
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ " ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "

GUID: F459942F-1075-43EB-9DC9-7B7E13A705C5

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ENANTIΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΄Η ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛ. ΤΡ.ΠΛ.ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ.ΛΗΞΗΣΑΡ.ΑΝ/ΣΗΣ

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΒ/ΝΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΦΜ/ΑΔΤ.

:
:
: :ΤΗΛ.

12:00 μμ

22.109658 1/1230/04/2019
12:00 μμ

30/04/202022.528100

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: (009-10) INTERBROKERS ΑΕ ΜΕΣ.ΑΣΦ. Α.Φ.Μ.:099358674 Α.Ε.Μ.:55839-600006

ΠΑΛΑΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
090062256/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ
166 74 ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ

2109649788

(535533)

: :ΑΦΜ/ΑΔΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ 090062256ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ -

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους συνημμένους Ασφαλιστικούς Όρους 
(Γενικούς - Ειδικούς - Προσαρτήματα) και αποτελούν το ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής 
σύμβασης. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή του περιεχομένου αυτών είναι άκυρη 
εφόσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Εταιρείας. Η 
παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Ω Ν ΑΣΦ. ΚΕΦΑΛ. ΣΥΝΤ. ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦ/ΤΡΑ

09999 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  80.000,00€  10,870  869,57€

09998 ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  60.000,00€  0,000  0,00€

09997 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  15.000,00€  0,000  0,00€

09996 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ  30.000,00€  0,000  0,00€

01000 22.00  ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  0,00€  0,000  0,00€

Σ Υ Ν Ο Λ Α  60.000,00€  869,57€

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΙΑ
ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ-ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ 
ΠΛΑΓΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ PARAMOTOR.
.
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ
ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.
.
.
.
ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ:20,00.-ΕΥΡΩ
.
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΑΥΤΩΝ.-
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 869,57€  173,91€  156,52€  0,00€  0,00€  1.200,00€

ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦ/ΡΑ ΔΙΚ. ΣΥΜΒ. Φ. Α/ΑΤΥΧ. Φ. Α/ΠΥΡΟΣ Τ.Ε.Ο. ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 148/1984

ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦ/ΡΑ ΔΙΚ.ΣΥΜΒ. Φ.Α/ΑΤΥΧ. Φ.Α/ΠΥΡΟΣ Τ.Ε.Ο. ΣΥΝΟΛΑΚΛΑΔΟΣ

13.(22)  869,57 €  173,91 €  156,52 €  0,00 €  0,00 €  1.200,00 €

ΣΥΝΟΛΑ  869,57 €  173,91 €  156,52 €  0,00 €  0,00 €  1.200,00 €

1)Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος παρέχει το δικαίωμα στην Ασφαλιστική Εταιρεία να 
καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση.
2)Όπου γίνεται αναφορά στο ν.δ. 400/70, νοείται αναφορά στις διατάξεις του ν.4364/2016
3)Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπροθέσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το  δικαίωμα στον 
ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 278 παρ.8 περ. 2 του 
ν.4364/2016. 
4)Δικαιώματα Εναντίωσης
Α. Πρώτο Δικαίωμα Εναντίωσης
Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την πρόταση για ασφάλιση, ο 
λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην 
έδρα της Εταιρίας το σχετικό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης 1 που επισυνάπτεται 
στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, μέσα σε έναν (1) μήνα από την 
ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου.
Β. Δεύτερο Δικαίωμα Εναντίωσης
Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αν δεν αποδεικνύεται διαφορετικά τεκμαίρεται 
από την πληρωμή των ασφαλίστρων. Γίνεται αναφορά ότι παραδόθηκαν στο Λήπτη της 
Ασφάλισης: α. τα προβλεπόμενα από το Νόμο πληροφοριακά στοιχεία με έντυπο, κατά την 
υποβολή της Πρότασης Ασφάλισης και β. οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι κατά την παράδοση 
του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν 
παρέλαβε έντυπο με τις πληροφορίες του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016 ή παρέλαβε το παρόν 
ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την 
ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το 
σχετικό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης 2 που επισυνάπτεται στο παρόν 
ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία 
παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
Υποδείγματα των ως άνω δηλώσεων εναντίωσης ακολουθούν ως αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος.

