτερη των τριών (3) και µικρότερη των εβδοµήντα (70) ετών. Για κάθε Ασφαλισµένο Πρόσωπο, η κάλυψη Προσωπικού Ατυχήµατος ξεκινά µόνο αφού
η ηλικία του υπερβεί τα 3 έτη και λήγει αµέσως µόλις η ηλικία
του συμπληρώσει τα 70 έτη. Εάν δεν υπάρχει Ασφαλισµένο
Πρόσωπο με ηλικία που ανταποκρίνεται στα προαναφερόµενα
κριτήρια, παύει να ισχύει η κάλυψη Προσωπικού Ατυχήµατος
.	Πιο συγκεκριμένα, θα σας αποζημιώσουμε για:
1.	Θάνατο από Ατύχημα. Εάν από Ατύχηµα επέλθει θάνατος
Ασφαλισµένου Προσώπου, είτε άµεσα είτε μέσα σε ένα έτος
από τότε που συνέβη το Ατύχηµα και με την προϋπόθεση ότι
ο θάνατος οφείλεται άµεσα και αποκλειστικά στο Ατύχηµα
αυτό, θα καταβάλουµε στους νόµιµους κληρονόµους του το
αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ποσό.
2.	Μόνιμη ανικανότητα από Ατύχημα. Η μόνιμη ανικανότητα διακρίνεται σε:
• Μ
 όνιμη Ολική Ανικανότητα που επέρχεται το αργότερο
µέσα σε ένα έτος από το Ατύχηµα και µε την προϋπόθεση
ότι αυτή έχει κριθεί ως οριστική, θα καταβάλουµε στον παθόντα Ασφαλισµένο το αντίστοιχο Ασφαλιστικό Ποσό. Για
τους σκοπούς αυτής της κάλυψης, ως Μόνιµη Ολική Ανικανότητα ορίζεται αποκλειστικά και µόνο µία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
			 -	Η ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών
			 - Η ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο βραχιόνων
			 - Η ολική απώλεια ή των δύο χεριών ή των δύο κνηµών
			 - Η ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο ποδιών
			 -	Η ολική απώλεια της λειτουργίας ενός βραχίονα και µιας
κνήµης
			 -	Η ολική απώλεια της λειτουργίας ενός ποδιού και ενός χεριού ή ενός χεριού και µιας κνήµης,
			 -	Η ολική απώλεια της λειτουργίας ενός βραχίονα και ενός ποδιού,
			 -	Η ανίατη τραυµατική ή µετατραυµατική πάθηση του εγκεφάλου που επιφέρει πλήρη ανικανότητα για κάθε εργασία,
			 - Η ολική και διαρκής παράλυση,
• Μ
 όνιμη Μερική Ανικανότητα. Κάθε περίπτωση µόνιµης
ανικανότητας που κατά την παραπάνω έννοια δεν συνιστά
ολική ανικανότητα, θα θεωρείται Μόνιµη Μερική Ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα για παραγωγική εργασία µειώνεται σηµαντικά για όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής
του Ασφαλισμένου Προσώπου. Η Αποζημίωση σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας συνίσταται σε ποσοστό
επί του αντίστοιχου Ασφαλιστικού Ποσού, σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα:

Συνέπεια Ατυχήματος

Δεξί

Αριστερό

Πλήρης απώλεια του βραχίονα ή του χεριού

60%

50%

Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώμου

25%

20%

Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού

20%

15%

Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη

30%

25%

Πλήρης απώλεια των τριών δακτύλων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο αντίχειρας ή ο δείκτης

25%

20%

Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου, εκτός από το δείκτη

25%

20%

Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου, εκτός από τον αντίχειρα

20%

15%

Πλήρης απώλεια του αντίχειρα

20%

15%

Πλήρης απώλεια του δείκτη

15%

10%

Πλήρης απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου

10%

8%

Πλήρης απώλεια δύο από τα τελευταία μικρά δάκτυλα

15%

12%

Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού, συμπεριλαμβανομένων όλων των δακτύλων

30%

Πλήρης απώλεια της κνήμης ή του ποδιού

50%

Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει επουλωθεί

25%

Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει επουλωθεί

20%

Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί

15%

Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γόνατος

20%

Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού

5%

Πλήρης απώλεια δακτύλου του ποδιού εκτός του μεγάλου

3%

Ελάττωση του μήκους του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά του μέτρου

15%

Πλήρης απώλεια ενός οφθαλμού ή ελάττωση της όρασης των δύο οφθαλμών στο μισό

25%

Ολική ανίατη κωφότητα του ενός αυτιού

15%

Ολική ανίατη κωφότητα και των δύο αυτιών

40%

Κάταγμα στην κάτω σιαγόνα που δεν επουλώθηκε

25%

Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση

40%

Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες

20%

	Όπου στον παραπάνω πίνακα προβλέπεται διάκριση µεταξύ δεξιών και αριστερών µελών του σώµατος, τα αντίστοιχα ποσοστά
αντιστρέφονται σε περιπτώσεις αριστερόχειρων ατόμων. Σε κάθε
περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας που δεν αναφέρεται
ειδικά πιο πάνω, η Αποζηµίωση συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την ολική ανικανότητα, ίσο µε το ποσοστό κατά το οποίο µειώθηκε η γενική ικανότητα για κάθε είδους
εργασία. Για να προσδιοριστεί αυτό το τελευταίο, λαµβάνονται
υπόψη γενικά κριτήρια και όχι το επάγγελµα που ασκούνταν πριν
την επέλευση του Ατυχήµατος. Σε περίπτωση ανατοµικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή µελών που δεν
προκαλεί Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, η Αποζηµίωση θα υπολογίζεται µε βάση το άθροισµα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε
κάθε επιμέρους βλάβη, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί να
υπερβεί το Ασφαλιστικό Ποσό που προβλέπεται για τη Μόνιµη
Ολική Ανικανότητα.
Λοιπές διατάξεις Κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος:
• Ε
 άν για κάποιο Ατύχηµα συρρέουν αξιώσεις αποζηµίωσης για
Μόνιµη Ολική Ανικανότητα και Θάνατο, δεν έχουµε την υποχρέωση παρά να καταβάλλουµε Αποζηµίωση µόνο για τη µία
από αυτές τις δύο περιπτώσεις,
• Ε
 άν µετά την καταβολή Αποζημίωσης λόγω Μόνιµης Μερικής
Ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε µέσα σε ένα έτος από την
ηµεροµηνία του Ατυχήµατος και συνεπεία αυτού, επέλθει Μόνιµη Ολική Ανικανότητα ή Θάνατος, η υποχρέωσή µας θα περιορίζεται στην καταβολή της διαφοράς µεταξύ του ποσού που
καταβάλαµε για Μόνιµη Μερική Ανικανότητα και αυτού που θα

