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Ασφαλιστήριο 

Αστικής Ευθύνης Tour Operators 
Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 
Στοιχεία Συµβαλλοµένου 
Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία : ΡΕΒΕΝΙΚΙΩΤΟΥ ∆.ΠΕΛΑΓΙΑ 

"IOLE TRAVEL" 

∆ιεύθυνση 

: ∆.ΓΕΩΡΓΟΥ∆Η 2 

572 00 ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ 

Α.Φ.Μ. 

: 067500615 

Στοιχεία Ασφαλιστηρίου 
Αριθµός Ασφαλιστηρίου 

: 11781380 



Νόµισµα 

: ΕΥΡΩ 

Στοιχεία Συνεργάτη 
Κωδικός 

: 09028-0-0000 

ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε 

Mαρίνου Αντύπα 42, 2ος όρ. 

570 01 Πυλαία Τηλ 2310477477 

Τηλέφωνο 

: 2310477477 

Σελίδα 
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Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 
▪ 

∆ιεύθυνση Κινδύνου: 

∆.ΓΕΩΡΓΟΥ∆Η 2 

572 00 ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ 

Ασφαλισµένα Κεφάλαια / Όρια Ευθύνης 

Γενική Αστική Ευθύνη 

600.000,00 

Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας 

600.000,00 

Σελίδα 
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Πίνακας Καλύψεων 
Γενική Αστική Ευθύνη 
▪ 

∆ιεύθυνση Κινδύνου: 

∆.ΓΕΩΡΓΟΥ∆Η 2 

572 00 ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ 

Περιγραφή 

Γεωγραφικά Όρια 

: Ως αναφέρεται εις Ειδικούς Ορους 

Όριο Ευθύνης 

Σωµατική Βλάβη ή Θάνατος κατ'άτοµο 

100.000,00 

Οµαδικό Aτύχηµα 

100.000,00 

Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης 

600.000,00 

Αθήνα, 22/04/2019 

Πάνος ∆ηµητρίου 

Παναγιώτης Βασιλόπουλος 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Chief Technical Manager 

Σελίδα 
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Εξαιρέσεις 
Οι εξαιρέσεις που αφορούν στο Ασφαλιστήριο περιλαµβάνονται στους Γενικούς Όρους και  

και στις Ειδικές ∆ιατάξεις των καλύψεων. 

Σελίδα 
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Ειδικοί Οροι 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ TOUR OPERATORS ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ 
ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Α. Βασικές καλύψεις 

Ευθύνη εξ αιτίας αδικοπραξίας του Ασφαλισµένου (Α.Κ. άρθρα 914-932) 

ΕΥΡΩ 

Σωµατικές βλάβες / κατά ταξιδιώτη µέχρι 

100.000,00 

Υλικές ζηµιές / για κάθε ατύχηµα ανεξαρτήτως αριθµού ταξιδιωτών  

100.000,00 

µέχρι 

Οµαδικό συµβάν / για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές ανεξαρτήτως  

100.000,00 

αριθµού ταξιδιωτών µέχρι 

Συνολική ευθύνη της Εταιρίας για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο 

600.000,00 

σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές . 

Β.Επαναπατρισµός λόγω πτώχευσης του διοργανωτή ταξιδιών 
Κατά ταξιδιώτη µέχρι 

1.000,00 

Κατά συµβάν και για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο µέχρι 

100.000,00 

Γ. Οικονοµικές απώλειες 
Οικονοµικές απώλειες ανά συµβάν µέχρι 

30.000,00 

Οικονοµικές απώλειες για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο µέχρι 

60.000,00 

∆. Αφερεγγυότητα 

Αφερεγγυότητα εκτός εξόδων επαναπατρισµού ανά συµβάν µέχρι 

30.000,00 

Αφερεγγυότητα για όλη την ετήσια ασφαλιστική περίοδο µέχρι 

100.000,00 

Εκταση κάλυψης Tour Operator 

Κατά µερική παρέκκλιση των Ειδικών ∆ιατάξεων, καλύπτεται η Νόµιµη Ευθύνη του  

Ασφαλισµένου σύµφωνα µε το Π.∆. 7/2018 περί οργανωµένων ταξιδίων και συνδεδεµένων  

ταξιδιωτικών διακανονισµών (Tour Operator) για τη µη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων 

του έναντι των ταξιδιωτών/ πελατών του, σύµφωνα µε τους όρους του standard Ασφαλιστηρίου  

Συµβολαίου της Generali Hellas A.A.Ε. 