Το παρόν επέχει και θέσιν ΔΠΥ του άρθ. 31, παρ. 8, εδ. α' του Ν.Δ. 4/23. 11. 68 Κ.Δ.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Ενημερώθηκα για το πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί  η Εταιρία και 
για τα δικαιώματα που έχω από το «ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» 
και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία τους. Σε περίπτωση άρσης της 
συγκατάθεσής μου η Εταιρία έχει δικαίωμα άρνησης ασφάλισης ή καταγγελίας της σύμβασης.

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
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Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 01/04/2019

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Προς την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Δηλώνω ότι 
παρέλαβα το υπ' αριθμ. 22.109658 ασφαλιστήριο συμβόλαιο και έλαβα γνώση των Ειδικών 
όρων, το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 150 του ν. 4364/2016 σύμφωνα με το Ν. 2496/97, 
που επισυνάπτονται σ'αυτό καθώς και τα δύο (2) έντυπα εναντίωσης, την 
_____/_____/_____  Ο ασφαλισμένος λήπτης της ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ 
Υπογραφή
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1

Προς την Ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ
14οχλμ. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου ΤΘ60218, ΤΚ57001 Θέρμη-Θεσσαλονίκη                         
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παράγρ. 5 του Ν.2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμό 22.109658 
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την πρόταση 
για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη από την αρχή και ουδεμία ισχύ 
έχει το παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία ____ / ____ / ________                                                                                                                                             
Ο/Η Δηλών / ούσα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 2

Προς την Ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ
14οχλμ. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου ΤΘ60218, ΤΚ57001 Θέρμη-Θεσσαλονίκη                         
Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 παράγρ. 6 του Ν.2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης, δυνάμει του με 
αριθμό 22.109658 ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι:
-Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150 του 
Ν.4364/2016.
-Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα, μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς 
όρους.
Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη από την αρχή και ουδεμία ισχύ 
έχει το παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία ____ /____ / ________                                                                                                                                             
Ο/Η Δηλών / ούσα
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 102016  Σελίδα 1 από 5 

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Εταιρία: Η Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία: 
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων. 
Ασφαλισμένος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του 
οποίου την Αστική Ευθύνη καλύπτει το 
Ασφαλιστήριο. 
Πράγματα: Τα υλικά αντικείμενα και / ή τα ζώα. 
 
 

Γενικοί Όροι 
Γενικής Αστικής Ευθύνης (Άρθρα 19) 

 
 
Άρθρο 1. Αντικείμενο της Ασφάλισης  
Η Εταιρία έχει την υποχρέωση να αποδώσει στον 
Ασφαλισμένο τα ποσά που αυτός, ως αστικά 
υπεύθυνος από τον Νόμο, θα υποχρεωνόταν να 
καταβάλει ως αποζημίωση (κεφάλαιο, τόκους και 
έξοδα) για ζημιές που προκαλούνται ακούσια σε 
τρίτους, δηλαδή για θάνατο, σωματικές βλάβες και 
υλικές ζημιές σε πράγματα που προκαλούνται από 
τυχαίο γεγονός, σχετικό με τους κινδύνους, που 
καλύπτονται από την ασφάλιση. Η ασφάλιση 
καλύπτει επίσης και την αστική ευθύνη που υπέχει 
σύμφωνα με τον νόμο ο Ασφαλισμένος για τις 
πράξεις και / ή παραλείψεις τρίτων προσώπων. 
 
Δεν θεωρούνται Τρίτοι: 
α) Ο σύζυγος (εν διαστάσει ή όχι), οι (φυσικοί ή 
θετοί) γονείς, τα φυσικά ή θετά τέκνα και οι φυσικοί ή 
θετοί αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς αδελφοί του 
Ασφαλισμένου. Οποιοσδήποτε άλλος φυσικός ή 
θετός συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που 
συνοικεί με τον Ασφαλισμένο. 
β) Όταν ο Ασφαλισμένος δεν είναι φυσικό πρόσωπο: 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι 
διαχειριστές και τα πρόσωπα που συνδέονται με 
αυτούς, με τις σχέσεις που αναφέρονται πιο πάνω 
(α). 
γ) Τα πρόσωπα που τελούν σε σχέση εξάρτησης ή 
κάθε είδους συνεργασίας από τον Ασφαλισμένο και 
υφίστανται τη ζημία εξαιτίας της εργασίας ή της 

υπηρεσίας τους, καθώς και όλοι εκείνοι, οι οποίοι, 
ανεξάρτητα από τη σχέση που τους συνδέει με τον 
Ασφαλισμένο, υφίστανται ζημία εξαιτίας της 
συμμετοχής τους στη δραστηριότητα την οποία 
καλύπτει η ασφάλιση. 
 