πρέπει να καταβάλουµε λόγω της Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας
ή του Θανάτου, εφόσον είναι µεγαλύτερο. Αν ωστόσο η Μόνιμη
Ολική Ανικανότητα ή ο Θάνατος δεν προκύπτουν ως συνέπεια
του ίδιου γεγονότος τότε η Αποζημίωση θα καταβάλλεται ανεξάρτητα και επιπλέον της Αποζημίωσης λόγω Μόνιμης Μερικής
Ανικανότητας.
	Ειδικές εξαιρέσεις
	Δεν θα σας αποζημιώσουμε για ατύχημα που άμεσα ή έμμεσα:
• ο
 φείλεται σε προηγούµενη πάθηση, συµφόρηση, καρδιοπάθεια, επιληψία, δηλητηρίαση, οσφυαλγία, ισχιαλγία ή σε κάθε
άλλης µορφής αναπηρία ή διανοητική ή µη ασθένεια,
• οφείλεται σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµό,
• οφείλεται σε διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήµατος από εσάς,
• προκαλείται κατά το χρόνο που βρισκόσασταν σε κατάσταση
υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
7. Νομική Προστασία Οικογένειας
1.	Ο ασφαλισµένος ο / η σύζυγός του και τ’ ανήλικα παιδιά του
καλύπτονται με Νομική Προστασία κατά την εξωεπαγγελµατική δραστηριότητα της ζωής τους και κατά την επαγγελµατική, µόνο µε την ιδιότητά τους σαν εργαζοµένων µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας.
2.	Ασφαλιστική προστασία παρέχεται σύµφωνα µε την πιο κάτω
ενότητα με τίτλο «Αντικείμενο ασφάλισης»:
		 α.	για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζηµίωσης, σύµφωνα µε
διατάξεις νόµων περί αστικής ευθύνης,
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β.	για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αµελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.
3. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:
		 α.	για την διαφύλαξη έννοµων συµφερόντων που έχουν σχέση µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου ή οδηγού οχηµάτων που κινούνται αυτοδύναµα, καθώς και των
ρυµουλκούµενων,
		 β.	για την διαφύλαξη έννοµων συµφερόντων που απορρέουν
άµεσα από τη µελέτη, την οικοδόµηση ή τη µετατροπή
ενός ακινήτου, κτίσµατος ή µέρους κτίσµατος, των οποίων ο ασφαλισµένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος ή κάτοχος. Μετατροπή µε την έννοια της παραγράφου αυτής,
θεωρείται η µετατροπή εκείνη, για την οποία χρειάζεται
άδεια των αρχών,
		 γ. για την διαφύλαξη έννοµων συµφερόντων που βρίσκονται
σε άµεση σχέση µε την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων,
		 δ.	για την διαφύλαξη έννοµων συµφερόντων που έχουν σχέση µε τον ασφαλισµένο σαν επιτηδευµατία ή ελεύθερο
επαγγελµατία,
		 ε.	σε περιπτώσεις διαφορών από συµβάσεις προσλήψεως
των νοµίµων εκπροσώπων νοµικών προσώπων,
		 στ.	
σε περιπτώσεις διαφορών από συµβάσεις εγγυήσεως,
εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε
είδους,
		 ζ.	σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις µισθώσεων ή δουλείας επί ακινήτων,
		 η.	σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήµατα,
		 θ.	σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευµατικής
ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα σήµατα, τις ευρεσιτεχνίες, κλπ.,
		 ι.	
σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το
κληρονοµικό δίκαιο,
		 ια.	σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή δασµολογικής
φύσεως. Περιλαµβάνονται και οι διαφορές που έχουν
σχέση µε κάθε είδους τέλη ή δικαιώµατα του Δηµοσίου
ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήµατα για τις σχετικές
παραβάσεις,
		 ιβ.	για διαδικασίες σε Διοικητικά Δικαστήρια ή Διεθνή Δικαστήρια και Αρχές,
		 ιγ.	αν η διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων έχει άµεση ή
έµµεση σχέση µε πόλεµο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισµούς, ζηµίες
από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωµαλίες από ακτινοβόλο
ραδιενέργεια, τροµοκρατικές ενέργειες,
		 ιδ.	για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στην
Εταιρεία, ύστερα από έξι µήνες µετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο,
		 ιε.	σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασµό, αναγκαστική
απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ακινήτων
και εµπράγµατης δουλείας,
		 ιστ.	αν κατηγορείται ο ασφαλισµένος ότι διέπραξε εκ δόλου
την αξιόποινη πράξη,
		 ιζ.	για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην αλλοδαπή
			ή / και για επιδόσεις δικογράφων στην αλλοδαπή ή / και
για εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων στην αλλοδαπή,
		 ιη.	
σε περιπτώσεις επίδοσης δικογράφων σε αντιδίκους
αγνώστου διαµονής.
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Αντικείµενο ασφάλισης
	Μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης η Εταιρεία φροντίζει σύµφωνα µε τους επόµενους όρους και αναλαµβάνει στα
πλαίσια της πιο κάτω ενότητας με τίτλο «Έκταση ασφαλιστικών
παροχών» τις σχετικές δαπάνες για την προάσπιση των εννόµων
συµφερόντων του ασφαλισµένου, εφόσον αυτή είναι δίκαιη και
αναγκαία κατά την κρίση της Εταιρείας.
Έκταση ασφαλιστικών παροχών
1.	Η Εταιρείααναλαµβάνει:
		 α.	την καταβολή της αµοιβής ενός δικηγόρου, µε βάση το
Παράρτηµα Ι του Ν.4194/2013 ή οιαδήποτε αναπροσαρµογή αυτού µε νεωτέρα νοµοθετική ρύθµιση. Κατά τη
κρίση της Εταιρείας είναι δυνατή η εφαρµογή του αρ. 58
παρ. 1,2 του Ν.4194/2013, όπου και σε αυτή τη περίπτωση η αµοιβή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της καθοριζόµενης στο Παράρτηµα Ι του Ν.4194/2013,
		 β.	την καταβολή των δικαστικών εξόδων ή / και τελών, την
καταβολή των νοµίµων αµοιβών των δικαστικών επιµελητών, καθώς και των αποζηµιώσεων των µαρτύρων και
πραγµατογνωµόνων που κλητευθήκαν ή διορίστηκαν
από το δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατιµήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης,
		 γ.	την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντίδικου,
στην έκταση που οι δαπάνες αυτές σύµφωνα µε δικαστική
απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισµένο.
2.	Η Εταιρείαδεν καταβάλλει εκείνα τα έξοδα ή / και τέλη, ή / και
αµοιβές στις περιπτώσεις:
		 α.	εξώδικου και µόνο συµβιβασµού, που δεν είναι ανάλογα
του επιτευχθέντος συµβιβασµού, χωρίς την προηγούµενη
έγκριση της Εταιρείας,
		 β.	που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νοµικής Προστασίας, είναι ή
θα ήταν υποχρεωµένος να καταβάλλει τρίτος,
		 γ.	που δηµιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του ασφαλισµένου,
		 δ. που αφορούν εξώδικες πραγµατογνωµοσύνες,
		 ε.	που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα έξοδα δηµοσιεύσεων και τις
αµοιβές συµβολαιογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασµών, τα έξοδα µεταφοράς και φύλαξης κατασχεµένων,
τα έξοδα και αµοιβές για εγγραφή υποθηκών ή προσηµειώσεων, τα έξοδα δηµοσιεύσεων για επιδόσεις σε αντιδίκους αγνώστου διαµονής, τις δαπάνες µεταφοράς προσωποκρατούµενων σε φυλακές, τα τροφεία κλπ.,
3.	Το ασφαλιστικό ποσό που συµφωνήθηκε είναι για κάθε ασφαλιστική περίπτωση το ανώτατο όριο της ασφαλιστικής παροχής που πρέπει να καταβληθεί συνολικά στον ασφαλισµένο
και στους συνασφαλισµένους,
		Το ασφαλιστικό ποσό θα καταβληθεί µια µόνο φορά για όλες
εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνδέονται µεταξύ
τους χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία.
Τοπική έκταση της ασφαλιστικής προστασίας
	
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις
που επήλθαν στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αύξηση ή ελάττωση του κινδύνου
1.	Εάν υπάρξει κάποιο ουσιώδες γεγονός για την αξιολόγηση
και ανάληψη του ασφαλιστικού κινδύνου, που να δικαιολογεί
σύµφωνα µε τις αρχές της επιχείρησης της Εταιρείας την καταβολή µεγαλύτερου ασφαλίστρου από εκείνο που συµφωνήθηκε, η Εταιρεία µπορεί να απαιτήσει το ασφάλιστρο που
προκύπτει από το µεγαλύτερο κίνδυνο, από το χρονικό σηµείο
που επήλθε το ουσιώδες γεγονός, όχι όµως και για το χρονικό
διάστηµα πριν από την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύµβασης που καλύπτει τον κίνδυνο.

2.	Αν µετά την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύµβασης υπάρξει
κάποιο ουσιώδες γεγονός για την αξιολόγηση και ανάληψη
του ασφαλιστικού κινδύνου, που να δικαιολογεί σύµφωνα µε
τις αρχές της επιχείρησης της Εταιρείας, την καταβολή ενός
µικρότερου ασφαλίστρου από εκείνο που συµφωνήθηκε, ο
ασφαλισµένος µπορεί να απαιτήσει τη µείωση του ασφαλίστρου από το χρονικό σηµείο που επήλθε το ουσιώδες γεγονός. Αν ο ασφαλισµένος ανακοινώσει το γεγονός αυτό µετά
την πάροδο ενός µηνός από την επέλευσή του, η µείωση αρχίζει να ισχύει από την λήψη της ανακοίνωσης.
Νοµική θέση τρίτων
1.	Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική προστασία για διεκδίκηση
αξιώσεων συνασφαλιζόμενων φυσικών προσώπων που έχουν
εκ του Νόµου το δικαίωµα να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις αποζηµίωσης λόγω θανάτωσης ή / και τραυµατισµού, ή /
και βλάβη της υγείας του ασφαλισµένου.
2.	Εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά η άσκηση όλων των
δικαιωµάτων από την ασφαλιστική σύµβαση ανήκει στον
ασφαλισµένο. Η Εταιρεία όµως δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισµένους τρίτους, εφ’ όσον
δεν εναντιώνεται ο ασφαλισµένος.
3.	
Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την προάσπιση έννοµων συµφερόντων των συνασφαλισµένων µε το ίδιο
ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του ασφαλισµένου.
4.	Όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ασφαλισµένου
από τους όρους αυτούς ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των
τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης
1.	Σε περίπτωση αξιώσεων αποζηµιώσης που απορρέουν από
διατάξεις νόµων περί αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σηµείο που
συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η
απαίτηση.
2.	Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης,
η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το
χρονικό σηµείο, που ο ασφαλισµένος άρχισε, ή υποστηρίζεται
πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη.
3.	Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό
σηµείο που ο ασφαλισµένος, ο αντίδικος ή τρίτος για πρώτη
φορά αποδεδειγµένα άρχισε να αθετεί συµβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις Νόµου.
	
Υποχρεώσεις ασφαλισµένου µετά την επέλευση ασφαλιστικής
περίπτωσης
1.	Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να:
		 α.	ενηµερώσει πλήρως την Εταιρεία σχετικά µε τα αληθινά
περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει
τα αποδεικτικά µέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα διαθέσει στην Εταιρεία, όταν του ζητηθούν,
		 β.	
δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα αναλάβει σύµφωνα µε την παρ.2 της ενότητας με τίτλο
"Εκλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής" να προασπίσει
τα συµφέροντά του και να τον ενηµερώσει πλήρως σχετικά µε τα αληθινά περιστατικά της υπόθεσης, να του υποδείξει τα αποδεικτικά µέσα, κυρίως τα ονόµατα και τις
διευθύνσεις των µαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά κάθε
χρήσιµη πληροφορία και να του προσκοµίσει τα αναγκαία
έγγραφα και δικαιολογητικά,
		 γ.	πάρει τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας πριν λάβει µέτρα
που δηµιουργούν δαπάνες όπως ιδιαίτερες εγέρσεις αγω-

