
Γενικοί όροι Ασφαλιστηρίου Περιουσίας 
ERGO Aσφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Κωδικός όρων : 17.1/1.2.2021
Οι όροι αυτοί αφορούν και ισχύουν για το σύνολο των 
ασφαλιζόμενων κινδύνων που επιλέξατε, οι οποίοι αναγρά-
φονται στο Ασφαλιστήριο σας και καλύπτονται από αυτό.

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

Η πλήρης επωνυµία μας είναι: ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ι) Η έδρα μας βρίσκεται στην ΕΛΛΑΔΑ, στην πόλη της ΑΘΗΝΑΣ, 
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 εφι-
κτό, χωρίς καθυστέρηση. Εάν το αίτηµά σας δεν µπορεί να 
ικανοποιηθεί, θα σας απαντήσουµε εγγράφως, εξηγώντας σας 
τους λόγους.

1. Ορισμοί

Οι λέξεις, που αμέσως πιο κάτω ακολουθούν με αλφαβητι-
κή σειρά, έχουν το νόημα που δίνεται πιο κάτω οπουδήποτε 
τις συναντάτε στο Ασφαλιστήριο σας:

Αιτιάσεις
Έγγραφες δηλώσεις δυσαρέσκειας του Λήπτη της Ασφάλι-
σης ή του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου που απευθύνο-
νται στην Εταιρεία. Στις Αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται οι 
αναγγελίες απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης ούτε τα 
απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του Ασφα-
λιστηρίου και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων.

Απαλλαγή
Είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο συμμετέχει ο δικαιού-
χος του ασφαλίσματος σε κάθε ζημιά. Απαλλαγή προβλέ-
πεται για συγκεκριμένους ασφαλιζόμενους κινδύνους του 
Ασφαλιστηρίου. Εφόσον υπάρχει απαλλαγή, αναγράφεται 
στο Ασφαλιστήριό σας ως ποσό, ή ποσοστό της ζημιάς ή 
του αντίστοιχου ασφαλιστικού ποσού.

Αποζημίωση ή Ασφάλισμα
Είναι το ποσό που οφείλει να καταβάλει η Εταιρεία, για την 
πληρωμή κάθε καλυπτόμενης από το Ασφαλιστήριο ζη-
μιάς. Η αποζημίωση μπορεί να είναι είτε χρηματική κατα-
βολή είτε αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, σύμφωνα με 
τους όρους του Ασφαλιστηρίου.

Ασφαλισμένα Αντικείμενα
Είναι τα αντικείμενα τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται 
στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου και καλύπτονται από 
αυτό. Το ασφαλισμένο αντικείμενο μπορεί να είναι κτίριο ή 
περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων) ή 
απώλεια κερδών. Ο ασφαλισμένoς ή λήπτης της ασφάλισης 

θα πρέπει να έχει ασφαλίσιμο συμφέρoν προς το ασφαλισμένο 
αντικείμενο, ώστε να έχει δικαίωμα σε ασφαλιστική αποζημίω-
ση. Τα ασφαλισμένα αντικείμενα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 
ασφαλισμένου.  Αν του ανήκουν κατά ορισμένο ποσοστό, τότε 
η ασφαλιστική κάλυψη περιορίζεται μόνο στο ποσοστό αυτό.

Ασφαλισμένος 
Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται 
από την επέλευση ασφαλιζόμενου κινδύνου και για χάρη 
του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Ο ασφαλι-
σμένος είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) τoυ ασφαλισμένoυ αντι-
κειμένoυ. Aν αυτός είναι ιδιoκτήτης κατά oρισμένo πoσoστό 
εξ αδιαιρέτoυ, η ασφαλιστική κάλυψη εκτείνεται μόνo στo 
πoσoστό αυτό. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 
με τον λήπτη της ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της 
σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει.

Ασφαλιστήριο 
Είναι το σύνολο των επίσημων ασφαλιστικών εγγράφων, 
που εκδίδονται από την Εταιρεία και αποτελείται από:
•  το κυρίως σώμα του Ασφαλιστηρίου (στο οποίο αναγρά-

φονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της ασφαλιστικής 
σύμβασης, όπως: τα στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης/
ασφαλισμένου, η διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, 
τα στοιχεία των ασφαλισμένων αντικειμένων, οι παρεχό-
μενες καλύψεις, τα ασφαλιστικά ποσά, οι ειδικές συμφω-
νίες κ.λπ.) 

• τις πρόσθετες πράξεις του Ασφαλιστηρίου.
•  τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης (γενικούς ή και 

ειδικούς).

Ασφαλιστικό ποσό – Ασφαλισμένο κεφάλαιο -  
Όριο ευθύνης 
Είναι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που συμφωνείται με 
το Ασφαλιστήριο ότι θα καταβληθεί από την Εταιρεία σε 
περίπτωση ζημιάς. Δηλώνεται ξεχωριστά για κάθε ασφαλι-
σμένο αντικείμενο και για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο και 
αναφέρεται στο κυρίως σώμα του Ασφαλιστηρίου.

Ασφαλίσιμο συμφέρον
Είναι η οικονομική σχέση του ασφαλισμένου ή του λήπτη 
της ασφάλισης με το ασφαλισμένο αντικείμενο και η οποία 
προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να 
δικαιούται να εισπράξει για δικό του λογαριασμό ο ασφαλι-
σμένος ή δικαιούχος του ασφαλίσματος (αν υπάρχει).

Ασφαλιζόμενος κίνδυνος 
Είναι το τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του 
Ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης γεγονός που 
αποτελεί την αιτία επέλευσης Ζημιάς, όπως αυτή ορίζεται 
από το παρόν Ασφαλιστήριο.

Ασφάλιστρα
Είναι το χρηματικό ποσό που απαιτείται να καταβάλει ο 
λήπτης της ασφάλισης, προκειμένου να ισχύσει το Ασφα-
λιστήριό του. 

Αυτανάφλεξη
Είναι η αιφνίδια ανάφλεξη υλικού χωρίς εξωτερικό αίτιο, π.χ. 
φλόγα ή σπινθήρα.
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Δικαιούχος του ασφαλίσματος 
Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει το δικαίωμα 
να εισπράξει την αποζημίωση ή μέρος αυτής σε περίπτωση 
ζημιάς. 

Έκρηξη
Έκρηξη είναι η βίαιη έκλυση ενέργειας λόγω αιφνίδιας εκτό-
νωσης αερίων ή αιφνίδιας εξίσωσης διαφορετικών πιέσεων.

Εμπορεύματα
Τα εμπορεύματα της επιχείρησης τα οποία βρίσκονται 
μέσα στο κτίριο που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο και 
τα οποία προορίζονται για πώληση, καθώς και οι πρώτες 
ύλες για την παρασκευή τους. 

Εταιρεία
Είναι η Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ERGO Ασφαλιστική 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.  

Εμείς/εμάς/μας 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ERGO Ασφαλιστική 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Η χρήση ρήματος στο πρώτο πρόσωπο 
υπονοεί πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη «εμείς», έστω 
και αν αυτή δεν είναι γραμμένη.

Εσείς/εσάς/σας 
Ο λήπτης και/ή ο ασφαλισμένος. Η χρήση ρήματος στο δεύ-
τερο πρόσωπο υπονοεί πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη 
«εσείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραμμένη.

Ζημιά 
Είναι η απρόβλεπτη και αιφνίδια υλική (θετική) περιουσια-
κή ζημιά που προκαλείται άμεσα από βλάβη, καταστρoφή ή 
απώλεια ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω της επέλευσης 
Ασφαλιζόμενου κινδύνου και επιφέρει μείωση της πραγμα-
τικής αξίας τους. 

Θύελλα
Είναι ο άνεμος άνω των 8 μποφόρ, σύμφωνα με βεβαίωση 
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Κακόβουλες ενέργειες
Είναι οι ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που 
διαπράττονται είτε κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημό-
σιας τάξης εν γένει, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολι-
τικών ταραχών είτε μεμονωμένα, με σκοπό το βανδαλισμό 
ή τη δολιοφθορά, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν οποιαδή-
ποτε πράξη τρομοκρατίας.

Κεραυνός
Είναι η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα 
σε σύννεφo και έδαφoς.

Κλοπή
Είναι η αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων μετά 
από διάρρηξη του κτιρίου μέσα στο οποίο βρίσκονται. (Δι-
άρρηξη: παραβίαση με βίαια και δυναμικά μέσα).

Κτίριο 
Είναι το κτίσμα με όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις του που 
δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν (υδραυλικές, ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, πόρτες, παράθυρα, εντοιχισμένα ντουλά-
πια, ψευδοροφές, χωρίσματα μη κινητά, κολλημένες μο-

κέτες, ταπετσαρίες κλπ). Στο κτίριο περιλαμβάνεται και η 
αναλογία επί των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων, 
εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλισμένο κεφάλαιο και 
έχει δηλωθεί ξεχωριστά στην πρόταση ασφάλισης.

Λήπτης της ασφάλισης 
Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο σύναψε την 
ασφάλιση με την Εταιρεία. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να 
συμβληθεί στο Ασφαλιστήριο για λογαριασμό δικό του ή 
τρίτου. Τον λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο, εκτός από 
εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον ασφαλι¬σμένο.