Άρθρο 2. Εξαιρέσεις 
Η Ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές: 
1. Σε πράγματα που ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή 

που κατέχει ο Ασφαλισμένος για οποιοδήποτε 
λόγο ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, ακόμα και 
σ' αυτά που μεταφέρονται, ρυμουλκούνται ή 
ανυψώνονται με οποιοδήποτε μέσο. 

2. Που προξενούνται σε πράγματα τρίτων, ως 
αποτέλεσμα Κλοπής ή Πυρκαγιάς. 

3. Εκείνες για τις οποίες ο Ασφαλισμένος έχει 
αναλάβει συμβατικά (τυπικά ή άτυπα) την 
ευθύνη, που διαφορετικά δεν θα τον βάραινε. 

4. Σε μεταφορικά μέσα από την φόρτωση ή την 
εκφόρτωση και κατά τη διάρκεια των σχετικών 
χειρισμών.  

5. Που προκλήθηκαν από εμπορεύματα και 
προϊόντα, που βρίσκονται υπό κατασκευή, 
επεξεργασία ή προς πώληση μετά την 
παράδοσή τους σε τρίτους.  

6. Για τις οποίες η ευθύνη προέρχεται από την 
ιδιοκτησία ακινήτων και ανελκυστήρων. 

7. Που προκαλούνται από την κυκλοφορία με 
μηχανοκίνητα οχήματα, σε οδούς δημόσιας 
χρήσης ή σε περιοχές που εξομοιώνονται με 
αυτές, από τη ναυσιπλοΐα με πλωτά μέσα και 
από τη χρήση αεροσκαφών. 

8. Από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, 
μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που οδηγούν ή 
χειρίζονται πρόσωπα που δεν έχουν τα νόμιμα 
προσόντα και άδειες ή δεν έχουν συμπληρώσει 
το 18° έτος της ηλικίας τους.  

9. Που προκαλούνται σε τρίτους από δόλια ή 
εγκληματική ή εκ προθέσεως πράξη είτε του 
ασφαλισμένου είτε των προστεθέντων υπ΄ αυτού 
προσώπων είτε από πράξη που έγινε με την 
προτροπή τους.  

10. Που προξενούνται από πυρκαγιά ή έκρηξη, 
βραχυκύκλωμα και έκρηξη λέβητα, καπνό, νερό 
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ή κατάρρευση, όταν το ατύχημα ή η ζημία 
οφείλεται ή έχει αιτία τα παραπάνω περιστατικά. 

11. Κάθε φύσεως ατυχήματα που οφείλονται σε 
διαγωνισμούς, αθλητικές συναντήσεις και 
στοιχήματα.  

12. Που προέρχονται από ελαττωματική υδραυλική 
εγκατάσταση, δηλητηρίαση ή παρουσία ξένης ή 
επιβλαβούς ουσίας σε τροφή ή ποτό.  

13. Σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτονται κάθε 
είδους αποθετικές ή επακόλουθες ζημίες 
συμπεριλαμβανομένων ποινών, απωλειών λόγω 
καθυστέρησης και ανεπάρκειας απόδοσης, 
απώλειας σύμβασης και ποινικών ρητρών. 

14. Που θα προκληθούν εντός των χώρων και της 
περιμέτρου των αεροδρομίων. 

15. Που προξενούνται συνεπεία πολέμου, εισβολής 
ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών 
(είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου 
πολέμου, τρομοκρατίας, εξεγέρσεως, ανταρσίας, 
πραξικοπήματος ή στρατιωτικής ή 
σφετερισμένης εξουσίας, απεργιών και 
ανταπεργιών, πολιτικών ταραχών και 
οχλοκρατικών ενεργειών. 

16. Που οφείλονται σε ανωτέρα βία (για παράδειγμα, 
αλλά όχι περιοριστικά, σεισμός, πλημμύρα, 
καθίζηση, κατολίσθηση). 