γών ή ενδίκων µέσων και αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών,
		 δ.	υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στην Εταιρεία.
2.	
Αν ο ασφαλισµένος αθετήσει υπαίτια οποιαδήποτε υποχρέωση του που απορρέει από την παρούσα ασφαλιστική
σύµβαση ή παραβεί υπαίτια οποιονδήποτε όρο αυτής, τότε η
Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής ασφαλιστικής κάλυψης.
Εκλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής
1.	Ο ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να επιλέξει ελεύθερα το
δικηγόρο που θα αναλάβει την προάσπιση των έννοµων
συµφερόντων του. Αν ο ασφαλισµένος παραλείψει να ενηµερώσει εγγράφως την Εταιρεία για τον δικηγόρο που επιθυµεί
να προασπίσει τα έννοµα συµφέροντα του, τότε η Εταιρεία
µπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το δικαίωµα για λογαριασµό
του ασφαλισµένου.
2.	Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται µόνο από την Εταιρεία
«ονόµατι και εντολή» του ασφαλισµένου. Αν ο ασφαλισµένος
δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρεία δεν είναι
υποχρεωµένη να παράσχει ασφαλιστική κάλυψη εκτός αν η
παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απ’ ευθείας
απ’ τον ασφαλισµένο θα είχε σαν συνέπεια τον αναµφίβολο
κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννοµων συµφερόντων του
ασφαλισµένου και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του
κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισµένος είναι
υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει αµέσως στην Εταιρεία την
απ’ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
3.	Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισµένο σύµφωνα
µε τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος. Η Εταιρεία δε φέρει καµία ευθύνη
για τις πράξεις ή παραλείψεις του δικηγόρου.
Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώµατα του ασφαλιστή
1.	Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα κι εφόσον το ζητήσει ο ασφαλισµένος την υποχρέωση, πριν από την ανάθεση εντολής σε
δικηγόρο, να προασπίσει τα συµφέροντα του ασφαλισµένου
καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη επίλυση της
υπόθεσης.
2. Η Εταιρεία µπορεί να εξετάσει, αν η προάσπιση των εννόµων
συµφερόντων του ασφαλισµένου είναι αναγκαία σύµφωνα µε
την ενότητα με τίτλο "Αντικείμενο ασφάλισης". Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της Εταιρείας και του ασφαλισµένου ως
προς την ανάγκη προάσπισης των εννόµων συµφερόντων του
ασφαλισµένου ή / και το είδος και την έκταση των δικαστικών
ενεργειών που απαιτούνται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, ο ασφαλισµένος µπορεί να προσκοµίσει αιτιολογηµένη γνωµοδότηση δικηγόρου της επιλογής του, σχετικά µε την
ανάγκη ή µη της προάσπισης και τις απαιτούµενες ενέργειες. Η γνωµοδότηση του δικηγόρου είναι δεσµευτική για την
Εταιρεία, εκτός εάν αποµακρύνεται από τη σωστή νοµική και
πραγµατική βάση της υπόθεσης.
		Αν ο ασφαλισµένος δεν αποδέχεται τη γνωµοδότηση αυτή ή
αν η Εταιρεία κρίνει ότι η γνωµοδότηση αποµακρύνεται από
τη ορθή νοµική και πραγµατική βάση της υπόθεσης, προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής.
		Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή,
ο διορισµός του γίνεται κατά το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δ.
		Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν την Εταιρεία
εφόσον µε τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η προάσπιση
των συµφερόντων του ασφαλισµένου, άλλως βαρύνουν τον
ασφαλισµένο.
		Εάν ο ασφαλισµένος, παρά την αντίθετη απόφαση του διαιτητή προσφύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται µε
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τις σχετικές δαπάνες, σε περίπτωση ολοσχερούς ήττας του,
διαφορετικά οι δαπάνες αυτές επιµερίζονται ανάλογα µε την
έκταση της κατ’ ουσίαν ήττας προς την νίκη του.
Απόδοση δικαστικών δαπανών στην Εταιρεία
1.	
Απαιτήσεις του ασφαλισµένου για την απόδοση σε αυτόν
δικαστικών ή εξώδικων δαπανών από ενέργειες προάσπισης των συµφερόντων του για τις οποίες η Εταιρεία παρείχε
ασφαλιστική κάλυψη στα πλαίσια του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, µεταβιβάζονται στην Εταιρεία µόλις γεννηθούν. Τέτοιες
δαπάνες που επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισµένο αποδίδονται από τον τελευταίο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην
Εταιρεία.
2.	Ο ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να υποστηρίζει µε κάθε
τρόπο την Εταιρεία κατά την προσπάθεια ανάκτησης ή / και
κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις
απόδοσης των δικαστικών ή εξώδικων δαπανών της προηγούµενης παραγράφου. Ιδιαίτερα είναι υποχρεωµένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό
υλικό.
Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
	Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις δεν µπορούν να εκχωρηθούν ούτε
να ενεχυριασθούν εκτός αν η Εταιρεία συµφωνήσει εγγράφως.
Συµψηφισµός
	Η Εταιρεία δύναται να συµψηφίζει κάθε απαίτηση του ασφαλισµένου προς αυτόν µε απαιτήσεις του έναντι του ασφαλισµένου.
Επικοινωνία, ανακοινώσεις, δηλώσεις
1.	Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισµένου πρέπει
να είναι έγγραφες και να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία
της Εταιρείας στην Αθήνα. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να
ενηµερώσει εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, την Εταιρεία για τυχόν αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας µε αυτόν.
2.	Συµφωνίες µεταξύ του ασφαλισµένου από τη µια µεριά και
πρακτόρων, αντιπροσώπων ή υπαλλήλων της Εταιρείας από
την άλλη, ισχύουν µόνο αν επικυρωθούν εγγράφως από την
Εταιρεία.
8. Τεχνική Βοήθεια Κατοικίας
Α. Ορισμοί
Πάροχος της υπηρεσίας: Η "MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.", τα γραφεία
της οποίας βρίσκονται στη Λ. Μεσογείων 473, 153 43 Αγία Παρασκευή Αττικής και το τηλέφωνό της είναι 2106504000.
Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο
ως ο δικαιούχος παροχής ασφαλίσματος με την μορφή των κατά το
παρόν υπηρεσιών.
Κατοικία ή Ασφαλισμένη Κατοικία: Ο δηλωθείς στο Ασφαλιστήριο
χώρος, όπου ο Ασφαλισμένος κατοικεί μόνιμα ή περιστασιακά και
η διεύθυνση του οποίου (χώρου) αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
Στην δηλωθείσα στο ασφαλιστήριο κατοικία δεν περιλαμβάνονται
οι κοινόχρηστοι και οι όποιοι βοηθητικοί - εξωτερικοί χώροι. Εξαίρεση υφίσταται στην περίπτωση που ο δηλωθείς στο ασφαλιστήριο
χώρος, αφορά μονοκατοικία, οπότε και καλύπτονται οι όποιοι βοηθητικοί - εξωτερικοί χώροι (π.χ. γκαράζ, αποθήκη εξωτερική, κήπος).
Β. Περιγραφή Κάλυψης
Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει καταβάλλει το σχετικό επασφάλιστρο, το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει κατά τον τρόπο
και για τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω, τις υπηρεσίες επείγουσας τεχνικής βοήθειας που χρειάζεται η ασφαλισμένη κατοικία σε σχέση με κάποια από τις περιστάσεις που περιγράφονται
παρακάτω.
Β.α. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις υπη20 ΌΡΟΙ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ρεσίες που περιγράφονται παρακάτω μέχρι το όριο που αναφέρεται σε κάθε μία από αυτή και μέχρι πέντε (5) φορές συνολικά ανά
ετήσια ασφαλιστική περίοδο:
Β.1. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Β.1.1. Σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, βανών, εξαρτημάτων
(μπαταρία βρύσης, σπιράλ κλπ.), θερμοσίφωνα, καζανακίου και
εξαρτημάτων του ή άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων της ασφαλιζόμενης κατοικίας η Εταιρεία θα στέλνει το συντομότερο δυνατό
εξειδικευμένο τεχνίτη που θα πραγματοποιεί την αναγκαία επείγουσα επιδιόρθωση που απαιτείται για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης με την προϋπόθεση πως η κατάσταση αυτής
της υδραυλικής εγκατάστασης το επιτρέπει.
Β.1.2. Το κόστος μετακίνησης του τεχνίτη, εργασίας και υλικών που
θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση θα βαρύνουν την Εταιρεία μέχρι το όριο των 90 ευρώ για κάθε περίπτωση, με ανώτατο
όριο 2 περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.
Σε περίπτωση που το κόστος της επισκευής υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο, ο τεχνίτης θα συντάσσει προϋπολογισμό της
επισκευής και θα τον ανακοινώνει στον Ασφαλισμένο και, δια τηλεφώνου, στην Εταιρεία.
Εάν ο Ασφαλισμένος τον δεχτεί, θα πρέπει να προσυπογράψει τον
προϋπολογισμό αυτόν και να καταβάλει αμέσως τη διαφορά στον
τεχνίτη που του απέστειλε η Εταιρεία.
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν συμφωνήσει με τον συντεταγμένο προϋπολογισμό, η επισκευή θα πραγματοποιείται μέχρι το
ασφαλιζόμενο ποσό των 90 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι
δυνατόν.
Β.1.3. Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης:
α.	η επισκευή βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στην ασφαλιζόμενη κατοικία (π.χ. σωληνώσεις αποχέτευσης κοινόχρηστων χώρων ή δημοσίου δικτύου),
β.	η επισκευή ζημιών που προήλθαν από υγρασία, ακόμη και αν
η υγρασία αυτή είναι αποτέλεσμα βλάβης υδραυλικών εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στην ασφαλιζόμενη κατοικία, όπως
αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο,
γ.	η επισκευή ή / και αντικατάσταση ειδών υγιεινής και οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνδεδεμένης με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις της ασφαλιζόμενης κατοικίας(π.χ. πλυντήριο κλπ.).
Σε περίπτωση που η ζημιά εμπίπτει στις ανωτέρω εξαιρέσεις, ο ασφαλιζόμενος μπορεί να ζητήσει την αποστολή τεχνικού (βλ. παρ. ΣΤ).
Β.2. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Β.2.1. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
που προήλθε από βλάβη στην ηλεκτρική εγκατάσταση της κατοικίας (π.χ. γραμμές φωτισμού, βραχυκύκλωμα, γραμμές ρευματοληψίας, ηλεκτρικός πίνακας), η Εταιρεία θα στέλνει το συντομότερο
δυνατόν εξειδικευμένο τεχνίτη ο οποίος θα πραγματοποιεί την
απαραίτητη επείγουσα επισκευή για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με την προϋπόθεση πως η κατάσταση
των εγκαταστάσεων το επιτρέπει.
Β.2.2. Το κόστος της επισκευής, ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα
πραγματοποιείται και η ευθύνη της Εταιρείας για κάθε περίπτωση
θα είναι ίδια με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Β.1.2 του παρόντος.
Β.2.3. Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης:
α.	η επισκευή φωτιστικών ή τμήματος αυτών π.χ. λάμπες (φθορισμού ή μη) κλπ.,
β.	η επισκευή βλαβών σε συσκευές θέρμανσης, ηλεκτρικές συσκευές και, γενικά σε οποιασδήποτε συσκευή λειτουργεί με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας,
γ.	πτώση τάσης,
δ.	οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να οφείλεται στις βλάβες
του δημοσίου δικτύου ή διακοπή ρεύματος η οποία δεν οφείλεται
σε βλάβες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας.