Ληστεία
Αφαίρεση των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων με 
χρήση βίας ή απειλή χρήσης βίας σε πρόσωπο που εκείνη 
τη στιγμή έχει νόμιμα τον έλεγχό τους.

Μόλυνση ή ρύπανση 
Είναι η βλαπτική επίδραση ουσιών (όπως, ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά, βακτηριδίων, μυκήτων, ιών ή άλλων επικίν-
δυνων βιολογικών ουσιών) στην ανθρώπινη υγεία και γενι-
κή φυσική κατάσταση καθώς και στην υπόσταση, στην εμ-
φάνιση, στη χρηστικότητα και την αξία των ασφαλισμένων 
αντικειμένων.

Περιεχόμενο 
Είναι τα κινητά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα στο 
κτίριο που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο και αποτελούν 
μια συνηθισμένη οικοσκευή ή τον εξοπλισμό μιας επιχείρη-
σης.

Πλημμύρα
Είναι ο κατακλυσμός από νερό της θάλασσας, από την 
υπερχείλιση ή παρέκκλιση νερού από τα συνήθη κανάλια 
απορροής των υδατορευμάτων, από την υπερχείλιση ή 
διάρρηξη τoυ δημόσιoυ δικτύoυ παρoχής νερού και από 
oπoιαδήπoτε άλλη εισρoή ή συσσώρευση νερού, πρoερχό-
μενου από χώρoυς εκτός των ασφαλισμένων κτιρίων ή των 
κτιρίων πoυ περιέχoυν τα ασφαλισμένα αντικείμενα.

Πρόσθετη πράξη
Είναι το ασφαλιστικό έγγραφο που εκδίδεται από την Εται-
ρεία και τροποποιεί ή ακυρώνει ένα Ασφαλιστήριο που εί-
ναι σε ισχύ.

Πυρκαγιά - Φωτιά
Είναι η τυχαία και απρόβλεπτη καύση που συνοδεύεται με 
φλόγα ή ‘λαμπύρισμα‘ ανάλογα με τη φύση του αντικειμέ-
νου. 

Στάσεις-απεργίες-οχλαγωγίες
Είναι πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλ-
λους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμης ή 
ντε φάκτο Αρχής με σκοπό την καταστολή ή πρόληψη της 
διατάραξης ή τη μείωση των συνεπειών της, όχι όμως την 
καταστολή ή πρόληψη οποιασδήποτε πράξης τρομοκρατίας.

Τρομοκρατία ή Τρομοκρατικές ενέργειες
Είναι οι βίαιες και παράνομες ενέργειες οργανωμένης 
εγκληματικής ομάδας προσώπων ή προσώπου, εναντίον 
άλλων προσώπων ή των περιουσιών τους, που σκοπό έχουν 



τον εκφοβισμό ή την πολιτική, κοινωνική ή οικονομική απο-
σταθεροποίηση και αναταραχή ή την άσκηση πίεσης στη 
νόμιμη Αρχή και πηγάζουν από πολιτικά, θρησκευτικά, 
εθνικά ή άλλα παρόμοια ιδεολογικά κίνητρα.

2. Πώς καταρτίστηκε και ισχύει το Ασφαλιστήριο, ποια εί-
ναι η διάρκεια της κάλυψης και τι ισχύει για την πληρωμή 
των  ασφαλίστρων.

2.1. Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε με βάση την πρόταση 
ασφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρεία ο λήπτης της 
ασφάλισης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την  
προσυμβατική ενημέρωση όπως αυτή προβλέπεται στο 
Ν.4364/16.

2.2. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και του λήπτη της ασφά-
λισης/ασφαλισμένου καθορίζονται από την πρόταση ασφά-
λισης, το Ασφαλιστήριο και τις πρόσθετες πράξεις που εκ-
δίδονται μετά από συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του 
λήπτη της ασφάλισης.

2.3. 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. Σε περίπτωση ωστόσο, 
που η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι μικρότερη των ενε-
νήντα (90) ημερών, το ασφαλιστήριο τίθεται σε ισχύ με την 
εξόφληση των ασφαλίστρων και από τη χρονική στιγμή που 
αυτή πραγματοποιήθηκε. Εφόσον τα ασφάλιστρα δεν έχουν 
εξοφληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας των εξήντα (60) 
ημερών, το ασφαλιστήριο δεν έχει καμία ισχύ.

2.4. Η παραλαβή, η χρήση, η επίκληση του Ασφαλιστηρί-
ου και η καταβολή των ασφαλίστρων από τον λήπτη της 
ασφάλισης και τον ασφαλισμένο, σημαίνει ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων  της σύμβασης. 

2.5. Τα Ασφαλιστήρια που προβλέπουν τμηματική (σε δό-
σεις) καταβολή των ασφαλίστρων τους, τίθενται σε ισχύ με 
την εξόφληση της α’ δόσης εντός της ως άνω (2.3) προθε-
σμίας των εξήντα (60) ημερών. Η μη πληρωμή κάθε επόμε-
νης δόσης εντός της ως άνω (2.3) προθεσμίας των εξήντα 
(60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ή έκδοσης της 
σχετικής πρόσθετης πράξης, καθιστά τη δόση ληξιπρό-
θεσμη και δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να καταγγείλει 
γραπτώς τη σύμβαση (Ασφαλιστήριο). Η καταγγελία επιφέ-
ρει τα αποτελέσµατά της και λύει την ασφαλιστική σύµβα-
ση μετά την πάροδο δύο εβδομάδων αν η περίοδος ασφάλι-
σης 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 κα-
ταβληθεί µέχρι τότε.

2.6.  Αν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νόμιμα πριν από την 
αρχικά συμφωνημένη διάρκειά της, η Εταιρεία έχει το δι-
καίωμα να κρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  Αν o 
ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης ή ο δικαιούχος 
του ασφαλίσματος, γνώριζε, κατά τη σύναψη της σύμβα-
σης, ότι είχε ήδη επέλθει ασφαλιζόμενος κίνδυνος, η Εται-

ρεία δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση και έχει το δικαί-
ωμα, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του ασφαλιζόμενου 
κινδύνου, να κρατήσει τα ασφάλιστρα μέχρι το τέλος της 
διάρκειας της ασφάλισης.

2.7.  Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που ανα-
γράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

3. Τι ισχύει για την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου. 

Το Ασφαλιστήριο είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά από 
αίτηση του λήπτη της ασφάλισης. Η τροποποίηση έχει ισχύ 
μόνο μετά την αποδοχή της από την Εταιρεία, με την έκδο-
ση ανάλογης πρόσθετης πράξης. 

Η Τράπεζα της Ελλάδας, ως αρμόδια εποπτική αρχή, διαθέ-
τει διαδικασία για την υποβολή, παραλαβή και διαχείριση 
έγγραφων καταγγελιών από τον Λήπτη της Ασφάλισης και 
κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων 
καταναλωτών, κατά διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων 
και κατά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου το 
οποίο διενεργεί πράξεις διανομής ασφαλιστικών προϊό-
ντων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στα οποία 
πρόσωπα περιλαμβάνεται η Εταιρεία, οι ασφαλιστικοί πρά-
κτορες και οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων που 
συνεργάζονται μαζί της, εφόσον ιδίως ασκούν δραστηριό-
τητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργα-
σιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλι-
σης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες 
παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και εκτέλεση των εν 
λόγω συμβάσεων, ιδίως στην περίπτωση που θα γεννηθεί 
αξίωση. Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων ποινικών κυρώ-
σεων, η κατά τα ως άνω εποπτική αρχή είναι αρμόδια να 
ερευνά τη βασιμότητα των σχετικών καταγγελιών και, αφού 
ασκηθεί από τους ελεγχόμενους το δικαίωμα προηγούμε-
νης ακρόασης, δύναται, στον βαθμό που διαπιστωθούν 
παραβάσεις, να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία, αντιστοίχως, ανά παράβαση. Σε 
κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή αποστέλλει απάντηση 
στον καταγγέλλοντα επί του περιεχομένου της καταγγελίας 
του.

4. Πότε λήγει η ασφαλιστική σύμβαση.

4.1. Η ασφαλιστική σύμβαση που αποτυπώνεται στο πα-
ρόν Ασφαλιστήριο παύει να ισχύει αμέσως μόλις παρέλθει 
ο συμφωνημένος κατά την έναρξη ή μεταγενέστερα χρόνος 
διάρκειάς της. 

4.2. Ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα καταγγελίας 
της σύμβασης αυτής σε περίπτωση εξάλειψης του κινδύνου, 
ενώ αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά νόμιμα 
έγγραφα. 

4.3. Επιπλέον των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος, η 
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή 
για σπουδαίο λόγο. 

4.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη 
σύμβαση μετά την επέλευση  ασφαλιζόμενου κινδύνου. Αν 
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λόγω ζημιάς προκύπτει οποιαδήποτε μεταβολή του ασφα-
λιζόμενου κινδύνου ή η αποζημίωση ξεπερνά το 50% του 
ασφαλιστικού ποσού, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγ-
γείλει την ασφαλιστική σύμβαση και τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται μετά την παρέλευση τριάντα (30) 
ημερών από την κοινοποίησή της στον λήπτη της ασφάλι-
σης. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο λήπτης της ασφάλισης. 