Επεκτάσεις κάλυψης 

▪ Στην κάλυψη περιλαµβάνονται και σφάλµατα που οφείλονται σε τεχνικά προβλήµατα του  

συστήµατος κρατήσεων ή σφάλµατα κατά τη διάρκεια της κράτησης που καταλογίζονται 

αποκλειστικά στον Ασφαλισµένο και δεν προκαλούνται από αναπόφευκτες ή έκτακτες  

περιπτώσεις. 

▪ Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατον να διασφαλιστεί η επιστροφή του ταξιδιώτη  

όπως συµφωνήθηκε στη σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και 

έκτακτων περιστάσεων, η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαµβάνει το κόστος της  

αναγκαίας παροχής καταλύµατος, όπου είναι δυνατόν ισοδύναµης κατηγορίας και µε  

µέγιστη διάρκεια τις 3 ηµέρες ανά ταξιδιώτη, µέχρι του ορίου Ευρώ 300,00 ανά ταξιδιώτη, 

Σελίδα 
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Ειδικοί Οροι 
Ευρώ 10.000,00 ανά ζηµιογόνο γεγονός και συνολικά.  

Προυποθέσεις της ασφάλισης 
▪ Προβλεπόµενος αριθµός ταξιδιωτών (2.000). 

▪ Μέση διάρκεια ταξιδιού 10 ηµέρες. 

Ασφάλιστρο και λειτουργία του ασφαλιστηρίου 



▪ Το µικτό ασφάλιστρο ορίζεται ανά ταξιδιώτη σε Ευρώ 1,15 για κάθε ταξίδι.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Προεισπράτονται ασφάλιστρα για 500 άτοµα τα οποία δεν επιστρέφονται σε καµία  

περίπτωση. 

2. Πρόβλεψη διακινούµενων επιβατών ετησίως 2.000 άτοµα. 

3. Στις οικονοµικές απώλειες συµπεριλαµβάνονται οι απαιτήσεις των ταξιδιωτών σχετικά µε  

αθέτηση των συµφωνηθέντων του προγράµµατος όπως (Περιοχή και κατηγορία  

ξενοδοχείου, ξεναγήσεις, επιστροφή µε άλλο µέσο π.χ. λόγω βλάβης λεωφορείου ή 

ακύρωσης ναύλου, συµφωνηθείσα κατηγορία διατροφής, δωµάτιο µε αλλαγή σε WC ή  

µπάνιο, διαφορετικό είδος δωµατίου π.χ. δίκλινο αντί µονόκλινο και οτιδήποτε σχετικό µε 

την εκτέλεση το προγράµµατος). 

4. ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις για οτιδήποτε ευθύνονται αεροπορικές και ακτοπλοικές εταιρίες 

(π.χ.ακυρώσεις πτήσεων λόγω καιρικών φαινοµένων απεργίες). 

5. Ο Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να γνωστοποιεί προς την εταιρία τα ονοµατεπώνυµα  

των ταξιδιωτών, την διάρκεια, τον προορισµό και την ηµεροµηνία ενάρξεως του ταξιδιού το 

αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την αναχώρηση.  

Στο τέλος του κάθε τριµήνου θα γίνεται οικονοµική εκκαθάριση ούτως ώστε να γίνεται η  

ανάλοχη χρέωση των ασφαλίστρων µε πρόσθετη πράξη.  

6. Εξαιρούνται οι Τροµοκρατικές Ενέργειες. 

7. ∆εν καλύπτεται εισερχόµενος τουρισµός. 

8. Προορισµός ταξιδιών παγκοσµίως. 

Προσθήκη ειδικών εξαιρέσεων 

▪ Χρηµατικά πρόστιµα, ποινές ή αποζηµιώσεις καταβλητέες για παραδειγµατισµό ή και  

τιµωρία (exemplary damages), εξαγορά ποινής, έξοδα ποινικής δίκης, συµβατικές ρήτρες. 

▪ Cyber risk/Ευθύνη ∆ιαδικτύου όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µεταφορά ή µετάδοση  

ιών και κακόβουλου λογισµικού ή και απώλεια ή υπεξαίρεση δεδοµένων. 