Σε περίπτωση που η ζημιά εμπίπτει στις ανωτέρω εξαιρέσεις, ο ασφαλιζόμενος μπορεί να ζητήσει την αποστολή τεχνικού (βλ. παρ. ΣΤ).
Β.3. Κλειδαριές
Β.3.1. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αχρήστευσης
της κλειδαριάς ή αδυναμίας λειτουργίας της, η Εταιρεία θα στέλνει το συντομότερο δυνατόν εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος θα
πραγματοποιεί την απαραίτητη επισκευή για να διασφαλίσει την
δυνατότητα εισόδου στην κατοικία και την σωστή λειτουργία της
κλειδαριάς.
Β.3.2. Το κόστος της επισκευής, ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιείται και η ευθύνη της Εταιρείας για κάθε περίπτωση θα είναι
ίδια με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Β.1.2 του παρόντος.
Σε περίπτωση που η είσοδος στην κατοικία είναι αδύνατη για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3.1,
και εφόσον έχει εγκλωβιστεί κάποιο άτομο στο εσωτερικό της
ασφαλιζόμενης κατοικίας, η Εταιρεία θα αναλάβει τα έξοδα επισκευής των ζημιών που προκλήθηκαν για τον απεγκλωβισμό του
ατόμου με ανώτατο όριο τα 530 ευρώ ανά περίπτωση.
Β.4. Υαλοπίνακες - Κρύσταλλα
Β.4.1. Σε περίπτωση θραύσης υαλοπινάκων σε εξωτερικές πόρτες
ή παράθυρα η Εταιρεία θα στέλνει το συντομότερο δυνατόν έναν
εξειδικευμένο τεχνίτη ο οποίος θα πραγματοποιεί την αντικατάσταση των υαλοπινάκων που υπέστησαν τη θραύση.
Β.4.2. Το κόστος της αντικατάστασης, ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα
πραγματοποιείται και η ευθύνη της Εταιρείας για κάθε περίπτωση θα
είναι ίδια με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Β.1.2 του παρόντος.
Β.5. Υπηρεσίες Φύλαξης
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας ή κλοπής, και εφόσον το
ζητήσει ο Ασφαλισμένος, η Εταιρεία θα αναλάβει τη φύλαξη και προστασία της κατοικίας με εξειδικευμένο προσωπικό εφόσον η κατοικία έχει
μείνει απροστάτευτη εξαιτίας κάποιου από τα ανωτέρω περιστατικά.
Η φύλαξη θα συνεχίζεται όσο η κατοικία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας που είχε πριν από τη ζημιά, με ανώτατη διάρκεια τις
72 ώρες. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μέχρι 2 φορές
τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.
Β.6. Προσωρινή Αντικατάσταση Συσκευής Τηλεόρασης ή DVD
player
Σε περίπτωση που η τηλεόραση ή το μαγνητοσκόπιο (video) του
ασφαλισμένου υποστεί βλάβη λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, κλοπής ή απόπειρας κλοπής, η Εταιρεία θα αναλάβει την προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών αυτών για διάστημα μέχρι
15 ημερών από την ημέρα παράδοσης αυτών στην κατοικία του
ασφαλισμένου.
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει τις συσκευές αυτές
εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί και στην κατάσταση που τις
παρέλαβε από την Εταιρεία ή από εκείνους που προμήθευσαν τις
συσκευές για λογαριασμό της Εταιρείας. Η υπηρεσία αυτή μπορεί
να χρησιμοποιείται μέχρι 2 φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο
ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.
Γ. Ορισμός Επείγουσας Περίπτωσης
Ο «επείγων» χαρακτήρας θα προσδιορίζεται από την άμεση ανάγκη
αποκατάστασης της βλάβης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
Γ.1. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Θραύση σταθερών υδραυλικών εγκαταστάσεων της κατοικίας που
προκαλούν ζημιές είτε στα αγαθά του ασφαλισμένου είτε και άλλων ατόμων. Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ή οι εγκαταστάσεις
τρίτων δεν θεωρούνται ότι ανήκουν στην ασφαλιζόμενη κατοικία
ακόμη και αν αυτές βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο.
Γ.2. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Πλήρης έλλειψη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποια από τις
φάσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατοικίας εφόσον η αιτία

της βλάβης εντοπίζεται στο εσωτερικό της κατοικίας ή σε κάποιον
από τους βοηθητικούς χώρους (μπαλκόνι, γκαράζ κλπ.).
Γ.3. Κλειδαριές
Οποιοδήποτε συμβάν το οποίο εμποδίζει την είσοδο του Ασφαλισμένου στην κατοικία του ή έχει προκαλέσει τον εγκλωβισμό ατόμου στην κατοικία του ασφαλισμένου και απαιτεί την επέμβαση
κλειδαρά για την αποκατάσταση της λειτουργίας της κλειδαριάς ή
τον απεγκλωβισμό.
Γ.4. Υαλοπίνακες - Κρύσταλλα
Θραύση κρυστάλλων σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα, εφόσον
η θραύση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη προστασίας της
κατοικίας από μετεωρολογικά φαινόμενα ή κακόβουλες ενέργειες
τρίτων.
Δ. Γενικές Εξαιρέσεις Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας (ισχύουν για
όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες)
Εκτός από τις ειδικές εξαιρέσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο Β, εξαιρούνται από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο και οι
βλάβες που οφείλονται ή είναι αποτέλεσμα σεισμών, εκρήξεων ηφαιστείων, πλημμύρων και άλλων παρόμοιων φυσικών φαινομένων.
Ε. Διαδικασία Παροχής Υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας που υποχρεούται να παρέχει η
Εταιρεία θα παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που
θα ορίζει ο Πάροχος της Υπηρεσίας που αναφέρεται στο παρόν. Οι
προαναφερθείσες υπηρεσίες δεν θα παρέχονται όταν αυτό καθίσταται αδύνατο για λόγους ανωτέρας βίας ή όταν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, εποχικότητας ή φυσικών φαινομένων δεν
είναι άμεσα διαθέσιμες οι υπηρεσίες αυτών των επαγγελματιών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία θα υποχρεούται να αποζημιώνει τα έξοδα τα οποία έχει καταβάλει ο Ασφαλισμένος και για τα
οποία έχει προηγουμένως συμφωνήσει, έτσι ώστε ο Ασφαλισμένος
να επωφεληθεί των καλύψεων που προβλέπονται σ’ αυτή τη συμπληρωματική ασφάλιση.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα αποζημιώσει τα έξοδα που
δημιουργήθηκαν μέχρι τα ανώτατα ποσά για τα οποία ευθύνεται
η Εταιρεία για κάθε περίπτωση και τα οποία αναφέρονται στην
παράγραφο Β.
Οπωσδήποτε, οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται από επαγγελματίες για τους οποίους η Εταιρεία έχει προηγουμένως δώσει
την έγκρισή της. Σε αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα θα επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.
Στ. Αποστολή Επαγγελματιών για άλλες υπηρεσίες
Για μη επείγουσες περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στις
παραπάνω καλύψεις ή για ανακαινίσεις, κατασκευές κλπ. που ο
Ασφαλισμένος επιθυμεί να πραγματοποιήσει, η Εταιρεία, μετά από
αίτημα του Ασφαλισμένου, θα παρέχει πληροφορίες ή θα στέλνει
στην κατοικία του Ασφαλισμένου εξειδικευμένους τεχνίτες για τη
συγκεκριμένη εργασία, με σκοπό τη σύνταξη προϋπολογισμού. Ο
Ασφαλισμένος έχει βεβαίως το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει
τον προϋπολογισμό κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωσή του.
Το κόστος εκτέλεσης αυτών των εργασιών και υπηρεσιών θα επιβαρύνει σε όλες τις περιπτώσεις τον ασφαλισμένο.
Οι επαγγελματίες θα μπορούν να εκτελούν εργασίες των παρακάτω ειδικοτήτων:
5.1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις
5.2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
5.3. Κλειδαριές και λοιπά συστήματα ασφαλείας
(μηχανικά ή ηλεκτρονικά)
5.4. Υαλοπίνακες - καθρέπτες
5.5. Οικοδομικές εργασίες
5.6. Ελαιοχρωματισμοί
5.7. Ξυλουργικές εργασίες
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5.8. Εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης
5.9. Θέρμανση - ψύξη
5.10. Δάπεδα κεραμικά - ξύλινα
5.11. Μονώσεις
5.12. Επισκευές ηλεκτρονικών ειδών
5.13. Επισκευές οικιακών συσκευών
5.14. Αλουμίνια
5.15. Ενοικίαση TV - Video
5.16. Υπηρεσίες ασφαλείας
5.17. Καθαρισμοί κτιρίων
Αυτός ο κατάλογος ενδέχεται αν διευρυνθεί και γι΄ αυτό το λόγο
ο Ασφαλισμένος θα μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία και για
εργασίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν.
Η. Διαδικασία Εξυπηρέτησης
Για όλες τις υπηρεσίες επείγουσας τεχνικής βοήθειας ή αποστολής
επαγγελματιών για άλλες υπηρεσίες, ο Ασφαλισμένος θα πρέπει
να απευθύνεται στον Πάροχο της Υπηρεσίας, στο τηλέφωνο που
αυτός διαθέτει για τις υπηρεσίες αυτές καθ’ όλο το 24ωρο και κατά
τις 365 ημέρες τον χρόνο. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται το
συντομότερο δυνατόν. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο Ασφαλισμένος θα
πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Ονοματεπώνυμο,
• Αριθμό συμβολαίου,
• Διεύθυνση κατοικίας,
• Αριθμό τηλεφώνου,
• Την αιτούμενη υπηρεσία.
Για τις περιπτώσεις επείγουσας τεχνικής βοήθειας, η τηλεφωνική
κλήση θα θεωρείται ως αναγγελία της ζημιάς με την οποία ο Ασφαλισμένος δίνει ρητά το δικαίωμα στον Πάροχο της Υπηρεσίας να
καταγράψει την αναγγελία αυτή στο σύστημα πληροφορικής του
με σκοπό την αρχειοθέτηση του συμβάντος και των υπηρεσιών που
θα προσφέρει.
Θ. Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται:
α.	Να έρχεται αμέσως μόλις παραστεί ανάγκη, σε τηλεφωνική επαφή με το Κέντρο Βοηθείας του Παρόχου της Υπηρεσίας αναφέροντας στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας), να ενημερώνει πλήρως τον Ασφαλιστή για τα αληθινά
περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης καθώς και το είδος
των απαιτούμενων υπηρεσιών.
β.	Να λαμβάνει προκαταβολικά τη σύμφωνη γνώμη του Παρόχου
της Υπηρεσίας για λήψη μέτρων, τα οποία δημιουργούν δαπάνες.
γ.	Να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη μείωση των συνεπειών της ζημιάς και να αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος παροχής της βοήθειας.
δ.	Να αναγγέλλει αμέσως στην Εταιρεία κάθε αλλαγή διεύθυνσής
του καθώς και κάθε μεταβολή στα στοιχεία της παρούσας βεβαίωσης ασφάλισης.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμμορφούται προς τις
υποχρεώσεις του, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις της Εταιρείας
που απορρέουν από τη παρούσα Βεβαίωση Ασφάλισης.