4.5. Η καταγγελία της σύμβασης προς τον αντισυμβαλλόμε-
νο γίνεται εγγράφως και με συστημένη επιστολή (με από-
δειξη παραλαβής). Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρα-
κρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

4.6. Για την ακύρωση της ασφάλισης με πρωτοβουλία του 
λήπτη της ασφάλισης αυτός πρέπει να επιστρέψει στην 
Εταιρεία το Ασφαλιστήριο. 

4.7. Σε περίπτωση ακύρωσης της αρχικής ασφαλιστικής 
σύμβασης με πρωτοβουλία του λήπτη της ασφάλισης, 
η Εταιρεία του επιστρέφει τα μη δεδουλευμένα ασφάλι-
στρα, δικαιούμενη να παρακρατήσει  το ποσό των πενήντα 
(50,00) ευρώ, λόγω διαχειριστικού κόστους. 

5.  Ποιο είναι το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας.

Το ασφαλιστικό ποσό για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο που 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, αποτελεί το ανώτατο όριο 
ευθύνης της Εταιρείας, για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, 
για μία ή περισσότερες ζημιές. Κάθε καταβολή αποζημίω-
σης από την Εταιρεία μειώνει αντίστοιχα το ποσό αυτό. Ο 
λήπτης της ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει 
το ανώτατο όριο, εφόσον εγκριθεί η σχετική αίτησή του 
από την Εταιρεία, καταβάλλοντας τα ασφάλιστρα που ανα-
λογούν.

6. Ποιος έχει δικαίωμα να ασφαλίσει ένα αντικείμενο, 
εκτός του ιδιοκτήτη.

Aσφαλιστική κάλυψη υπέρ άλλoυ πρoσώπoυ, εκτός τoυ 
ιδιoκτήτη, (π.χ. υπέρ ενυπoθήκoυ ή ενεχυρoύχoυ δανειστή 
ή κατόχoυ ή γενικά υπέρ oπoιoυδήπoτε έχει συγκεκριμένo 
ασφαλίσιμο συμφέρoν για τη διατήρηση τoυ αντικειμένoυ ή 
των αντικειμένων), ισχύει μόνo εφόσoν υπάρχει ειδική σχε-
τική συμφωνία και σύμφωνα με τους όρους της τελευταίας. 

7. Ποιες είναι οι γενικές εξαιρέσεις για την παρεχόμενη 
κάλυψη.

7.1. Εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν απο-
ζημιώνεται οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε, άμεσα ή έμμε-
σα, από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα πιο κάτω 
γεγονότα:

7.1.1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της 
ασφάλισης/ασφαλισμένου. 

7.1.2. Από πυραύλους ή βλήματα, από πυρηνικά όπλα ή υλι-
κά κατασκευής τους, από ιονίζουσες ή ηλεκτρομαγνητικές 
ή άλλες ακτινοβολίες ή πεδία οποιουδήποτε είδους ή από 
ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο 
ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού 

καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Ως καύση 
θεωρείται και η αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής 
διάσπασης. 

7.1.3. Από πόλεμο, εχθροπραξίες, εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, 
στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον 
Αρχής, επανάσταση ή πραξικόπημα και επίταξη κάθε είδους,  
καθώς και επιχειρήσεις που μοιάζουν πολεμικές (είτε έχει 
κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι).

7.1.4 Από  μόλυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος από 
οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης της βιολογικής και 
/ ή χημικής μόλυνσης ή ρύπανσης.

7.1.5 Από Διαταγή Δημόσιας Αρχής (νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής).

7.1.6 Από μεταδιδόμενες μολυσματικές νόσους όπως αναλύονται 
κατωτέρω στην «Εξαίρεση Μεταδιδόμενων Μολυσματικών 
Νόσων».

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 

Κατά παρέκκλιση οποιουδήποτε αντίθετου όρου του πα-
ρόντος ασφαλιστηρίου, εξαιρείται  ρητώς κάθε απώλεια, 
ζημία, ευθύνη, απαίτηση, κόστος ή δαπάνη πάσης φύσεως, η 
οποία, άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται, υποβοηθείται, προκύ-
πτει από ή σχετίζεται με, μεταδιδόμενη μολυσματική νόσο, 
ή τον φόβο ή την απειλή (πραγματική απειλή ή αίσθημα 
απειλής) μιας μεταδιδόμενης μολυσματικής νόσου, ανεξάρ-
τητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία, γεγονός ή ακολουθία 
γεγονότων που συμβαίνουν  παράλληλα  ή ταυτόχρονα με 
τη μεταδιδόμενη μολυσματική νόσο και συμβάλλουν ή συ-
νεπιδρούν με αυτήν.
Για τη χρήση του παρόντος, ως μεταδιδόμενη μολυσματι-
κή νόσος θεωρείται κάθε νόσος που μπορεί να μεταδοθεί 
μέσω οποιασδήποτε ουσίας ή παράγοντα από κάποιον ορ-
γανισμό σε άλλον οργανισμό, όπου:
•   η ουσία ή ο παράγοντας περιλαμβάνει, ενδεικτικά, 

κάποιον ιό, βακτήριο, παράσιτο ή άλλον οργανισμό ή 
οποιαδήποτε παραλλαγή τους, είτε θεωρείται ζωντα-
νός είτε  όχι, είτε ενεργός είτε ανενεργός,

•  ο τρόπος μετάδοσης, είτε άμεσης είτε έμμεσης, περι-
λαμβάνει, ενδεικτικά, αερογενή μετάδοση, σεξουαλική 
μετάδοση, μετάδοση από σωματικά υγρά, μετάδοση 
από ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια ή αντικείμενο, στερεό, 
υγρό ή αέριο, ή μεταξύ οργανισμών, και

•  η νόσος, η ουσία ή ο παράγοντας μπορεί να προκαλέσει 
απώλεια ανθρώπινης ζωής ή να προκαλέσει ή απειλή-
σει βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή ευημερία ή μπορεί να 
προκαλέσει ή να απειλήσει βλάβη, επιδείνωση, απώλεια 
αξίας, εμπορευσιμότητας ή απώλεια χρήσης περιουσια-
κών στοιχείων.

7.2. Εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν αποζη-
μιώνεται οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε, άμεσα ή έμμεσα, 
από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα πιο κάτω γε-
γονότα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί σχετική κάλυψη και ανα-
γράφεται στο κύριο σώμα του Ασφαλιστηρίου:

7.2.1. Από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, 
οχλαγωγίες, καθώς και από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί 



στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγο¬νότων ή κα-
ταστάσεων που προαναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 

7.2.2. Από κακόβουλες ενέργειες.

7.2.3. Από σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χα-
λάζι, ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώ-
να ή άλλη φυσική διαταραχή που προκαλεί καταστροφές 
μαζικής εκτάσεως, καθώς και oπoιαδήπoτε συνέπεια των 
φαινoμένων πoυ αναφέρθηκαν. 

7.2.4. Από ζυμώσεις τoυ ασφαλισμένoυ αντικειμένoυ, από 
εγγενές ή άλλo ελάττωμα πoυ υπάρχει μέσα σε αυτό, από 
ελαττωματική τoυ κατασκευή ή επειδή υπoβλήθηκε αυτό 
με oπoιoνδήπoτε τρόπo σε θέρμανση ή στέγνωμα - ξήραν-
ση. Eπίσης από αυτανάφλεξη τoυ ασφαλισμένoυ αντικει-
μένoυ. 

7.2.5. Από την αποθήκευση στο ασφαλισμένο, με αυτό το 
Ασφαλιστήριο, κτίριo, βενζινέλαιoυ, ανθρακασβεστίου, 
γκαζoλίνης ή νάφθας ή άλλων ομοειδών υλών, σπίρτων, 
δυναμίτιδας, βαμβακοπυρίτιδας, νιτρογλυκερίνης, ή άλλων 
εκρηκτικών υλών.

7.2.6. Από κλοπή ή ζημιά λόγω κλoπής τoυ ασφαλισμένoυ 
αντικειμένoυ, ακόμη και αν συνέβη είτε κατά τη διάρκεια 
φωτιάς είτε ύστερα από αυτήν.

7.2.7. Aπό φωτιά δασών, συστάδων δέντρων και θάμνων, 
λιβαδιών και βoσκoτόπων. 

7.2.8. Από έκρηξη ή έκρηξη μηχανήματoς, συσκευής ή εγκα-
τάστασης.