17. Που προκύπτουν από ασβέστωση ή άλλη 
σχετική νόσο (συμπεριλαμβανομένου και του 
καρκίνου) που απορρέει από την ύπαρξη, 
παραγωγή, χειρισμό, επεξεργασία, κατασκευή, 
πώληση, διανομή αποθήκευση, παράδοση ή 
χρήση αμιάντου, προϊόντων αμιάντου και /ή 
προϊόντων που περιέχουν αμίαντο. 

18. Οικονομικής ή χρηματικής απώλειας, η οποία 
δεν συνδέεται με υλική ζημιά ή σωματική βλάβη 
(καθαρώς οικονομική ζημία).  

19. Που οφείλονται σε δυσφήμιση ή συκοφαντία. 
20. Κάθε μορφής χρηματικά πρόστιμα, ποινές, 

εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης, 
οποιασδήποτε αιτιολογίας ή προέλευσης. 

21. Ασθένειες διανοητικές ή νευροφυτικές 
διαταραχές ή μεταβολισμούς των κυττάρων ή 
οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση σωματική 
βλάβη σε τρίτους ή υλικές ζημίες σε αντικείμενα 
ή συστήματα ή εφαρμογές που προκαλούνται 
άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
(EMF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
(EMR) οποιουδήποτε είδους, από οπουδήποτε 
και αν εκπέμπονται. 

22. Που προέρχονται από επαγγελματικές και άλλου 
είδους ασθένειες και τις συνέπειες αυτών. 

23. Που καλύπτονται από άλλου είδους 
ασφαλιστήρια, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, 
Αστικής Ευθύνης Σκαφών κ.λπ. 

24. Που προκαλούνται από υπεργολάβους ή άτομα 
μη εξαρτώμενα από τον Ασφαλισμένο, των 
οποίων όμως την εργασία επωφελείται κατά την 
άσκηση της δραστηριότητάς του. 

25. Στα έργα υπό κατασκευή επί ή εντός των οποίων 
εκτελούνται εργασίες και στα πράγματα που 
βρίσκονται στον χώρο εκτέλεσης αυτών, εκτός 
εκείνων που δεν είναι εύκολη η μετακίνηση λόγω 
χρήσης, όγκου ή βάρους. 

26. Σε αγωγούς, υπόγειες εγκαταστάσεις γενικά, 
υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις, καθώς και σε 
σωληνώσεις, καλώδια, έργα και εγκαταστάσεις 
οργανισμών κοινής ωφελείας γενικά (Δ.Ε.Η., 
Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.) 

27. Οποιασδήποτε αιτίας σε πράγματα που 
προκλήθηκαν από υποχώρηση ή κατολίσθηση 
του εδάφους, όπως και εκείνες σε κτίρια από 
κραδασμούς ή δόνηση του εδάφους. 

28. Από έργα και εγκαταστάσεις γενικά, μετά την 
συμπλήρωσή τους ή εκείνες που προκύπτουν 
από παραλείψεις εκτέλεσης εργασιών για 
συντήρηση, επισκευή ή τοποθέτηση έργου. 

29. Που επηρεάζουν μόνον την αισθητική εμφάνιση 
ομόρων κτισμάτων, ρωγμές κ.λπ. 

30. Που προκαλούνται κατά τη μεταφορά ή/και 
φορτοεκφόρτωση ή/και ανύψωση ή/και 
καθέλκυση ή/και μετακίνηση υπερδιάστατων 
ή/και υπέρβαρων φροτίων. 

31. Που αφορούν σε απώλεια ή καταστροφή 
χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων γενικά. 

32. Άμεσα ή έμμεσα σε καλλιέργειες, δάση και/ή 
αρχαιολογικά ευρήματα. 