•

•

•

•

•

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση Ζημιάς
Άρθρο 10: Επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης Υποχρεώσεις σας
1.	Σε περίπτωση Ζημιάς, οφείλετε:
• ν α µας ειδοποιήσετε άµεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που λάβατε γνώση
της Ζηµιάς. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε με γραπτή σας δήλωση τη φύση και τις συνθήκες
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της Ζημιάς, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια. Στη γραπτή δήλωση πρέπει επίσης να αναφέρετε την
ώρα και τον τόπο που έλαβε χώρα η Ζημιά, την έκταση της
Ζημιάς, την κατά την άποψή σας αιτία που την προξένησε, το
χρονικό διάστημα εξέλιξης της Ζημιάς, τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν ή και τα µέτρα που λήφθηκαν για αποφυγή ή µείωση της Ζηµιάς, τα στοιχεία αυτών που πιθανόν προξένησαν τη
Ζημιά, των παθόντων και των τυχόν µαρτύρων, καθώς επίσης
και ανάλυση των ασφαλίσεων που ενδέχεται να υπάρχουν σε
άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις για το ιδιο αντικείμενο. Επίσης µε έξοδά σας, έχετε την υποχρέωση να μας δίνετε όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα (π.χ. αποδείξεις,
τιµολόγια, δικογραφίες, βουλεύµατα, διατάξεις εισαγγελέα,
αποφάσεις δικαστηρίων κλπ.) που σας ζητάμε και σχετίζονται
µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης της Ζημιάς.
Έχουµε το δικαίωµα να σας ζητήσουµε να βεβαιώσετε ενόρκως
ή με άλλο νόµιµο τρόπο, την ακρίβεια της απαίτησής σας. Εσείς
ή ο δικαιούχος της Αποζημίωσης δεν μπορείτε να ισχυριστείτε
ότι δεν γνωρίζατε την επέλευση της Ασφαλιστικής Περίπτωσης
αν τούτο οφείλεται σε βαριά αμέλειάς σας,
να παρέχετε κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους μας ή στους πραγµατογνώµονες μας για τη διαπίστωση
επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης και την εκτίµηση της
Ζημιάς, οι οποίοι µεταξύ άλλων έχουν δικαίωµα να σας δώσουν
οδηγίες σχετικά µε τον περιορισµό ή την αποφυγή επαύξησης
της Ζηµιάς καθώς και να ζητήσουν τη λήψη συγκεκριµένων
µέτρων. Έχουν επίσης το δικαίωµα να επιβάλουν ή να απαγορεύσουν τη µεταφορά οποιουδήποτε κινητού Ασφαλισμένου
Αντικειμένου,
µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα να µας παραδώσετε γραπτή ανάλυση της Ζημιάς που προκλήθηκε, η οποία θα περιλαµβάνει µε τη µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέρεια και ακρίβεια,
τα βλαβέντα ή απολεσθέντα αντικείµενα, αναγράφοντας και
το αντίστοιχο, για καθένα από αυτά αναγκαίο ποσό για την
επανόρθωση της Ζηµιάς,
να διατηρείτε µέχρι να σας δώσουμε γραπτή συγκατάθεση
για το αντίθετο, οποιαδήποτε κατεστραµµένα ή ελαττωµατικά µέρη ή κατάλοιπα των βλαβέντων αντικειµένων και να τα
θέτετε στη διάθεση των επιθεωρητών, πραγµατογνωµόνων ή
άλλων εκπροσώπων µας,
να ειδοποιείτε αµέσως την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση φωτιάς, καθώς επίσης και να δηλώνετε στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών αφότου λάβατε γνώση της Ζηµιάς, κάθε περίπτωση
κλοπής, διάρρηξης, ληστείας, βανδαλισµού ή/και απόπειρας
ή απειλής για κάτι τέτοιο, καταθέτοντας ό,τι σχετικό γνωρίζετε και υποβάλλοντας ταυτόχρονα µήνυση κατά των δραστών
ή κατ' αγνώστων αν οι δράστες παραµένουν άγνωστοι. Η πιο
πάνω δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται και µε την προσκόµιση επισήµου αντιγράφου του βιβλίου συµβάντων της αρµόδιας
αστυνοµικής αρχής,
να λαµβάνετε όλα τα κατάλληλα, πρόσφορα και εντός των
δυνατοτήτων σας µέτρα προς περιστολή ή µείωση της Ζηµιάς
ή προς διάσωση, φύλαξη και συντήρηση των Ασφαλισµένων
Αντικειµένων και να ακολουθείτε τις οδηγίες µας. Τα έξοδα
που προκύπτουν, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν εµάς. Αν η Αποζηµίωση καλύπτει µέρος µόνο
της Ζηµιάς, η υποχρέωσή µας θα περιορίζεται σε ανάλογο µέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα αυτά πραγματοποιήθηκαν
αποκλειστικά με δικές µας οδηγίες,
να µας ειδοποιήσετε αµέσως σε περίπτωση ανεύρεσης του
συνόλου ή µέρους των απολεσθέντων Ασφαλισμένων Αντικειμένων. Εάν σας έχουµε ήδη αποζηµιώσει και ανακτήσετε το

σύνολο ή µέρος των Ασφαλισμένων Αντικειµένων που απωλέσθηκαν, είστε υποχρεωµένος να µας αποδώσετε εκείνα για
τα οποία εισπράξατε Αποζηµίωση. Εάν όµως επιθυµείτε να
τα κρατήσετε, τότε έχετε υποχρέωση να µας επιστρέψετε την
Αποζηµίωση που εισπράξατε για τα συγκεκριµένα αντικείµενα.
2.	Απαλλασσόµαστε από την υποχρέωσή µας για Αποζηµίωση, αν
η επέλευση της Ζηµιάς οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια σας ή
του δικαιούχου της Αποζημίωσης ή των προσώπων που συνοικούν
µαζί τους ή των νόμιμων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους ή
τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη του
αντικειµένου της ασφάλισης. Το ίδιο ισχύει και όταν κάποιο από
τα πρόσωπα αυτά, ισχυρίζεται συνειδητά ότι η ζηµιά που έπαθε
είναι µεγαλύτερη από την πραγµατική ή εµφανίζει ως βλαβέντα ή
καταστραφέντα αντικείµενα που δεν βρίσκονταν στην τοποθεσία
κινδύνου κατά το χρόνο επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης,
ή αποκρύπτει ή αφαιρεί κάποιο από τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα
που διασώθηκαν ή χρησιµοποιεί για απόδειξη µέσα ή έγγραφα
ανακριβή, πλαστά ή εικονικά, ή από δόλο ή βαριά αµέλεια γίνεται
αίτιος επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης ή της επίτασης
των συνεπειών της.
3. Έχουµε το δικαίωµα να µην καταβάλουµε την Αποζηµίωση:
• µ
 έχρι να συγκεντρωθούν και μας αποσταλούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν και θεµελιώνουν την απαίτηση σας για Αποζηµίωση, ή
• σε περίπτωση που έχει διαταχθεί ανάκριση ή έρευνα ή έχει
σχηµατισθεί δικογραφία ή εκκρεµεί σε βάρος σας ή του δικαιούχου της Αποζηµίωσης ποινική δίωξη, σχετικά µε Ζηµιά για
την οποία προβάλλονται σε εμάς απαιτήσεις για Αποζηµίωση,
µέχρι να εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές τελεσίδικη απόφαση
Απαλλαγής των παραπάνω προσώπων
4.	Έχουμε το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση:
• ν α αναλάβουµε εµείς τη φύλαξη των βλαβέντων ή και διασωθέντων Ασφαλισμένων Αντικειµένων σε χώρο που εµείς θα καθορίσουµε, µέχρι την οριστική εκκαθάριση της Ζηµιάς,
• να αγοράσουµε µετά την οριστική εκκαθάριση της Ζηµιάς, τα
κατάλοιπα των ζημιωμένων ασφαλισµένων αντικειµένων. Ο
δικαιούχος της Αποζηµίωσης δεν έχει το δικαίωµα να εγκαταλείψει σε εμάς τα κατάλοιπα αυτά, απαιτώντας την είσπραξη
ολόκληρου του Ασφαλιστικού Ποσού,
• αντί καταβολής της Αποζηµίωσης σε χρήμα, να αναλάβουµε
εµείς µε δικά µας έξοδα:
		 - προκειµένου για Ζηµιά σε Ακίνητα, την επισκευή ή ανοικοδόµησή τους, στην ίδια ακριβώς κατάσταση που βρίσκονταν
πριν την επέλευση της Ζηµιάς. Τα έξοδα που τυχόν απαιτηθούν (εκτός αν ρητά έχει συµφωνηθεί το αντίθετο) για την
κατεδάφιση ή / και αποµάκρυνση των συντριµµάτων ή και
την εξομάλυνση του εδάφους, βαρύνουν το δικαιούχο της
Αποζηµίωσης. Ο τελευταίος αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα
να µας προσκοµίσει σε εύλογο χρόνο την απαιτούµενη από
το νόµο άδεια ανοικοδόµησης, καθώς επίσης και κάθε σχετική µε την κατασκευή, µελέτη (με σχέδια κλπ.) µηχανικών και
αρχιτεκτόνων. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναµία εκτέλεσης των εργασιών επισκευής, που
δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα (π.χ. νοµικά ή διοικητικά εµπόδια, κακοκαιρία, φύση του εδάφους ή ανωµαλίες
που οφείλονται σε τρίτους κλπ.),
		 -	προκειµένου για Ζηµιά σε κινητά να τα αντικαταστήσουµε
αυτούσια, ή - αν είναι δυνατόν - να τα επισκευάσουµε ή επιδιορθώσουµε, επαναφέροντας τα αντικείµενα αυτά στην ίδια
ακριβώς κατάσταση που βρίσκονταν πριν την επέλευση της
Ζηµιάς.
5.	Δεν καλύπτονται απ' αυτό το Ασφαλιστήριο τα έξοδα για οποιαδήποτε τροποποίηση, µετατροπή, βελτίωση, ή συντήρηση των