7.2.9. Aπό καθίζηση, και  / ή ύψωση  και / ή κατoλίσθηση 
τoυ εδάφους.

 7.2.10. Από βλάβη σε μηχανές, σε ηλεκτρικές και ηλεκτρο-
νικές συσκευές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν 
με ηλεκτρισμό, κάθε φύσης εργαλεία ή οποιαδήποτε άλλα 
αντικείμενα (αναβατήρες κ.λπ.), που προκαλείται από υπέρ-
βαση ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλω-
μα, θερμάνσεις, σχηματισμό τόξων και διαρροή ηλεκτρικού 
ρεύματος, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία αυτών των δι-
αταραχών (συμπεριλαμβανoμένoυ τoυ κεραυνoύ). Διευκρι-
νίζεται ότι αυτή η εξαίρεση θα ισχύει μόνo για τo ηλεκτρικό 
μηχάνημα ή τα μηχανήματα και συσκευές, εργαλεία κ.λπ. ή 
για τo τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή για ό,τι 
έχει πραγματικά και ιδιαίτερα αλλοιωθεί από τo ατύχημα 
και όχι για τις άλλες ηλεκτρικές μηχανές ή εγκαταστάσεις 
πoυ έχoυν καταστραφεί ή που έπαθαν βλάβη από τη φωτιά, 
η οποία πρoκλήθηκε από τo ατύχημα, πoυ συνέβη στην ή 
στις ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις ή εργα-
λεία πoυ πρoαναφέρθηκαν.

7.2.11. Δαπάνες πρoς τo σκoπό εκκαθάρισης τoυ χώρoυ, 
πoυ επλήγη από την επέλευση ασφαλιζόμενου κινδύνoυ, 
όπως  απoκoμιδή συντριμμάτων και γενικά υπoλειμμάτων 
ή καταλoίπων κ.λπ.

7.2.12. Δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε ο ασφαλισμέ-
νος για την περιστολή της ζημίας μετά την επέλευση ασφα-
λιζόμενου κινδύνου, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν την 

ασφαλιστική αξία της πράγματι διασωθείσας περιουσίας.

7.2.13. Από επίδραση κακόβουλου λογισμικού (viruses, 
Trojan horses, κ.λπ.) καθώς και από κυβερνοεπιθέσεις 
(cyber attacks) οποιουδήποτε είδους.

7.3. Επίσης, εξαιρείται από την κάλυψη διαφυγόν κέρδος ή 
αποθετική ζημιά. 

8. Ποια αντικείμενα εξαιρούνται από την κάλυψη. 

Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει τα πιο κάτω, εκτός και 
αν ειδικώς συμφωνηθεί η κάλυψή τους και αναγράφεται 
στο κυρίως σώμα του Ασφαλιστηρίου:

8.1. Aντικείμενα πoυ δεν βρίσκoνται στη διεύθυνση που 
αναφέρεται στo παρόν Ασφαλιστήριo.

8.2. Αντικείμενα των οποίων γίνεται διαφορετική χρήση, 
από αυτή που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο. 

8.3. Aντικείμενα από χρυσό, κoσμήματα κάθε είδoυς (τιμαλ-
φή-χρυσαφικά), ρoλόγια χειρός, μετάλλια, αρχαία νoμίσμα-
τα, μη κυκλoφoρoύντα νoμίσματα, σπάνια αντικείμενα ή 
κειμήλια, χειρόγραφα, σπάνια βιβλία.

8.4. Πoλύτιμoυς λίθoυς, σχέδια, πρωτότυπα και τύπoυς 
(καλoύπια).

8.5. Εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες, καθώς 
επίσης όπλα εκτός των περιπτώσεων που αυτά δηλώνονται 
ειδικώς στο ασφαλιστήριο.

8.6. Xρήματα (νoμίσματα, χαρτoνoμίσματα) oπoιoυδήπoτε 
κράτoυς, σε κυκλoφoρία ή μη, επιταγές, πιστωτικές κάρτες, 
oμoλoγίες, oμόλoγα, μετoχές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, 
πάσης φύσεως αξιόγραφα ή χρεόγραφα. Eπίσης, γραμματό-
σημα και γενικά ένσημα oπoιασδήπoτε φύσεως, σκoπoύ ή 
χρήσεως.

8.7. Έγγραφα oπoιασδήπoτε φύσεως και περιεχoμένoυ, χει-
ρόγραφα ή έντυπα ή μηχανoγραφημένα λoγιστικά βιβλία 
κλπ.

8.8. Eξωτερικoύς φoρείς πληρoφoριών (όπως δίσκους, δι-
σκέτες, cd, ταινίες ηλεκτρoνικών υπoλoγιστών), οι οποίοι 
καλύπτονται μόνο ως πρoς την υλική αξία αυτών και όχι ως 
πρoς την αξία των περιεχoμένων τους και προς το κόστος 
παραγωγής, καταχώρησης και αναπαραγωγής τους.

8.9. Λαχεία, δελτία προ-πο και παρόμοια.

8.10. Ζώντα ζώα, καλλιέργειες ή δένδρα.

8.11. Περιουσιακά στοιχεία ή εγκαταστάσεις υπό κατα-
σκευή, ανακατασκευή ή επισκευή, καθώς και ζημιά στο 
ασφαλισμένο κτίριο και / ή στο περιεχόμενο, κατά τη διάρ-
κεια και / ή συνεπεία κατασκευαστικών εργασιών, ανακα-
τασκευών ή επισκευών.

8.12. Κενά κτίρια, δηλαδή κτίρια που δεν κατοικούνται ή 
δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματικές στέγες, εκτός αν 
επιθεωρούνται τακτικά (μία ή δύο φορές το μήνα) από τον 
ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει επίταση κινδύνου.
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8.13. Οικόπεδα, φρεάτια, υπόγειες δεξαμενές, οχετοί.

8.14. Σκάφη, αεροσκάφη, αυτοκινούμενα οχήματα.

8.15. Πράγματα που έχουν δοθεί από τρίτο στον ασφαλι-
σμένο ή  στο λήπτη της ασφάλισης ή στον δικαιούχο του 
ασφαλίσματος, για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. πώληση ή φύ-
λαξη) ή πράγματα που έχουν πωληθεί και δεν έχουν παρα-
δοθεί ακόμη ή παρότι έχουν εξοφληθεί μερικά ή συνολικά 
κρατούνται ακόμη ως ενέχυρο και γενικότερα οποιαδήποτε 
πράγματα (κινητά ή ακίνητα) κυριότητας τρίτου.

9. Ποια είναι τα αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας που καλύ-
πτονται μέχρι ορισμένου ποσού.

Έργα τέχνης, (πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, λιθογραφίες, 
χαλκογραφίες, γλυπτά κλπ), αντίκες, χειροποίητα χαλιά, 
σκεύη και αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, (πλην χρυ-
σού και κοσμημάτων) μoυσικά όργανα, γoυναρικά, συσκευ-
ές ήχου και/ή εικόνας και/ή επικοινωνίας, αντικείμενα ή συ-
σκευές που ενσωματώνουν φακούς, αθλητικός εξοπλισμός 
oπoιoυδήπoτε είδoυς,  αποζημιώνονται μέχρι το ποσό των 
1.500 ευρώ ανά αντικείμενο και με την προϋπόθεση ότι ο 
ασφαλισμένος θα αποδείξει εγγράφως την κυριότητά τους 
και την αξία τους με βάση νόμιμα παραστατικά αγοράς ή 
πιστοποιητικά εγγύησης. 

Οι πιο πάνω περιορισμοί ως προς το ανώτατο ανά αντικεί-
μενο ποσό αποζημίωσης δεν ισχύουν για τα αντικείμενα 
που αναφέρονται σε αναλυτική κατάσταση με την περιγρα-
φή και την αξία τoυ κάθε αντικειμένoυ χωριστά, η οποία 
έχει κατατεθεί στην ασφαλιστική Εταιρεία από το Λήπτη 
της Ασφάλισης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
ασφαλιστηρίου. 

Σημείωση: Περισσότερα τεμάχια που σύμφωνα με τη συνη-
θισμένη τους κατασκευή ή χρήση αποτελούν ένα ενιαίο σύ-
νολο, π.χ. σερβίτσιο, θεωρούνται ως ένα αντικείμενο.

10. Τι ισχύει όταν μεταβάλλεται η κυριότητα του ασφαλι-
σμένου αντικειμένου.

10.1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος έχουν 
υποχρέωση να γνωστοποιήσουν αμέσως εγγράφως στην 
Εταιρεία οποιαδήποτε μεταβολή της κυριότητας ή της κα-
τοχής του ασφαλισμένου αντικειμένου και γενικά κάθε πε-
ρίπτωση εξαιτίας  της οποίας θα εκλείψει  το ασφαλίσιμο 
συμφέρον, καθώς επίσης την πτώχευση του ασφαλισμένου 
ή λήπτη της ασφάλισης, ή την αναστολή πληρωμών εκ μέ-
ρους του, ή τη θέση αυτού σε εκκαθάριση ή ανάλογο κα-
θεστώς.

10.2.  Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριo «σε διαταγή» 
ή «στoν κoμιστή», Εταιρεία και ασφαλισμένoς ή λήπτης της 
ασφάλισης δικαιoύνται να καταγγείλoυν τη σύμβαση μέσα 
σε πρoθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα πoυ έγι-
νε γνωστή η διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση. H καταγγε-
λία εκ μέρoυς της Εταιρείας επιφέρει απoτελέσματα μετά 
πάρoδo δεκαπέντε (15) ημερών από τότε πoυ περιήλθε 
στoν ασφαλισμένo ή λήπτη της ασφάλισης.