 
Άρθρο 3. Κίνδυνοι και Ζημίες στο περιβάλλον 
Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι 
ζημιές που προέρχονται από την κατοχή ή την 
χρήση ραδιενεργών ουσιών ή συσκευών 
επιτάχυνσης των ατομικών σωματιδίων καθώς και οι 
σχετικές με τους ασφαλισμένους κινδύνους, ζημιές οι 
οποίες προκαλούνται από φαινόμενα 
μετασχηματισμού του ατομικού πυρήνα ή λόγω 
ακτινοβολιών από την τεχνητή επιτάχυνση των 
ατομικών σωματιδίων. 
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Εξαιρούνται ακόμη οι ζημιές οποιασδήποτε φύσης 
και από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες προκαλούνται 
από: 
- ρύπανση της ατμόσφαιρας, εκπομπές 

καπνογόνων και αερίων, 
- ρύπανση, διήθηση, μόλυνση των υδάτων, των 

εδαφών και των καλλιεργειών, 
- διακοπή, μείωση ή εκτροπή πηγών και υδατίνων 

ρευμάτων, 
- αλλοίωση ή μείωση υδάτινης λεκάνης, 

κοιτασμάτων μεταλλεύματος και γενικά πράγματος 
ή πηγής ενέργειας που βρίσκεται στο υπέδαφος 
και αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης, 

- περιβαλλοντική μόλυνση. 
 
Άρθρο 4. Εδαφικά Όρια 
Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου 
για ζημιές που προκαλούνται μόνον μέσα στα όρια 
της Ελληνικής Επικράτειας. 
  
Άρθρο 5. Ασφάλιστρα – Ισχύς της Ασφάλισης  
Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή του 
οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της 
τμηματικής καταβολής, εφόσον αυτό εγγράφως 
συμφωνηθεί και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο 
ασφαλιστήριο  
Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής 
ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, η εταιρία 
διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Η 
καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο λήπτη της 
ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι η 
περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα 
επιφέρει τη λύση της σύμβασης κατά τα 
προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 
  
Άρθρο 6. Μεταβολές στο πρόσωπο του 
Ασφαλισμένου  
Ο Ασφαλισμένος συνάπτει την ασφάλιση για τον 
εαυτό του και για τους κληρονόμους του, που είναι 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
το ασφαλιστήριο μέχρι να γίνει η διανομή της 
κληρονομιάς. Μετά τη διανομή της κληρονομιάς, η 
σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει για τους 
κληρονόμους εκείνους, στους οποίους περιήλθε η 
επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο της 
ασφάλισης. 
Σε περίπτωση συγχώνευσης της ασφαλισμένης 
εταιρίας, η ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζεται με την 

εταιρία που τυχόν εναπομένει ή με την εταιρία που 
προκύπτει από την συγχώνευση. Σε περίπτωση 
μετατροπής ή μεταβολής της επωνυμίας ή του 
διακριτικού τίτλου, η ασφαλιστική σύμβαση 
συνεχίζεται με την Εταιρία υπό τον νέο διακριτικό της 
τίτλο ή επωνυμία. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη 
εταιρία διαλυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση η 
ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζεται μέχρι το πέρας 
της εκκαθάρισης και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα 
από τη λήξη της διάρκειας της ασφαλιστικής 
σύμβασης. Οποιαδήποτε μεταβολή από τις πιο 
πάνω πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρία από 
τον ασφαλισμένο, τους κληρονόμους του ή αυτούς 
που έχουν έννομο συμφέρον, μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες μετά την αποστολή της συστημένης 
επιστολής, όπως αυτή προκύπτει από την απόδειξη 
κατάθεσης στο ταχυδρομείο. 
  
Άρθρο 7. Μεταβολές του Κινδύνου 
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές που 
μεταβάλουν τον κίνδυνο και τις οποίες πρέπει να 
αναγγείλει ο Ασφαλισμένος εγγράφως και χωρίς 
καθυστέρηση στην Εταιρία, έχουν εφαρμογή τα 
παρακάτω: 
α) Αν η αλλαγή συνεπάγεται επιδείνωση του 
κινδύνου η Εταιρία έχει το δικαίωμα, ανάλογα με την 
περίπτωση είτε να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως 
με συστημένη επιστολή είτε να αξιώσει την 
τροποποίηση των όρων της κάλυψης και του 
υπολογισμού των ασφαλίστρων με γραπτή 
ειδοποίηση πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες. 
β) Αν η αλλαγή συνεπάγεται την επιδείνωση 
ορισμένων μόνο στοιχείων του κινδύνου, για τα 
οποία υπάρχει ειδική αναφορά στο ασφαλιστήριο, η 
Εταιρία έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μερικά 
από τη σύμβαση αποκλείοντας από την ασφάλιση τα 
συγκεκριμένα στοιχεία. 
 