Ασφαλισµένων Αντικειµένων. Θα αποζημιώσουμε το κόστος
προσωρινών επισκευών εφόσον αποτελούν µέρος της τελικής
επισκευής και δεν αυξάνουν τα συνολικά έξοδα της επισκευής
αυτής.
6.	Το Ασφαλιστικά Ποσά που αναγράφονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο, δεν µπορούν να θεωρηθούν απόδειξη ούτε της ύπαρξης ούτε
της αξίας των αντικειµένων που καλύπτονται και περιγράφονται
σε αυτό. Έτσι, εφόσον το ζητήσουµε, έχετε την υποχρέωση να
αποδείξετε την ύπαρξη και αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων κατά το χρόνο επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης.
Πως υπολογίζεται η Αποζημίωση
Άρθρο 11: Υπολογισμός του Ασφαλίσματος
1.	Κάθε ποσό που οφείλουµε να σας καταβάλλουµε ως Αποζηµίωση για Ζηµιά ή Απώλεια περιουσιακών σας στοιχείων, θα έχει
ως βάση υπολογισµού το Κόστος Αντικατάστασης µε Καινούργιο, χωρίς να αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό για φθορά, χρήση
ή παλαιότητα, εκτός αν πρόκειται για τα αντικείµενα που αναφέρονται στην αµέσως επόµενη παράγραφο (2), για τα οποία
η Αποζηµίωση θα έχει ως βάση υπολογισµού την Πραγµατική
τους Αξία.
2.	Η ασφάλιση σε Κόστος Αντικατάστασης με Καινούργιο δεν ισχύει για:
• Κ
 τίρια ηλικίας άνω των 50 ετών,
• Κ
 ινητά η ηλικία των οποίων υπερβαίνει τα 15 χρόνια,
• υ
 ποδήµατα, είδη ρουχισµού, λευκά είδη, πετσέτες, κλινοσκεπάσµατα και γενικότερα αντικείµενα που λόγω της φύσης ή/
και χρήσης τους υπόκεινται σε µεγάλο βαθµό φθοράς ή απαξίωσης,
3.	
Αν το Ασφαλισμένο Αντικείμενο που ζηµιώθηκε, επιδέχεται
επισκευή, έχουµε την υποχρέωση να το επισκευάσουµε µε
καινούργια υλικά, όχι όµως να το αντικαταστήσουµε ή να το
ανακατασκευάσουµε.
4. Σε περίπτωση που Ασφαλισμένο Αντικείμενο καταστραφεί και
στην πράξη δεν γίνεται να αντικατασταθεί µε άλλο πανοµοιότυπο µε αυτό, ως αξία αποκατάστασης για τον υπολογισµό
της αποζηµίωσης, λαµβάνεται η αξία ενός άλλου αντικειµένου κατά το δυνατόν παρεµφερούς και µε τις ίδιες προδιαγραφές και απόδοση.
5. Εκτός και αν ισχύει στο Ασφαλιστήριο σας η κάλυψη του
Ασφαλιστικού Κινδύνου 24 «Αντικατάσταση Μη Ζημιωθέντων
Υλικών» δεν θα σας αποζηµιώσουµε για την επιπρόσθετη δαπάνη που αφορά στην αντικατάσταση οποιωνδήποτε υλικών
που δεν έπαθαν ζηµιά. Για παράδειγµα, σε περίπτωση ζηµιάς
σε υλικά όπως: πλακίδια, ντουλάπια, υλικά κάλυψης δαπέδων
κλπ. θα σας αποζηµιώσουµε µόνο για εκείνα τα τεμάχια που
έχουν υποστεί Ζηµιά και όχι για τα υπόλοιπα, ακόµη και αν
δεν είναι δυνατό να βρεθούν στην αγορά υλικά όµοια µε τα
ζηµιωθέντα.
6. Σε περίπτωση Ζηµιάς σε έναν ή περισσότερους τόµους ενός
συγγραφικού έργου, δεν θα σας αποζηµιώσουµε για την αξία
ολόκληρου του έργου, αλλά µόνον για την αξία των τόµων ή
των τµηµάτων του έργου που έπαθαν ζηµιά. Αν η αξία των
τόµων αυτών ή και ολόκληρου του έργου, αλλά και οποιουδήποτε από τα ασφαλισµένα βιβλία ή συγγράµµατα, δεν είναι
δυνατό να προσδιοριστεί (π.χ. λόγω απόσυρσής τους από την
κυκλοφορία), ως βάση αποζηµίωσης θα λαμβάνεται αποκλειστικά και µόνο το κόστος του χαρτιού, της εκτύπωσης και της
βιβλιοδεσίας τους για την ανασύστασή τους. Ως αξία θα θεωρείται το κόστος αγοράς (εµπορική αξία) των εντύπων αυτών
από τους συνηθισµένους φορείς διάθεσής τους (βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους) και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί
να αποτελέσει σηµείο αναφοράς σε ενδεχόµενη αποζηµίωση
τυχόν συλλεκτική, συναισθηµατική ή άλλη αξία τους. Τα χει23

ρόγραφα και τα σπάνια βιβλία εξαιρούνται από την ασφάλιση, εκτός αν στο συγκεκριμένο Ασφαλιστήριο έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
7. Έχετε το δικαίωµα να προβείτε σε ανακατασκευή σε άλλο
χώρο από αυτόν που βρισκόταν το Κτίριο που ζηµιώθηκε µε
τη προϋπόθεση ότι δεν θα αυξηθεί το ποσό της αποζηµίωσης
εξαιτίας της επιλογής σας αυτής.
8. Έχουµε το δικαίωµα να µην καταβάλουµε το ποσό της διαφοράς µεταξύ της αποζηµίωσης σε Κόστος Αντικατάστασης
µε Καινούργιο και της αποζηµίωσης µε βάση την Πραγµατική
Αξία του Ασφαλισµένου Αντικειµένου, εάν δεν έχουν επισκευαστεί ή και αντικατασταθεί τα ζηµιωθέντα ή απολεσθέντα
Ασφαλισµένα Αντικείµενα. Σε κάθε περίπτωση, η Αποζηµίωση, µε βάση το Κόστος Αντικατάστασης, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των δαπανών που πραγµατικά έγιναν.
9. Σε περίπτωση που αδυνατείτε ή δεν επιθυµείτε να αντικαταστήσετε ή αποκαταστήσετε την περιουσία που καταστράφηκε, τότε δεν θα λαµβάνεται ως βάση υπολογισµού το Κόστος
Αντικατάστασης, αλλά η Πραγµατική Αξία των αντικειµένων
που υπέστησαν την Απώλεια ή Ζηµιά.
10. Το ανώτατο ποσό που θα καταβληθεί για οποιαδήποτε απαίτησή σας δεν µπορεί να υπερβαίνει το συνολικό Ασφαλιστικό
Ποσό που αναφέρεται στο κυρίως σώμα του Ασφαλιστηρίου.
Το ποσό που θα καταβληθεί για κάθε αντικείµενο του Περιεχοµένου και για κάθε Αντικείµενο Ιδιαίτερης Αξίας ξεχωριστά
δεν θα υπερβαίνει:
• τ ο αντίστοιχο Ασφαλιστικό ποσό για κάθε αντικείµενο του
Περιεχόµενου ή καθένα από τα Αντικείµενα Ιδιαίτερης Αξίας
ξεχωριστά, όπως αυτό αναφέρεται στην αναλυτική κατάσταση που ενδεχομένως µας παραδώσατε και περιλαμβάνεται ή
επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο,
• το ποσό που αναφέρεται στο κυρίως σώμα του Ασφαλιστηρίου ως Όριο Αποζηµίωσης για οποιοδήποτε από τα Αντικείµενα Ιδιαίτερης Αξίας που δεν αναφέρονται σε αναλυτική
κατάσταση που ενδεχομένως μας παραδώσατε και περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο.
11. Το τελικό ποσό Αποζηµίωσης θα προκύπτει και από την αφαίρεση της αξίας των διασωθέντων υλικών και του ποσού της
Απαλλαγής που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης.
12. Αυτόµατα από την ηµεροµηνία επέλευσης µίας Ασφαλιστικής
Περίπτωσης και µέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου, το
Ασφαλιστικό Ποσό θα παραµένει µειωµένο κατά το ποσό της
Αποζηµίωσης, εκτός εάν µετά από σχετικό αίτηµά σας και µε
την προϋπόθεση καταβολής εκ µέρους σας αναλογικού ασφαλίστρου, δεχτούμε να το αναπροσαρµόσουµε στο αρχικό του
ύψος.
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Γενικοί ασφαλιστικοί όροι
Άρθρο 1: Τήρηση όρων του Ασφαλιστηρίου
Η προσεκτική ανάγνωση και ακριβής τήρηση και εφαρµογή εκ μέρους σας των όρων αυτού του Ασφαλιστηρίου και ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις σας,
καθώς επίσης και η ειλικρίνεια των δηλώσεών σας στην πρόταση
ασφάλισης και στο ερωτηµατολόγιο, θα αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης µας µε βάση
το παρόν Ασφαλιστήριο.
Άρθρο 2: Επιθεώρηση Ασφαλισμένων Κινδύνων
Εφόσον το κρίνουµε σκόπιµο, έχουµε το δικαίωµα αλλά όχι την υποχρέωση, να επιθεωρούµε τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα σε αμοιβαία
πρόσφορες ηµέρες και ώρες και εσείς έχετε την υποχρέωση να µας
παρέχετε κάθε διευκόλυνση και πληροφορία που κατά τη γνώµη µας
είναι απαραίτητη για την εκτίµηση του κινδύνου που ασφαλίζουµε.
Άρθρο 3: Υποχρεώσεις σας κατά τη σύναψη της Ασφάλισης Περιγραφή του Κινδύνου
1.	Κατά τη σύναψη της ασφάλισης έχετε την υποχρέωση να µας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζετε και το οποίο
είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου, καθώς και να απαντήσετε σε κάθε σχετική ερώτησή µας. Στοιχεία
και περιστατικά για τα οποία εµείς θέσαµε γραπτό ερωτηµατολόγιο, τεκµαίρεται ότι είναι ουσιώδη για την από µέρους µας
εκτίµηση και αποδοχή του κινδύνου.
2.	Έχουµε το δικαίωµα να επικαλεστούµε ατέλειες ή πληµµέλειες
των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε δική μας ή δική
σας υπαιτιότητα δεν έχουν περιέλθει σε γνώση µας στοιχεία και
περιστατικά που είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση
του κινδύνου, έχουµε το δικαίωµα να καταγγείλουµε τη σύµβαση
ή να ζητήσουµε τροποποίησή της, µέσα σε προθεσµία ενός (1)
µηνός αφότου λάβαµε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.
4.	Η πρότασή µας για τροποποίηση της σύµβασης θεωρείται ως
καταγγελία, αν µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη της δεν γίνει
δεκτή και εφόσον αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης.
5.	Σε περίπτωση παράβασης από αµέλεια της υποχρέωσης που
προβλέπεται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, διατηρούµε τα
δικαιώµατα της παρ. 3 του άρθρου αυτού και επί πλέον, αν η
Ασφαλιστική Περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύµφωνα
µε την παρ. 3 αυτού του άρθρου η Ασφαλιστική Σύµβαση ή πριν
η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα, η αποζημίωση
µειώνεται κατά το λόγο του Ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί
προς το Ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η
παράβαση.
6.	Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, έχουµε το δικαίωµα να
καταγγείλουµε τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός
από τότε που λάβαµε γνώση της παράβασης. Αν η Ασφαλιστική
Περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, απαλλασσόµαστε από την υποχρέωση μας για καταβολή Αποζηµίωσης
και εσείς υποχρεούστε σε αποκατάσταση κάθε Ζημιά μας.
7.	Η καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης εκ µέρους µας στις
περιπτώσεις των παρ. 3 και 5 αυτού του άρθρου επιφέρει αποτελέσµατα µετά πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που
θα περιέλθει σε εσάς ή µετά πάροδο ενός (1) µηνός από τη λήψη
της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου αυτού,
η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα. Δικαιούμαστε τα
Ασφάλιστρα που ήταν ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο, κατά τον
οποίο επήλθαν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της σύµβα-