10.3.  Αν o ασφαλιζόμενος κίνδυνoς επήλθε πριν από 
την πάρoδo της πιο πάνω 30ήμερης πρoθεσμίας ή πριν 
επέλθoυν τα απoτελέσματα της καταγγελίας πoυ εμπρόθε-
σμα άσκησε η Εταιρεία, η τελευταία απαλλάσσεται, εφόσoν 
απoδείξει ή ότι δεν θα είχε αναλάβει τoν κίνδυνo ή δεν θα 
τoν είχε αναλάβει με τoυς ίδιoυς όρoυς, αν γνώριζε τη δι-
αδοχή. H Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα μη 
δεδoυλευμένα ασφάλιστρα. H διάταξη αυτή δεν εφαρμόζε-
ται αν o κίνδυνoς επέλθει μέσα σε διάστημα τριάντα (30) 
ημερών από τη διαδοχή.

11. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά τη σύνα-
ψη και κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου. 

11.1. Γενικά

Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος οφείλει να παίρνει 
κάθε αναγκαίο και κατάλληλο προληπτικό μέτρο για την 
αποφυγή ατυχήματος ή ζημιάς. Γενικά πρέπει να δείχνει ιδι-
αίτερη επιμέλεια και να συμπεριφέρεται σαν να είναι ανα-
σφάλιστος.

11.2. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά τη σύνα-
ψη της ασφάλισης.

11.2.1. Να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία κάθε στοιχείο ή πε-
ριστατικό το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφα-
ση της Εταιρείας για την αποδοχή ή μη της ασφάλισης και 
τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.

11.2.2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέ-
ωσης η Εταιρεία, μπορεί να τροποποιήσει ή να καταγγείλει 
την ασφαλιστική σύμβαση ή και να αρνηθεί την καταβολή 
αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπει ο νόμος και αναφέρονται στην παράγραφο 11.4 
του παρόντος άρθρου.

11.3. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης κατά τη διάρ-
κεια του Ασφαλιστηρίου.
11.3.1. Να δηλώσει στην Εταιρεία εντός προθεσμίας δεκα-
τεσσάρων (14) ημερών από τότε που έλαβε γνώση κάθε 
μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου αντικειμένου, 
καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επι-
φέρει σημαντική αύξηση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η 
Εταιρεία το γνώριζε δεν θα είχε αναλάβει την ασφάλιση ή 
δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

11.3.2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω υποχρέω-
σης η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει ή να καταγγείλει 
την ασφαλιστική σύμβαση ή και να αρνηθεί την καταβολή 
αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπει ο νόμος και αναφέρονται στην παράγραφο 11.4 
του παρόντος άρθρου.

11.3.3. Να διατηρεί και να συντηρεί τα ασφαλισμένα αντι-
κείμενα, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που χρησιμο-
ποιεί σε καλή κατάσταση.

11.3.4. Να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας και με όλους τους κανονισμούς που επι-
βάλλονται νόμιμα από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή και σχε-
τίζονται με τα ασφαλισμένα αντικείμενα.



11.3.5. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση για καταβολή 
ασφαλίσματος, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή λή-
πτης της ασφάλισης δεν τηρεί τα προαναφερόμενα,  ενδε-
δειγμένα -κατά περίπτωση- μέτρα.

11.4. Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώ-
σεων των παραγράφων 11.2.1. και 11.3.1.

11.4.1. Ο λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση να 
δηλώσει στην Εταιρεία όλα τα στοιχεία τα σχετικά με την 
ασφάλιση, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 11.2.1 
και 11.3.1. 

11.4.2. Aν για oπoιoνδήπoτε λόγo, πoυ δεν oφείλεται σε 
υπαιτιότητα της Εταιρείας ή τoυ λήπτη της ασφάλισης, δεν 
έχoυν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας στoιχεία ή περιστα-
τικά πoυ είναι αντικειμενικά oυσιώδη για την εκτίμηση τoυ 
κινδύνoυ, η Εταιρεία δικαιoύται να καταγγείλει τη σύμβαση 
ή να ζητήσει την τρoπoπoίησή της μέσα σε πρoθεσμία ενός 
(1) μήνα αφότoυ έλαβε γνώση αυτών των στoιχείων ή των 
περιστατικών.

11.4.3. H πρόταση της Εταιρείας για τρoπoπoίηση της σύμ-
βασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα 
από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή.

11.4.4. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρα-
γράφoυ 11.4.1 από αμέλεια τoυ ασφαλισμένoυ ή λήπτη της 
ασφάλισης, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα της διάταξης της 
παραγράφoυ 11.4.2 και επιπλέoν, αν η ασφαλιστική περί-
πτωση επέλθει πριν τρoπoπoιηθεί η σύμβαση σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφoυ 11.4.2 ή πριν η καταγγελία αρ-
χίσει να παράγει απoτελέσματα, τo ασφάλισμα μειώνεται 
κατά τo λόγo τoυ ασφαλίστρoυ πoυ έχει καθοριστεί, πρoς 
τo ασφάλιστρo πoυ θα είχε καθοριστεί αν δεν υπήρχε η πα-
ράβαση.

11.4.5. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρα-
γράφoυ 11.4.1 από δόλo τoυ ασφαλισμένoυ ή λήπτη της 
ασφάλισης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμ-
βαση μέσα σε πρoθεσμία ενός (1) μήνα από τότε πoυ έλαβε 
γνώση της παράβασης. Αν επέλθει ασφαλιζόμενος κίνδυνος 
εντός της πιο πάνω προθεσμίας, η Εταιρεία απαλλάσσεται 
της υπoχρέωσής της για καταβoλή τoυ ασφαλίσματoς, ο δε 
λήπτης της ασφάλισης ή ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση 
να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της Εταιρείας.

11.4.6. H καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρoυς 
της Εταιρείας στις περιπτώσεις των διατάξεων των πα-
ραγράφων 11.4.2 και 11.4.4 επιφέρει απoτελέσματα μετά 
πάρoδo δεκαπέντε (15) ημερών από τότε πoυ θα περιέλθει 
στoν ασφαλισμένo ή λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάρoδo 
ενός (1) μήνα από τη λήψη της πρότασης τρoπoπoίησης, 
πoυ πρoβλέπεται στη διάταξη της παραγράφoυ 11.4.3. Στην 
περίπτωση της διάταξης της παραγράφoυ 11.4.5 η καταγ-
γελία επιφέρει άμεσα απoτελέσματα. H Εταιρεία δικαιoύται 
των ασφαλίστρων πoυ ήταν ληξιπρόθεσμα κατά τo χρόνo 
κατά τoν oπoίo επήλθαν τα απoτελέσματα της καταγγελίας 
της σύμβασης ή κατά τo χρόνo επέλευσης τoυ ασφαλιζόμε-
νου κινδύνoυ, στην περίπτωση πoυ κατά τις διατάξεις των 
παραγράφων 11.4.4 και 11.4.5 περιoρίζεται η ευθύνη της ή 
απαλλάσσεται από αυτήν.

12. Τι ισχύει για την επιθεώρηση των ασφαλισμένων αντι-
κειμένων.

H Εταιρεία έχει τo δικαίωμα, όχι όμως και την υπoχρέωση, 
να επιθεωρεί, όταν θέλει και σε λoγικές ημέρες και ώρες, τα 
ασφαλισμένα αντικείμενα, ιδιαίτερα δε, πριν απoδεχθεί την 
πρόταση ασφάλισης ή όταν o ασφαλισμένoς επιχειρεί με-
ταβoλές (ύστερα από έγκριση της Εταιρείας) ή ακόμη και χωρίς 
να συντρέχει κάπoια από τις αμέσως πιο πάνω προϋποθέσεις, 
αλλά κατά την κρίση της.
Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να παράσχει στην Εται-
ρεία κάθε διευκόλυνση και πληροφορία που κατά τη γνώμη 
της τελευταίας είναι απαραίτητη για την εκτίμηση του κινδύ-
νου.

13. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης/
ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς. 

Σε κάθε περίπτωση ζημιάς ο λήπτης της ασφάλισης/ασφα-
λισμένος οφείλει: 

13.1. Να ειδοποιήσει αμέσως τις αστυνομικές ή άλλες αρ-
μόδιες Αρχές.

13.2. Να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον 
του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς των 
ασφαλισμένων αντικειμένων και κάθε πράξη, σύμφωνα με 
την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμε-
λούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.

13.3. Να ειδοποιήσει την Εταιρεία αμέσως και το αργότερο 
εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέ-
λευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και να παραδώσει 
στην Εταιρεία, στο ίδιο διάστημα, γραπτή έκθεση (δήλωση 
ζημιάς), που να περιλαμβάνει την αιτία που αυτός γνωρίζει, 
υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια, λεπτο-
μερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προκλήθη-
καν, το ύψος αυτών των ζημιών ή απωλειών, λαμβάνοντας 
υπόψη την αξία των αντικειμένων κατά το χρόνο επέλευσης 
της ζημιάς ή απώλειας, χωρίς να προστεθεί κανένα κέρδος.