Άρθρο 8. Συμπληρωματικές Ασφαλίσεις 
Ο Ασφαλισμένος οφείλει επί ποινή έκπτωσης του 
από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του από την 
παρούσα σύμβαση να ανακοινώσει στην Εταιρία τη 
σύναψη άλλων ασφαλίσεων για τον κίνδυνο που 
καλύπτεται με την παρούσα. Η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την πιο πάνω ανακοίνωση. Τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
δεκαπέντε (15) ημέρες μετά. 
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Άρθρο 9. Αναγγελία Ατυχημάτων – Υποχρεώσεις 
Ασφαλισμένου 
Ο Ασφαλισμένος πρέπει να αναγγείλει χωρίς 
καθυστέρηση και εγγράφως κάθε ατύχημα, μέσα σε 
οκτώ (8) ημέρες από τη μέρα που συνέβη ή ο ίδιος 
έλαβε γνώση. Αν το ατύχημα είναι θανατηφόρο ή 
ιδιαίτερα σοβαρό, πρέπει να προηγείται έγγραφη 
ειδοποίηση (φαξ, email, εξώδικος, επιστολή ή 
τηλεγράφημα) εντός 24 ωρών. Η αναγγελία πρέπει 
να περιλαμβάνει περιγραφή των γεγονότων, τις 
ενδεχόμενες συνέπειες, τα στοιχεία των ζημιωθέντων 
και των μαρτύρων και την ημερομηνία, την ώρα, τον 
τόπο και τα αίτια του ατυχήματος. Στη συνέχεια ο 
Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να στείλει το 
συντομότερο στην Εταιρία πληροφορίες, έγγραφα 
και εκθέσεις, δικαστικές και εξώδικες, σχετικές με το 
ατύχημα και να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θα 
ήταν χρήσιμα για την υπεράσπιση καθώς και για το 
φιλικό διακανονισμό. 
  
Άρθρο 10. Μη εκπλήρωση Υποχρεώσεων 
σχετικών με το Ατύχημα 
Ο Ασφαλισμένος ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία 
για κάθε ζημία που αυτή θα υποστεί από τη μη 
τήρηση των προθεσμιών και των υπολοίπων 
υποχρεώσεων, τις οποίες προβλέπει το πιο πάνω 
άρθρο 9. Σε περίπτωση που θα αποδειχθεί 
συμπαιγνία του Ασφαλισμένου με τους ζημιωθέντες 
τρίτους ή ότι αυτός ευνόησε τις αξιώσεις που αυτοί 
προβάλουν, εκπίπτει από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από το ασφαλιστήριο. 
  
Άρθρο 11. Χειρισμός των Διαφορών – Δικαστικά 
Έξοδα – Ύψος Αποζημίωσης 
Η Εταιρία δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να 
αναλάβει την ολική ή μερική εκπροσώπηση ή 
συνεκπροσώπηση του Ασφαλισμένου σε σχέση με 
την επίλυση της διαφοράς τόσο εξώδικα όσο και 
δικαστικά σε κάθε δικαστήριο ή αρχή ή επιτροπή 
κ.λπ.) διορίζοντας νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους 
και γενικά προβάλει και ασκεί όλα τα δικαιώματα, τις 
ενστάσεις και τις αγωγές που ανήκουν στον ίδιο τον 
Ασφαλισμένο. Ο ασφαλισμένος χορηγεί με το παρόν 
στην εταιρία τη σχετική ανέκκλητη πληρεξουσιότητα. 
Στο ανώτατο όριο αποζημίωσης που ορίζεται στο 
ασφαλιστήριο για κάθε ζημία, συμπεριλαμβάνονται 
όχι μόνον το κεφαλαίο, οι τόκοι, οι επιδικαζόμενες σε 
βάρος του ασφαλισμένου δικαστικές δαπάνες αλλά 
και όλα τα έξοδα, αμοιβές κάθε είδους κάθε 

προσώπου που σχετίζονται με την απόκρουση των 
σχετικών αγωγών κατά του Ασφαλισμένου. 
Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες που έκανε ο 
Ασφαλισμένος για νομικούς ή τεχνικούς 
συμβούλους, χωρίς την έγγραφη προηγούμενη 
συναίνεσή της, ούτε ευθύνεται για πρόστιμα, 
χρηματικές ποινές, μετατροπή ποινών στερητικών 
της ελευθερίας σε χρήμα και έξοδα της ποινικής 
διαδικασίας. 
 