σης ή κατά το χρόνο επέλευσης του Ασφαλιστικού Κινδύνου στην
περίπτωση που κατά τις παρ. 5 και 6 αυτού του άρθρου περιορίζεται η ευθύνη μας ή απαλλασόμαστε από αυτή.
Άρθρο 4: Υποχρεώσεις σας κατά τη διάρκεια της Ασφάλισης Επίταση του Κινδύνου
1.	Οφείλετε να λαµβάνετε όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά
µέτρα φύλαξης των Ασφαλισμένων Αντικειμένων σαν να µην ήταν
ασφαλισµένα, να διατηρείτε τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα σε καλή
κατάσταση και συντήρηση, και να λαµβάνετε όλες τις αναγκαίες
προφυλάξεις για να αποφύγετε την επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τους νόµους και κανονισµούς που είναι σχετικοί με την ασφάλεια του κοινού. Εφόσον το
απαιτήσουν οι περιστάσεις ή σας το ζητήσουµε εµείς, θα πρέπει
να λάβετε πρόσθετα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη Ζηµιάς,
οποτεδήποτε παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα ή ελάττωµα στα
Ασφαλισµένα Αντικείµενα. Επιπλέον έχετε την υποχρέωση να
επιθεωρείτε, ελέγχετε, συντηρείτε και γενικότερα διατηρείτε σε
κατάσταση άµεσης λειτουργίας και ετοιµότητας το σύστηµα συναγερµού (εάν υπάρχει) και γενικότερα όλα τα µέτρα πρόληψης ή
καταπολέµησης ζηµιών που µας δηλώσατε, τόσο κατά τη σύναψη
της ασφάλισης, όσο και µετά από αυτήν.
2.	Κατά τη διάρκεια της σύµβασης έχετε την υποχρέωση να µας δηλώσετε µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση σας, κάθε στοιχείο και περιστατικό, το οποίο µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθµό που
εάν εµείς το γνωρίζαµε, δεν θα είχαµε συνάψει την ασφάλιση ή
δεν θα την είχαµε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Ως στοιχεία και
περιστατικά που επιφέρουν σηµαντική επίταση του κινδύνου,
θεωρούνται και τα παρακάτω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
αναφερόµενα:
2.1.	εκείνα που επαυξάνουν την πιθανότητα επέλευσης Ασφαλιστικής Περίπτωσης, σε βαθµό υψηλότερο απ' αυτόν που
εύλογα θεωρείται ότι συνοδεύει καθηµερινά το είδος και τη
φύση των ιδιοτήτων, σχέσεων, περιουσιακών στοιχείων ή δραστηριοτήτων σας ή εκείνων του δικαιούχου της Αποζηµίωσης,
που έχουν δηλωθεί στο παρόν και γενικότερα οποιαδήποτε
µεταβολή των συνθηκών που μας περιγράψατε, είτε κατά
τη σύναψη της ασφάλισης, είτε κατά τη διάρκεια αυτής (π.χ.
εγκατάσταση εµπορικής, βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή άλλης
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή και αντικειµένων άλλων
από αυτά που δηλώθηκαν στην πρόταση ασφάλισης, µέσα
στα ασφαλισµένα Κτίρια ή στα µέρη των κτιρίων που στεγάζουν τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα κλπ.),
2.2.	οι συνθήκες που επικρατούν µετά από Ζημιά, ακόµα και αν
η Ζημιά αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο,
2.3.	η στέρηση της κατοχής των ασφαλισµένων Κτιρίων ή, των
κτιρίων που στεγάζουν Ασφαλισµένα Αντικείµενα ή και η διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση,
2.4.	κάθε είδους και φύσης απειλές που δέχεστε από άγνωστα ή
µη πρόσωπα.
3. Μόλις λάβουµε γνώση της επίτασης του κινδύνου, έχουµε το δικαίωµα να καταγγείλουµε τη σύµβαση ή να ζητήσουµε την τροποποίησή της. Οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3
των Γενικών ασφαλιστικών όρων εφαρµόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
Άρθρο 5: Μείωση και έλλειψη του Κινδύνου
1.	Αν ο κίνδυνος µειώθηκε ουσιαστικά, έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε
αντίστοιχη µείωση του Ασφαλίστρου. Εάν εµείς αρνηθούµε τη µείωση ή δεν απαντήσουµε στο σχετικό αίτηµά σας για διάστηµα πέραν
του µηνός από της υποβολής του, έχετε το δικαίωµα να καταγγείλετε τη σύµβαση για το υπολειπόµενο διάστηµα.
2. Αν εμείς κατά τη σύναψη της σύµβασης γνωρίζαμε ότι αποκλειό-