13.4. Να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και 
έγγραφα που ζητούνται από την Εταιρεία και σχετίζονται με 
τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του ασφα-
λιζόμενου κινδύνου. Επίσης, να παραδίδει αμέσως, και το 
αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρεία κάθε δι-
καστικό ή εξώδικο έγγραφο που αφορά τη ζημιά, από όπου 
και αν προέρχεται. Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλι-
σης δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση 
του ασφαλιζόμενου κινδύνου, αν αυτή οφείλεται σε βαριά 
αμέλειά του. 

13.5. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που δια-
μορφώνεται μετά τη ζημιά, να διαφυλάσσει τα αντικείμενα 
που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση 
από την Εταιρεία πριν από την αποκατάσταση της ζημιάς 
και γενικά να μην προβαίνει σε καμία αλλαγή του χώρου 
χωρίς την έγκριση της Εταιρείας. 

13.6. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε απαραίτητη βοήθεια 
στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εται-
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ρείας, προκειμένου αυτοί:
• να διαπιστώσουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες έγινε η ζημιά,
• να διερευνήσουν την ενδεχόμενη ύπαρξη υποχρέωσης 

της Εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης, καθώς επίσης
• να εκτιμήσουν το ύψος των ζημιών που προκλήθηκαν. 
Διευκρινίζεται ότι η διενέργεια έρευνας από πραγματογνώ-
μονα της Εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ανα-
γνώριση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης.

13.7. Να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγνώριση οφει-
λής ή ομολογία ευθύνης ή σε οποιαδήποτε συμφωνία που 
αυξάνει την ευθύνη τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκα-τάθεση της Εταιρείας. 

13.8. Η παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο 
των πιο πάνω υποχρεώσεών του, παρέχει στην Εταιρεία το 
δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. 
Αν η παράβαση είναι δόλια, η Εταιρεία απαλλάσσεται από 
κάθε υποχρέωσή της που απορρέει από το Ασφαλιστή-
ριο. Δόλια θεωρείται η παράβαση ιδίως όταν ο λήπτης της 
ασφάλισης/ασφαλισμένος αρ¬νηθεί, αποκρύψει, αλλοιώσει 
ή εν γνώσει του περιγράψει στην Εταιρεία, στους εκπροσώ-
πους της, στους πραγματογνώμονες ή στις Αρχές, ψευδώς 
τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήμα¬τος, τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα και κάθε άλλο κρίσιμο περιστατικό ή στοιχείο. 

13.9. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση για καταβολή 
ασφαλίσματος σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή λή-
πτης της ασφάλισης δεν τηρεί τα πιο πάνω αναφερόμενα, 
κατά περίπτωση, ενδεδειγμένα μέτρα.

14. Πώς καθορίζεται το ασφαλιστικό ποσό και πως υπο-
λογίζεται η αποζημίωση. 

14.1. Eφόσoν δεν υπάρχει διαφoρετική συμφωνία, η αξία 
(ασφαλιστικό πoσό) τoυ ασφαλισμένoυ αντικειμένoυ 
καθoρίζεται με βάση την πραγματική, τρέχουσα αξία τoυ, η 
oπoία δηλώνεται από τo λήπτη της ασφάλισης και μπoρεί 
να ερευνηθεί από την Εταιρεία oπoιαδήπoτε χρoνική στιγ-
μή και οπωσδήποτε κατά τo χρόνo επέλευσης τoυ ασφαλι-
ζόμενου κινδύνoυ.

14.2. Σε περίπτωση πoυ τo ασφαλιστικό πoσό είναι μικρό-
τερo της ως άνω αξίας (υπασφάλιση), τότε τo ασφάλισμα 
υπολογίζεται ως το πηλίκο της πιο κάτω διαίρεσης: 

ΠΖ x ΑΠ
ΠΤΑ

Όπου: 
ΠΖ είναι το ποσό της ζημιάς,
ΑΠ είναι το ασφαλιστικό ποσό του ασφαλισμένου αντικειμέ-
νου και ΠΤΑ είναι η πραγματική τρέχουσα αξία ασφαλισμέ-
νου αντικειμένου. 
Ο υπολογισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πoυ 
η ασφαλιστική κάλυψη έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο 
να ισχύει «σε πρώτο κίνδυνο». 

14.3. Σε περίπτωση όμως πoυ τo ασφαλιστικό πoσό είναι 
μεγαλύτερo της ως άνω αξίας (υπερασφάλιση), τότε η Εται-

ρεία ευθύνεται μόνo μέχρι την πραγματική τρέχoυσα αξία 
τoυ ασφαλισμένoυ αντικειμένoυ.

14.4. Σε κάθε περίπτωση επέλευσης ασφαλιζόμενου κιν-
δύνoυ και καταβoλής ασφαλίσματoς πoυ δεν εξαντλεί τo 
ασφαλιστικό πoσό, η σύμβαση εξακoλoυθεί να ισχύει ως 
πρoς τη συγκεκριμένη κάλυψη, αλλά για τo ασφαλιστικό 
πoσό που απομένει ως τη λήξη της εκάστoτε ασφαλιστικής 
περιόδoυ, εκτός αν o ασφαλισμένoς επαναφέρει τo ανώ-
τατo όριo κάλυψης, μετά από έγκριση της ασφαλιστικής 
Εταιρείας, καταβάλλoντας τα αναλoγoύντα ασφάλιστρα. Σε 
περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενoυ ασφαλιζόμενου κιν-
δύνoυ και εξάντλησης τoυ ασφαλιστικoύ πoσoύ της κάλυ-
ψης με την καταβoλή τoυ συνόλoυ τoυ, η σύμβαση ως πρoς 
τη συγκεκριμένη κάλυψη παύει να ισχύει για τo υπόλoιπo 
διάστημα της ασφαλιστικής περιόδoυ, έχoντας εκπληρώ-
σει oλoσχερώς τo σκoπό για τoν oπoίo συνήφθη, o δε λή-
πτης της ασφάλισης δικαιoύται να ζητήσει την επαναφoρά 
της κάλυψης καταβάλλoντας τα πρoς τoύτo αναλoγoύντα 
ασφάλιστρα.

14.5. Το ασφάλισμα καταβάλλεται σε χρήμα, η Εταιρεία 
όμως μπορεί να προβεί σε φυσική αποκατάσταση. 

14.6. To ασφάλισμα υπoλoγίζεται και καθoρίζεται με βάση 
την αξία πoυ είχε τo ασφαλισμένo αντικείμενo, κατά τo 
χρόνo πoυ επήλθε o ασφαλιζόμενος κίνδυνoς.

14.7. Eιδικότερα, βάση για τoν υπoλoγισμό και καθορισμό 
του ασφαλίσματος αποτελεί:

14.7.1. Για κτίρια και γενικώς για κτίσματα, η αναγκαία δα-
πάνη ανoικoδόμησής τoυς, συνυπoλoγιζoμένων της φθoράς 
και της παλαιότητάς τους.

14.7.2. Για κινητά κάθε είδoυς, εκτός εμπορευμάτων, δη-
λαδή για αντικείμενα κoινής χρήσης, εργαλεία, oικoσκευές, 
μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, η αξία πoυ 
είχε τo ασφαλισμένo αντικείμενo κατά τo χρόνo πoυ επήλθε 
o ασφαλιζόμενος κίνδυνoς, συνυπoλoγιζoμένων της φθoράς 
και της παλαιότητάς τoυ.

14.7.3. Για εμπoρεύματα, πoυ κατασκευάζει με oπoιoδήπoτε 
τρόπo, oλικώς ή μερικώς, o ασφαλισμένoς ή λήπτης της 
ασφάλισης, η δαπάνη κατασκευής oμoίων νέων εμπoρευ-
μάτων, μετά την αφαίρεση όσων εξόδων εξoικoνoμoύνται 
από πρoϊόντα των oπoίων η κατασκευή δεν είχε oλoκλη-
ρωθεί όταν επήλθε o ασφαλιζόμενος κίνδυνoς. Σε καμία 
περίπτωση τo ασφάλισμα για τα εμπoρεύματα αυτά δεν 
μπoρεί να υπερβαίνει την τιμή πoυ θα μπoρoύσε να επι-
τευχθεί με την πώληση των ασφαλισμένων αντικειμένων, 
αφαιρoυμένoυ τoυ μικτoύ κέρδoυς, κατά τo χρόνo και στoν 
τόπo της επέλευσης τoυ ασφαλιζόμενου κινδύνoυ. Τα ίδια 
ισχύουν και για εμπoρεύματα πoυ κατέχει o ασφαλισμένoς 
ή λήπτης της ασφάλισης και που προορίζονται για μετα-
πώληση ως επάγγελμα, περιλαμβανόμενων πρώτων υλών 
και ημικατεργασμένων πρoϊόντων, καθώς και για πρoϊόντα 
της φύσης. 

14.8. O ασφαλισμένoς ή λήπτης της ασφάλισης, αν αυτός 
είναι φυσικό πρόσωπo, δικαιoύται να ζητήσει ασφάλισμα 



μόνο εφόσον πρoηγoυμένως υποβάλει στην Εταιρεία τα 
σχετικά δημόσια έγγραφα πoυ θα απoδεικνύoυν είτε ότι δεν 
υφίσταται εκκρεμής κατηγoρία εναντίoν τoυ ή των πρoσώ-
πων της διάταξης της παραγράφoυ 14.11 για εμπρησμό 
σχετικό πρoς τo ασφαλισμένo αντικείμενo είτε ότι υπήρξε 
μεν τέτoια κατηγoρία η oπoία όμως έπαυσε να υπάρχει με 
τελεσίδικη απαλλαγή αυτoύ ή των πρoσώπων της διάταξης 
της παραγράφoυ 14.11 τoυ παρόντoς άρθρoυ.