Προσθήκη ειδικής συµφωνίας 

∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι τα όρια ευθύνης του παρόντος ασφαλιστηρίου έχουν επιλεγεί 

από τον Ασφαλισµένο και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του. Η ευθύνη της Εταιρίας  

περιορίζεται στο όριο κάλυψης που αναγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο.  

Σελίδα 
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Ειδικοί Οροι 
▪ Το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο αποτελεί αντικατάσταση λόγω ανανέωσης του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου 11660012. 
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Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ευθύνης 
Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω  



αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: 

Ο Πίνακας Καλύψεων, οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικές Συµφωνίες, οι Ειδικές ∆ιατάξεις των  

καλύψεων, οι Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου που 

περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, και  

οι Πρόσθετες Πράξεις. 

Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία αποδόθηκε ειδική ερµηνεία θα έχει την ίδια 

ερµηνεία οπουδήποτε και αν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 

▪ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.  

▪ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση για λογαριασµό δικό του ή 

τρίτου και κατονοµάζεται στο Ασφαλιστήριο. 

▪ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση και κατονοµάζεται 

στο Ασφαλιστήριο. 

▪ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την αποζηµίωση. 

▪ ΤΡΙΤΟΣ 

Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που δεν: 

▪ συνδέεται µε τον Ασφαλισµένο µε σύµβαση έργου ή µαθητείας ή σχέση εξαρτηµένης  

εργασίας, αλλά µόνο στο βαθµό που η ζηµιά σχετίζεται µε την ιδιότητά του αυτή.  

▪ ενεργεί σε σχέση µε το Συµβάν (ατύχηµα), µε οποιοδήποτε τρόπο για λογαριασµό του 

Ασφαλισµένου. 

▪ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για καταβολή αποζηµίωσης που αναγράφεται στον  

Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά Ασφαλισµένο Κίνδυνο. 

▪ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ) 

Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, η οποία προκύπτει από την επέλευση ασφαλισµένου  

κινδύνου που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και συνίσταται είτε σε χρηµατική καταβολή  

Σελίδα 
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είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζηµίας, σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου.  

▪ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την  

ηµεροµηνία της επόµενης ανανέωσής του, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.  

▪ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή περιοδικά ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία 

και του οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο. 

▪ ΣΥΜΒΑΝ (ΑΤΥΧΗΜΑ) 

Κάθε τυχαίο, βίαιο, αιφνίδιο, απρόβλεπτο περιστατικό που προκλήθηκε ακούσια από  

πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισµένου και έχει σαν συνέπεια σωµατική βλάβη ή υλική  

ζηµιά τρίτου προσώπου. 

▪ Σωµατική βλάβη: Σωµατική βλάβη είναι ο τραυµατισµός, ασθένεια ή ο θάνατος τρίτου  

προσώπου. 

▪ Υλική ζηµιά: Υλική ζηµιά είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) ή απώλεια 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων (εµπράγµατης περιουσίας) τρίτων προσώπων. 

▪ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

Το χρηµατικό ποσό το οποίο δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει η Εταιρία ως  

αποζηµίωση, βαρύνει τον Ασφαλισµένο και υπολογίζεται επί της καταβλητέας 

αποζηµίωσης. 

▪ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που, µετά από εντολή / και για λογαριασµό της Εταιρίας,  

ερευνούν την αιτία ζηµιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και συντάσσουν τη σχετική έκθεση  

πραγµατογνωµοσύνης. 

▪ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει για κάθε καλυπτόµενο ατύχηµα  

που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, το οποίο αναγράφεται στον  

Πίνακα Καλύψεων. 

▪ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει για κάθε καλυπτόµενο ατύχηµα 

που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και έχει ως αποτέλεσµα σωµατική  



βλάβη ή / και υλικές ζηµιές τρίτων προσώπων ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, το οποίο  

αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου, σειρά ή αριθµός ζηµιών που απορρέουν άµεσα ή  

έµµεσα από την ίδια γενεσιουργό αιτία θα θεωρούνται ως συνέπεια (αποτέλεσµα) του  

ίδιου, ενός και µοναδικού ζηµιογόνου γεγονότος. Το σύνολο των ζηµιών αυτών καλύπτεται 

αποκλειστικά και µόνο από εκείνο το Ασφαλιστήριο που ήταν σε ισχύ κατά το χρονικό 

σηµείο επέλευσης της πρώτης χρονικά ζηµίας, σύµφωνα µε τους όρους αυτού και µέχρι το  

όριο ευθύνης ανά ζηµιογόνο γεγονός που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του 

Ασφαλιστηρίου αυτού. 