Άρθρο 12. Καταγγελία της Σύμβασης σε 
περίπτωση Ζημίας  
Μετά την αναγγελία κάθε ατυχήματος η Εταιρία έχει 
το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική 
σύμβαση με συστημένη επιστολή η οποία ισχύει 
τριάντα (30) ημέρες μετά την κατάθεσή της στο 
ταχυδρομείο. Μετά την καταγγελία επιστρέφονται τα 
ασφάλιστρα που αναλογούν στο χρονικό διάστημα 
από την ακύρωση μέχρι τη συμβατική λήξη. Η 
είσπραξη των ληξιπροθέσμων ασφαλίστρων μετά 
την αναγγελία της ζημίας ή οποιαδήποτε άλλη πράξη 
της Εταιρίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως 
παραίτηση της Εταιρίας από το δικαίωμα 
καταγγελίας. 
 
Άρθρο 13. Πρόωρη Λύση της Σύμβασης 
Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης: 
(α) Αν η καταγγελία έγινε από τον ασφαλισμένο, 
αυτός οφείλει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα του 
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ίσχυε η 
ασφάλιση. 
(β) Αν η καταγγελία έγινε από την Εταιρία τα 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα 
με το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από 
την έναρξη της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία της 
λύσης (ακύρωσης) του ασφαλιστηρίου. 
 
Άρθρο 14. Ανανέωση της Σύμβασης 
Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται 
μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του 
ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου 
και πάντως πριν τη λήξη της ασφαλιστικής 
σύμβασης.  
 
Άρθρο 15. Ανακοινώσεις του Ασφαλισμένου 
στην εταιρία 
Για να είναι έγκυρες όλες οι ανακοινώσεις του 
Ασφαλισμένου προς την Εταιρία πρέπει να 
στέλνονται με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά 
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Γραφεία της Εταιρίας, είτε να παραλαμβάνονται επί 
αποδείξει από την Εταιρία. 
 
Άρθρο 16. Φόροι και Επιβαρύνσεις 
Όλοι οι φόροι, τέλη, εισφορές και οποιεσδήποτε 
άλλες επιβαρύνσεις που προβλέπονται από το νόμο, 
ή θα θεσπιστούν στο μέλλον και αφορούν τα 
ασφάλιστρα, τα πρόσθετα τέλη, δικαιώματα και 
έξοδα, τις αποζημιώσεις, το ασφαλιστήριο, τις 
πρόσθετες πράξεις και τα παραρτήματα, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο, ακόμα και σε 
περίπτωση που τα προκατέβαλε η Εταιρία. 
 
Άρθρο 17. Δωσιδικία 
Για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από το 
παρόν ασφαλιστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδια τα 
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 
 
 

Άρθρο 18. Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Μόνον το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας διέπει 
την παρούσα σύμβαση. 
 
Άρθρο 19. Ρήτρα Υποχρέωσης Γνωστοποίησης 
κάθε Αξίωσης Τρίτου – Claims made Clause 
Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή 
ασφαλιστικής αποζημίωσης με βάση το παρόν 
γεννάται μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι 
εξής 3 προϋποθέσεις: 
α) το ζημιογόνο γεγονός έλαβε χώρα εντός της 
συμβατικής διάρκειας του παρόντος 
β) εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο 
ασφαλισμένος ειδοποίησε εγγράφως και επί 
αποδείξει την εταιρία για την επέλευση του κινδύνου 
και τις πιθανές συνέπειες του ζημιογόνου γεγονότος. 
γ) εντός της συμβατικής διάρκειας του παρόντος ο 
ασφαλισμένος αξίωσε από την εταιρία την καταβολή 
ασφαλιστικής αποζημίωσης για τον επελθόντα 
κίνδυνο.

 


	elao_asfalistirio_2020.PDF.pdf
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10 2016