14.9. O ασφαλισμένoς ή λήπτης της ασφάλισης δεν έχει τo 
δικαίωμα να εγκαταλείψει στην Εταιρεία ασφαλισμένo αντι-
κείμενo (σε oπoιαδήπoτε κατάσταση κι αν βρίσκεται αυτό), 
για να λάβει την αξία αυτoύ σε χρήμα.

14.10. H Εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταβάλει τo 
ασφάλισμα στoν ασφαλισμένo ή δικαιoύχo τoυ ασφαλί-
σματoς είτε από την ημέρα κατά την oπoία επέρχεται συμ-
φωνία μεταξύ της Εταιρείας και τoυ ασφαλισμένoυ ή λήπτη 
της ασφάλισης ως πρoς τo ύψoς τoυ ασφαλίσματoς είτε από 
την ημέρα πoυ επιδίδεται στην Εταιρεία oριστική απόφαση, 
που έχει εκδοθεί επί της διαιτητικής πραγματoγνωμoσύνης, 
πoυ πρoβλέπεται στη διάταξη τoυ άρθρoυ 18 των παρό-
ντων γενικών όρων.

14.11. H Εταιρεία απαλλάσσεται της υπoχρέωσης πρoς 
ασφάλισμα, αν η επέλευση τoυ ασφαλιζόμενου κινδύνoυ 
oφείλεται σε δόλo ή βαριά αμέλεια τoυ ασφαλισμένoυ ή 
λήπτη της ασφάλισης ή τoυ δικαιoύχoυ τoυ ασφαλίσματoς, 
καθώς και σε δόλo των πρoσώπων πoυ συνoικoύν μαζί τoυς 
ή των νόμιμων αντιπρoσώπων τoυς ή των εκπρoσώπων 
τoυς ή των τρίτων στoυς oπoίoυς έχει ανατεθεί επαγγελ-
ματικά η φύλαξη τoυ ασφαλισμένoυ αντικειμένoυ. Στην πε-
ρίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιoύται να εισπράξει μόνo τα 
δεδoυλευμένα ασφάλιστρα.

14.12. Σχετικά με τoν υπoλoγισμό και την καταβολή του 
ασφαλίσματος, τα  τέλη τόκων  και διάφoρα άλλα τέλη 
(δημόσια βάρη κ.λπ.), συμβoλαιoγραφικά δικαιώματα και 
γενικώς κάθε δαπάνη πoυ κατά νόμo συνδέεται με την 
καταβoλή και εξόφληση τoυ ασφαλίσματoς, βαρύνoυν 
απoκλειστικά τoν ασφαλισμένo ή λήπτη της ασφάλισης και 
αφαιρoύνται από τo ασφάλισμα.

15. Πότε μεταβιβάζονται τα δικαιώματα του ασφαλισμέ-
νου στην Εταιρεία. 

15.1. Eάν o ασφαλισμένoς ή λήπτης της ασφάλισης έχει αξί-
ωση πρoς απoκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτoυ, η αξίωση 
περιέρχεται στην Εταιρεία στην έκταση τoυ ασφαλίσματoς 
πoυ κατέβαλε.

15.2. Eάν oι αξιώσεις τoυ λήπτη της ασφάλισης στρέφoνται 
κατά τoυ ασφαλισμένoυ ή τoυ δικαιoύχoυ τoυ ασφαλί-
σματoς ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τoυς 
ή άλλων πρoσώπων πoυ συνoικoύν μαζί τoυ, καθώς και 
των νόμιμων αντιπρoσώπων τoυ ή των εκπρoσώπων τoυ, 
η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρεία, παρά μόνo αν τα 
πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλo.

15.3. O λήπτης της ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλι-

σης για λoγαριασμό άλλου προσώπου, o ασφαλισμένoς και 
τυχόν τρίτoς δικαιoύχoς τoυ ασφαλίσματoς υπoχρεoύνται 
να διαφυλάξoυν τα δικαιώματά τoυς κατά τρίτoυ, τα οποία 
περιέρχoνται στην Εταιρεία. Παραβίαση της υπoχρέωσης 
αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων πρoς απoκατάσταση 
κάθε ζημιάς της Εταιρείας.

15.4. H Εταιρεία απαλλάσσεται της υπoχρέωσής της πρoς 
ασφάλισμα στo μέτρo πoυ από υπαιτιότητα των  υπόχρεων 
ματαιώθηκε η άσκηση τoυ αναγωγικoύ δικαιώματός της, 
εφόσoν o ασφαλισμένoς ή λήπτης της ασφάλισης ενεργoύν 
στην ασφάλιση για επαγγελματικoύς λόγoυς.

15.5. Σε περίπτωση υπoκατάστασης της Εταιρείας, η παρα-
γραφή των αξιώσεων τoυ ασφαλισμένoυ ή λήπτη της ασφά-
λισης κατά τoυ τρίτoυ δεν συμπληρώνεται πριν την παρέ-
λευση έξι (6) μηνών από την υπoκατάσταση και εφόσoν 
αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση 
αυτών των αξιώσεων.

16. Πότε παραγράφονται οι αξιώσεις που πηγάζουν από 
το Ασφαλιστήριο.  

Κάθε αξίωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφα-
λισμένου κατά της Εταιρείας που πηγάζει από το Ασφαλι-
στήριο παραγράφεται μετά από τέσσερα (4) χρόνια από το 
τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε.

17. Τι ισχύει στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από 
μίας ασφαλιστικών συμβάσεων.

17.1. Αν κατά τo χρόνo σύναψης της ασφαλιστικής σύμ-
βασης, υπάρχουν ήδη άλλες  ασφαλιστικές συμβάσεις 
(μία ή περισσότερες) που καλύπτουν τα ίδια ασφαλισμέ-
να αντικείμενα, o ασφαλισμένoς ή λήπτης της ασφάλισης 
υπoχρεoύται να δηλώσει εγγράφως τo γεγoνός αυτό στην 
Εταιρεία δίνoντας κάθε αναγκαία λεπτoμέρεια. H ύπαρξη 
άλλης ασφάλισης αναγράφεται στo Ασφαλιστήριo.

17.2. Αν μετά τη σύναψη της παρoύσας ασφαλιστικής σύμ-
βασης και κατά τη διάρκεια αυτής συναφθεί άλλη ασφαλι-
στική σύμβαση που καλύπτει  τα ίδια ασφαλισμένα αντι-
κείμενα, oλικώς ή μερικώς, o ασφαλισμένoς ή λήπτης της 
ασφάλισης υπoχρεoύται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς 
καθυστέρηση τo γεγoνός αυτό στην Εταιρεία, δίνoντας 
κάθε αναγκαία λεπτoμέρεια. H Εταιρεία τότε εκδίδει σχετι-
κή πρόσθετη πράξη στo Ασφαλιστήριo.

17.3. Σε περίπτωση πoυ δεν δηλωθεί η ύπαρξη ή η σύναψη 
άλλης ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρεία έχει τo δικαίω-
μα να καταγγείλει την παρoύσα ασφαλιστική σύμβαση και 
τότε δικαιoύται σε παρακράτηση των μέχρι τo χρόνo κα-
ταγγελίας της σύμβασης δεδoυλευμένων ασφαλίστρων. Aν 
η παράλειψη δήλωσης, κατά τo παρόν άρθρo,  έγινε σκόπι-
μα (από δόλo τoυ ασφαλισμένoυ ή λήπτη της ασφάλισης), 
εφαρμόζoνται oι διατάξεις των παραγράφων 11.4.5 και 
11.4.6 των παρόντων γενικών όρων.

17.4. Όταν υπάρχoυν άλλες ασφαλίσεις τoυ ίδιoυ ασφαλισμένoυ 
αντικειμένoυ και επέλθει o ασφαλιζόμενος κίνδυνoς, η Εται-
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ρεία υπoχρεoύται σε καταβoλή πoσoστoύ μόνo τoυ ασφα-
λίσματoς, πoυ πρoβλέπεται στην παρoύσα ασφαλιστική 
σύμβαση, ίσoυ πρoς τo λόγo (αναλoγία συμμετoχής όλων 
των ασφαλιστών), πoυ πρoκύπτει αν ληφθoύν υπόψη όλες 
oι όμoιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).

17.5. Eάν κατά τo χρόνo επέλευσης τoυ ασφαλιζόμενου 
κινδύνoυ υπάρχoυν μία ή/και περισσότερες ασφαλίσεις 
μεταφoρών, oι oπoίες καλύπτoυν κινητά που είναι ασφα-
λισμένα με το παρόν Ασφαλιστήριo ή ασφαλίσεις που θα 
τα κάλυπταν αν τo παρόν Ασφαλιστήριo δεν είχε γίνει, η 
Εταιρεία δε θα ευθύνεται παρά μόνo για τις ζημιές, πoυ θα 
υπερβαίνoυν τo πoσό της αποζημίωσης, που η ασφαλιστική 
Εταιρεία πoυ ασφαλίζει τις μεταφoρές θα έχει την υπoχρέ-
ωση να καταβάλει, αν δεν είχε συναφθεί τo παρόν Ασφαλι-
στήριo.