ταν η δυνατότητα επέλευσης Ασφαλιστικής Περίπτωσης, εσείς δεν
υποχρεούστε στην καταβολή του Ασφαλίστρου. Αν εσείς ή ο δικαιούχος της Αποζημίωσης, κατά τη σύναψη της ασφάλισης, γνώριζε
ότι η Ασφαλιστική Περίπτωση είχε ήδη επέλθει, εμείς δεν υποχρεούμαστε σε παροχή και δικαιούμαστε, εφόσον δεν γνωρίζαμε την
επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης, το Ασφάλιστρο µέχρι τέλους
της Ασφαλιστικής Περιόδου.
Άρθρο 6: Πληρωμή των Ασφαλίστρων
1.	Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Ασφαλιστηρίου και την ισχύ των ασφαλιστικών καλύψεών του, είναι
η εξόφληση των µικτών Ασφαλίστρων του εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την έναρξη της ασφάλισης
ή την έκδοσή του, όποια από τις δύο ηµεροµηνίες είναι µεταγενέστερη. Εφόσον τα Ασφάλιστρα δεν έχουν εξοφληθεί εντός της
προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών, το Ασφαλιστήριο δεν έχει
καµία ισχύ. Σε περίπτωση που η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου
είναι µικρότερη των ενενήντα (90) ηµερών, το Ασφαλιστήριο τίθεται σε ισχύ µε την εξόφληση των Ασφαλίστρων από τη χρονική
στιγµή που αυτή πραγµατοποιήθηκε.
2.	Εάν στο Ασφαλιστήριο προβλέπεται τµηµατική (σε δόσεις) καταβολή των Ασφαλίστρων του, αυτό θα τεθεί σε ισχύ µε την εξόφληση της α’ δόσης εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών. Η µη πληρωµή κάθε επόµενης δόσης εντός της
ως άνω προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία
έναρξης ή έκδοσης της σχετικής πρόσθετης πράξης, καθιστά τη
δόση ληξιπρόθεσµη και µας δίνει το δικαίωµα να καταγγείλουµε
γραπτώς τη σύµβαση (Ασφαλιστήριο). Η καταγγελία επιφέρει τα
αποτελέσµατά της και λύει την ασφαλιστική σύµβαση μετά την
πάροδο δύο εβδομάδων αν η περίοδος ασφάλισης είναι μέχρι και
ένα έτος ή μετά την πάροδο ενός μηνός αν η περίοδος ασφάλισης
είναι μεγαλύτερη του ενός έτους και εφόσον η ληξιπρόθεσµη και
απαιτητή δόση δεν έχει καταβληθεί µέχρι τότε.
3.	Εφ’ όσον τα Ασφάλιστρα καταβάλλονται τμηματικά, συµφωνείται ότι σε κάθε περίπτωση Ζηµιάς, όπου η απαίτηση για Αποζηµίωση είναι τουλάχιστιον ίση με το σύνολο των καθαρών
Ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στη διάρκεια όλης της Ασφαλιστικής Περιόδου, τα µη ληξιπρόθεσµα Ασφάλιστρα καθίστανται
αµέσως απαιτητά και έχουμε το δικαίωμα να τα παρακρατήσουμε από την Αποζημίωση.
4.	Η εκ μέρους σας παραλαβή, χρήση, ή επίκληση του Ασφαλιστηρίου, όπως και η καταβολή των Ασφαλίστρων, σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του.
Άρθρο 7: Διάρκεια και λύση της σύμβασης
1.	Η παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, λύεται αυτόµατα µε την πάροδο της Ασφαλιστικής Περιόδου που αναγράφεται στον Πίνακα
Ασφάλισης.
2.	Σε περίπτωση επέλευσης Ασφαλιστικού Κινδύνου, τόσο εμείς
όσο και εσείς, έχουμε το δικαίωµα καταγγελίας της παρούσας
σύµβασης και τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέλθουν
με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει
σε σας ή σε μας, αντίστοιχα, η σχετική γραπτή ειδοποίηση.
Άρθρο 8: Παραγραφή
Αξιώσεις που πηγάζουν από το παρόν Ασφαλιστήριο, παραγράφονται µετά από τέσσερα (4) έτη από το τέλος του έτους µέσα στο
οποίο γεννήθηκαν, εκτός αν πρόκειται για αξίωση που αφορά στην
Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήµατος, οπότε η παραγραφή επέρχεται
µετά από πέντε (5) έτη από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο
γεννήθηκε.
Άρθρο 9: Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση
1.	Η παρούσα ασφάλιση δεν λήγει, αν σας διαδεχτεί άλλος στην
ασφαλιστική σχέση.
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2.	Τόσο εμείς όσο και εσείς δικαιούμαστε να καταγγείλουμε την παρούσα σύµβαση το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, από
τότε που έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ µέρους μας
επιφέρει αποτελέσµατα µετά πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών
από τότε που λάβατε τη σχετική γραπτή ειδοποίηση.
3.	Αν η Ασφαλιστική Περίπτωση επήλθε πριν την πάροδο της παραπάνω 30ήµερης προθεσµίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα
της καταγγελίας που εµπρόθεσµα ασκήσαμε και εφόσον αποδείξουμε ότι δεν θα είχαμε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον
είχαμε αναλάβει µε τους ίδιους όρους, αν γνωρίζαμε τη διαδοχή,
απαλλασσόμαστε από την υποχρέωση για Αποζημίωση. Τα µη
δεδουλευµένα Ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η διάταξη αυτή δεν
εφαρµόζεται αν η Ασφαλιστική Περίπτωση επέλθει εντός τριάντα (30) ηµερών από τη διαδοχή.
Άρθρο 10: Υποκατάσταση Εταιρείας
1.	Εάν έχετε αξίωση κατά τρίτου προς αποκατάσταση της Ζηµιάς,
η αξίωση περιέρχεται σε εμάς για το ποσό της Αποζημίωσης που
καταβάλαμε.
2.	Εάν οι αξιώσεις του Συμβαλλόμενου στρέφονται κατά του Ασφαλισµένου ή του δικαιούχου της Αποζημίωσης ή των ανιόντων,
κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν µαζί του, ή των νοµίµων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται σε εμάς, παρά µόνο αν τα
πρόσωπα αυτά ενήργησαν µε δόλο.
3.	Τόσο εσείς όσο και οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος της Αποζημίωσης έχετε υποχρέωση να διαφυλάσσετε τα δικαιώματα σας
κατά του τρίτου που περιέρχονται σε εμάς. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται ευθύνη σας για αποκατάσταση κάθε
Ζημιάς μας. Οφείλετε να μας παράσχετε κάθε δυνατή συνδρομή κατά την επιδίωξη των προαναφεροµένων αξιώσεων, να μας
παραδώσετε αντίγραφα όλων των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων και να φροντίσετε για τη διατήρηση του αγώγιµου των
παραπάνω δικαιωµάτων και αξιώσεων. Παράλληλα μας εκχωρείτε από τώρα κάθε παρόµοιο δικαίωµά σας και μας δίνετε το
δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσουμε εξώδικα ή
δικαστικά, στο όνοµά μας ή και στο όνοµά σας, για αποζηµίωσή
μας από τον τρίτο.
4.	Σε περίπτωση υποκατάστασής μας, η παραγραφή των αξιώσεων
σας κατά του τρίτου δεν συµπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι
(6) µηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε πριν την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.
Άρθρο 11: Διαιτητική πραγματογνωμοσύνη
Αν προκύψει διαφωνία ανάμεσα σε εμάς από τη μια πλευρά και
εσάς ή άλλον δικαιούχο της Αποζηµίωσης από την άλλη ως προς
την έκταση της Ζημιάς και η διαφωνία αυτή - ανεξάρτητα από άλλα
ζητήµατα - δεν λυθεί συµβιβαστικά, τότε ο καθορισµός της έκτασης της Ζημιάς μπορεί, εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ μας, να γίνει µε
διαιτητική πραγµατογνωµοσύνη, που ενεργείται στην Αθήνα ή στη
Θεσσαλονίκη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Άρθρο 12: Ασφάλιση με περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
1.	
Αν κάποια περιουσία, συμφέρον ή ευθύνη έχει ασφαλιστεί
έναντι των ίδιων Ασφαλιστικών Κινδύνων ολικά ή μερικά και
σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οφείλετε να μας γνωστοποιήσετε τις άλλες ασφαλίσεις και τα αντίστοιχα Ασφαλιστικά
Ποσά, είτε ταυτόχρονα µε τη σύναψη αυτής της ασφάλισης εάν
οι άλλες ασφαλίσεις προϋπήρχαν, είτε αµέσως µετά τη σύναψη
των άλλων ασφαλίσεων και η γνωστοποίηση αυτή να προκύπτει
είτε από αυτό το ίδιο Ασφαλιστήριο, είτε από ειδική Πρόσθετη
Πράξη που θα γίνει αναπόσπαστο µέρος αυτού εδώ του Ασφαλιστηρίου. Εάν η ύπαρξη των άλλων ασφαλίσεων περιέλθει σε
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γνώση μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, έχουμε το δικαίωμα
να καταγγείλουμε την παρούσα ασφάλιση, παρακρατώντας τα
δεδουλευµένα Ασφάλιστρα.
2. Σε περίπτωση που παραλείψετε τη γνωστοποίηση µε δόλο,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 των
Γενικών ασφαλιστικών όρων.
3. Τα Ασφαλιστικά Ποσά που καλύφθηκαν από άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θα θεωρούνται πάντα ότι αφορούν ενιαία
περιουσία, συμφέρον ή ευθύνη με τα ασφαλισμένα σε αυτό το
Ασφαλιστήριο, όποια κι αν είναι η χρονολογία ασφάλισής τους
και κάθε Ζηµιά που θα συµβεί θα µοιράζεται ανάµεσα σε όλες
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ανάλογα µε το ποσοστό του συνολικού Ασφαλιστικού Ποσού που καλύπτεται από την κάθε µία.
Σε περίπτωση όµως που δεν μας είχε γνωστοποιηθεί η ύπαρξη
άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης αυτής της σύµβασης, η Αποζηµίωση θα περιορίζεται στο μέρος της Ζημιάς που
δεν καλύπτεται από προηγούµενες ασφαλίσεις.
Άρθρο 13: Αρμοδιότητα δικαστηρίων - Δηλώσεις των αντισυμβαλλομένων
1.	Κάθε διαφορά που ενδεχόµενα θα προκύψει από αυτό το Ασφαλιστήριο και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατο να λυθεί µε
τη διαδικασία της διαιτητικής πραγµατογνωµοσύνης, θα εκδικαστεί στα Δικαστήρια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, που θεωρούνται ως τα µόνα κατά τόπο αρµόδια και κάθε κοινοποίηση
αγωγής ή άλλων δικογράφων προς εμάς, ισχύει µόνο όταν κοινοποιούνται στην έδρα μας στην Αθήνα, ή στο Υποκατάστηµά μας
στη Θεσσαλονίκη.
2.	Ρητά συμφωνείται ότι εφόσον δεν μας έχετε δηλώσει γραπτά
αλλαγή της διεύθυνσής σας, οποιαδήποτε κοινοποίηση ή δήλωσή μας προς εσάς, θα απευθύνεται στη διεύθυνσή σας, η οποία
αναγράφεται σε αυτό το Ασφαλιστήριο ή σε σχετική πρόσθετη
πράξη του.
Άρθρο 14: Τέλη Ασφαλιστηρίου και εξόφλησης ασφαλιστικών
Αποζημιώσεων
Τα νόµιµα δικαιώµατα και τέλη αυτού του Ασφαλιστηρίου, καθώς και
τα τέλη και συµβολαιογραφικά δικαιώµατα της εξόφλησης Αποζηµιώσεων βαρύνουν εσάς ή τους νόμιμους δικαιούχους, τους οποίους βαρύνουν και όλα γενικά τα έξοδά μας που προέρχονται από επιβαλλόµενες
κατασχέσεις ή από εκχωρήσεις της Αποζηµίωσης.
Άρθρο 15: Τροποποιήσεις Ασφαλιστηρίου
Κάθε τροποποίηση, µεταβολή ή κατάργηση των Γενικών ή Ειδικών
Ασφαλιστικών Όρων του παρόντος, καθώς επίσης και η µεταβίβαση ή εκχώρηση ή ενεχυρίαση των δικαιωµάτων που απορρέουν
από αυτό το Ασφαλιστήριο, ισχύει µόνο όταν γίνεται γραπτά και µε
Πρόσθετη Πράξη σε αυτό, που φέρει την υπογραφή και σφραγίδα
των αρµόδιων εκπροσώπων μας.
Άρθρο 16: Ισχύς όρων
Οι Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι υπερισχύουν κάθε αντίθετου Γενικού
Ασφαλιστικού Όρου, ενώ οι ειδικές συµφωνίες και λοιποί όροι που
αναγράφονται στον κυρίως σώµα αυτού του Ασφαλιστηρίου, υπερισχύουν κάθε άλλου αντίθετου Γενικού ή Ειδικού Όρου.
Άρθρο 17: Προστασία προσωπικών σας δεδομένων
Για τα προσωπικά δεδοµένα σας, εφαρµόζουµε τα όσα ορίζονται
από τη σχετική νοµοθεσία (ν 2472/97).
Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τα προσωπικά δεδοµένα σας που
διατηρούµε σε αρχείο, καθώς επίσης να διορθώσετε τα στοιχεία
σας, δωρεάν, µετά από αίτησή σας.
Από την πλευρά µας, έχουµε το δικαίωµα να γνωστοποιούµε σε συνεργάτες μας µόνο όσα στοιχεία σας είναι απαραίτητα, για την τήρηση των συµβατικών µας υποχρεώσεων ή σε οποιαδήποτε δηµόσια Αρχή µετά από σχετικό αίτηµά της.

• Ονοματεπώνυμο,
• Αριθμό συμβολαίου,
• Διεύθυνση κατοικίας,
• Αριθμό τηλεφώνου,
• Την αιτούμενη υπηρεσία.
Για τις περιπτώσεις επείγουσας τεχνικής βοήθειας, η τηλεφωνική
κλήση θα θεωρείται ως αναγγελία της ζημιάς με την οποία ο Ασφαλισμένος δίνει ρητά το δικαίωμα στην Εταιρεία να καταγράψει την
αναγγελία αυτή στο σύστημα πληροφορικής της Εταιρείας με σκοπό την αρχειοθέτηση του συμβάντος και των υπηρεσιών που θα
προσφέρει.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’

ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Προς την
ERGO
Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
(άρθρου 2, παράγραφος 5 του Ν. 2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμό ............................................................
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για
ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και
ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω Aσφαλιστήριο που μου παραδώσατε.
Ημερομηνία ......../......../........
Ο δηλών / Η δηλούσα

........................................
(Υπογραφή)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B’

ΑΦΟΡΑ:
1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Προς την
ERGO
Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
(άρθρου 2, παράγραφος 6 του Ν. 2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του με
αριθμό ........................................................................................... Aσφαλιστηρίου που μου παραδώσατε διότι:
	Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150, παράγραφος
1, N4364/2016.
	Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς
όρους.
Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και
ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω Aσφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία ......../......../........
Ο δηλών / Η δηλούσα

........................................
(Υπογραφή)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Δηλώνω ότι παρέλαβα τo υπ’ αριθμόν ......................................................................... Aσφαλιστήριo με
συνημμένους τους ασφαλιστικούς όρους (Γενικούς και Ειδικούς), τα υποδείγματα δηλώσεων
εναντίωσης και το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών που αναφέρονται σ’ αυτό.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: ......................................................................................................................................................

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ........................................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .........................................................

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
.......................................................................................................................................................................................

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

.............................
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