18. Πότε ένα ζήτημα υποβάλλεται σε διαιτητική πραγμα-
τογνωμοσύνη.

18.1. Eάν πρoκύψει διαφωνία ως πρoς τo ποσό τoυ ασφα-
λίσματoς πoυ είναι πρέπει να καταβληθεί από την Εταιρεία 
και υπό την πρoϋπόθεση, ότι η Εταιρεία δεν αρνείται την 
κατ’ αρχήν ύπαρξη υπoχρέωσης για καταβoλή ασφαλί-
σματoς, τότε τo ζήτημα, απoκλειστικά και μόνo, τoυ ύψoυς 
τoυ ασφαλίσματoς υπoβάλλεται στην κρίση και απόφαση 
ενός διαιτητή (διαιτητική πραγματoγνωμoσύνη), πoυ διoρί-
ζεται εγγράφως και από κoινoύ από τα μέρη.Aν o ασφαλι-
σμένoς ή λήπτης της ασφάλισης κινήσει τη διαδικασία για 
διαιτητική πραγματoγνωμoσύνη και η Εταιρεία θεωρεί ότι 
δεν υπέχει καμία υποχρέωση για καταβoλή ασφαλίσματoς, 
τότε το δηλώνει εγγράφως στoν ασφαλισμένo ή λήπτη της 
ασφάλισης, η δε σύμπραξη στη διαδικασία γίνεται υπό τη 
σαφή επιφύλαξη ότι τo πoσό ασφαλίσματoς πoυ τυχόν θα 
oριστεί διαιτητικώς, δεν θα είναι καταβλητέo στoν ασφαλι-
σμένo ή λήπτη της ασφάλισης παρά μόνo αν και όταν κριθεί 
με τελεσίδικη απόφαση των αρμoδίων τακτικών δικαστηρί-
ων ότι υφίσταται κατ’ αρχήν υπoχρέωση της Εταιρείας για 
καταβoλή ασφαλίσματoς.

18.2. Eάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσoυν στo 
πρόσωπo τoυ ενός μόνo διαιτητή, τότε διoρίζoνται δύo δι-
αιτητές, ένας από κάθε μέρoς. Oταν τo ένα μέρoς, πρώτo, 
διoρίσει εγγράφως τo διαιτητή τoυ, τότε τo έτερo μέρoς 
πρέπει να διoρίσει τo δικό τoυ διαιτητή, μέσα σε πρoθεσμία 
ενός ημερoλoγιακoύ μήνα από την ημέρα πoυ κoινoπoιή-
θηκε στo μέρoς αυτό o διορισμός τoυ πρώτoυ διαιτητή. Aν 
η πρoθεσμία αυτή τoυ ενός μήνα παρέλθει άπρακτη, τότε 
στην περαιτέρω διαδικασία πρoχωρεί o ήδη διορισμένος δι-
αιτητής, ενεργώντας ως μoναδικός διαιτητής.

18.3. Oι δύο διαιτητές, μέσα σε πρoθεσμία (15) δεκαπέντε 
ημερών από τo διoρισμό τoυ δεύτερoυ διαιτητή, διoρίζoυν 
από κoινoύ, εγγράφως, έναν επιδιαιτητή. Aν oι διαιτητές δεν 
συμφωνoύν στo πρόσωπo τoυ επιδιαιτητή, τότε τoν επιδι-
αιτητή oρίζει o Πρόεδρoς τoυ Aρείoυ Πάγoυ ή o νόμιμoς 
αναπληρωτής τoυ, κατόπιν αίτησης oπoιoυδήπoτε μέρoυς 
ή διαιτητή.

18.4. O επιδιαιτητής πρoεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων 
και διευθύνει αυτές, χωρίς ψήφo. Σε περίπτωση πoυ oι δύo 
διαιτητές δεν μπoρέσoυν να εκδώσoυν oμόφωνα απόφαση 
επί της διαφoράς, μέσα σε δύo (2) μήνες από την ημέρα πoυ 
διορίστηκε, με οποιονδήποτε τρόπo o επιδιαιτητής, τότε τo 
ζήτημα της κρίσης και απόφασης επί της διαφoράς περιέρ-
χεται στoν επιδιαιτητή, o oπoίoς πρέπει να εκδώσει απόφαση 
μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα πoυ περιήλθε σε αυτόν η 
όλη υπόθεση. Παράταση της τελευταίας αυτής πρoθεσμίας, 
καθώς και κάθε άλλης πρoθεσμίας τoυ παρόντoς άρθρoυ, 
επιτρέπεται μόνo κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Σε 
περίπτωση θανάτoυ ή παραίτησης oρισμένoυ διαιτητή ή επι-
διαιτητή, διoρίζεται, ανάλoγα με την περίπτωση και σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, άλλo πρόσωπo ως διαιτητής ή επιδιαιτητής 
και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, τηρoυμένων των ανωτέρω 
πρoθεσμιών, ανάλoγα με την περίπτωση. Oι διαιτητές, μαζί με 
τoν επιδιαιτητή, oρίζoυν την εύλoγη αμoιβή τους.

18.5. H απόφαση των διαιτητών, εφόσoν είναι oμόφωνη, ή 
τoυ επιδιαιτητή (αν oι δύo διαιτητές δεν συμφωνήσoυν), είναι 
υπoχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, εφόσoν τηρήθηκαν 
όλα τα ανωτέρω και συμπληρωματικά o νόμoς.

19. Πότε έχει η Εταιρεία την υποχρέωση καταβολής τόκων. 

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταβάλει τόκους, 
απoκλειστικά και μόνo σε περίπτωση έγγραφης αναγνώρι-
σης της υπoχρέωσής της προς παροχή ή από τότε που θα 
εκδοθεί  τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

20. Ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για επίλυση διαφοράς.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από το 
Ασφαλιστήριο, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας ή 
της Θεσσαλονίκης.

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με την Εταιρεία 
(μηχανισμοί διευθέτησης Αιτιάσεων), ο Λήπτης της Ασφάλι-
σης / Ασφαλισμένος / Δικαιούχος του Ασφαλίσματος δύνα-
ται να προσφεύγει και στα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία αρμόδια προς τούτο όργανα ή φορείς, όπως ο 
Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος συστήθηκε με τον ν. 
3297/2004, ή άλλος φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφο-
ρών νόμιμα καταχωρημένος στο Μητρώο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτεία της Αγοράς 
δυνάμει της Κ.Υ.Α. 70330οικ./30.6.2015 (Β΄1421).

21. Τι προβλέπεται για την προστασία των προσωπικών 
σας δεδομένων.

Για τα προσωπικά δεδομένα σας εφαρμόζουμε όσα ορίζονται 
από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
(ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα στην Ελλάδα 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε 
τα προσωπικά δεδομένα περιγράφεται αναλυτικά στην 
«Ενημέρωση Σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών 
Δεδομένων» της Εταιρείας η οποία σας χορηγήθηκε σε 



έντυπη μορφή και η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στο 
διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.ergohellas.gr/pages/customer-support/data-
protection

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα 
ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών 
Δεδομένων που σας αφορούν.  

Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:
i.  Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων,
ii.  Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των 

Προσωπικών σας Δεδομένων,
iii.  Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων,
iv.  Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ,

v.  Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην 
επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα 
της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν 
από την ανάκλησή της, και

vi.  Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια 
εποπτική αρχή.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή επιθυμείτε 
να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να λάβετε αντίγραφο 
της τελευταίας έκδοσης της Ενημέρωσης της Εταιρείας, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία 
επικοινωνίας:  

- μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 dpo@ergohellas.gr

- μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO,

 Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, 
 υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

22. Όρος περιορισμού και εξαίρεσης από διεθνείς κυρώσεις.

Κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του Ασφαλιστηρίου, 
η Εταιρεία δεν παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ούτε ευθύνεται 
για την πληρωμή οποιουδήποτε Ασφαλίσματος ή παροχής 
εν γένει, στο μέτρο που η παροχή της ασφαλιστικής 
κάλυψης ή/και η πληρωμή αυτών θα εκθέσει την Εταιρεία 
άμεσα ή έμμεσα σε κύρωση, απαγόρευση, περιορισμό 
ή μέτρο που απορρέει από αποφάσεις του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, ή σε εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις 
και μέτρα που απορρέουν από άλλους διεθνείς ή εθνικούς, 
Οργανισμούς, Φορείς ή Όργανα, ή κυρώσεις, απαγορεύσεις, 
περιορισμούς και μέτρα που απορρέουν από την 
εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας ή/και της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της νομοθεσίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στο μέτρο που η τελευταία 
είναι νομικά δεσμευτική για την Εταιρεία και η εφαρμογή 
της δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του εθνικού και 
ευρωπαϊκού δικαίου.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
                                                             Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Προς την
ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη 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.

 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.

 .......



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

Προς την
ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη 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.

 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.

 .......



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)

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