▪ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει για το σύνολο των  

καλυπτόµενων ατυχηµάτων, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα εάν  

οι ζηµιές οφείλονται σε ένα ή περισσότερα ζηµιογόνα γεγονότα, το οποίο αναγράφεται 

στον Πίνακα Καλύψεων. 

▪ ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

Το σύνολο των εξόδων που πληρώθηκαν µε τη συγκατάθεση της Εταιρίας για την  

εκπροσώπηση του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου σε οποιαδήποτε διαδικασία 

ενώπιον ∆ικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής και αφορούν άµεσα στην αντίκρουση / 

ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων έναντι του Ασφαλισµένου για ζηµία που καλύπτεται από το 

Ασφαλιστήριο. Τα Νοµικά Εξοδα (π.χ. αµοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα,  

πραγµατογνωµοσύνες) συµπεριλαµβάνονται στο όριο ευθύνης της Εταιρίας που  
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αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Άρθρο 2 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το 

Ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας.  

Άρθρο 3 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί στο ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.  

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Α) 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του 

Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα Εναντίωσης συµπληρώνοντας και 

αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ∆ήλωσης Εναντίωσης που επισυνάπτεται  

στο Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.  

∆ικαίωµα Εναντίωσης (Β) 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συµβαλλόµενος δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις  

πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 2,Η του Ν.∆.400/70 κατά το χρόνο  

της υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και  

Ειδικούς Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωµα εναντίωσης συµπληρώνοντας και  

αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο µε 

συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης σε  

αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης 

Ο Συµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις  

παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία 

σχετική συστηµένη επιστολή, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία  

παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου. 

Άσκηση ∆ικαιώµατος Εναντίωσης - Υπαναχώρησης 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα το 

Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του. 

∆εν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης επιστολής έχει καταβληθεί  

αποζηµίωση σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο. 

2. Εάν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζηµιά  

σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισµένο κίνδυνο.  

Άρθρο 4 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που 

περιλαµβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή  

τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.  
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Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος, κατά την σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη 

διάρκεια ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν: 

▪ Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για τον ασφαλισµένο κίνδυνο και γενικά όλες τις  

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι 

αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. 

▪ Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη εταιρία ή εάν εκκρεµεί Αίτηση Ασφάλισής  

τους σε άλλη εταιρία. 

▪ Εάν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του 

Συµβαλλόµενου ή και του Ασφαλισµένου δεν γνωστοποιηθούν στην Εταιρία τα πιο πάνω  

στοιχεία, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την  

τροποποίησή του µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών. Η πρόταση της 

Εταιρίας για τροποποίηση θεωρείται ως καταγγελία, εάν µέσα σε ένα (1) µήνα από την  

γνωστοποίησή της στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο δεν έχει γίνει αποδεκτή. 

▪ Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος παραβεί από αµέλειά του την υποχρέωση του 

γνωστοποίησης των παραπάνω στοιχείων, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίησή του µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που έλαβε  

γνώση αυτών. Εάν επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος πριν την τροποποίηση του  

Ασφαλιστηρίου ή την ισχύ της καταγγελίας του, η αποζηµίωση µειώνεται κατά τον λόγο του 

ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί σε σχέση µε το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί εάν  

δεν υπήρχε η παράβαση, µε δικαίωµα αναγωγής της Εταιρίας για την διαφορά του ποσού  

της αποζηµίωσης. 

▪ Στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από την  

Εταιρία επιφέρει αποτελέσµατα µετά από 15 ηµέρες από τότε που θα περιέλθει στον  

Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο ή µετά από ένα (1) µήνα από την παραλαβή της  

πρότασης τροποποίησης από αυτόν. 

▪ Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος από δόλο αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία  

ή κάνει ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η  

Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την 

ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των  

ψευδών δηλώσεων. Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η Εταιρία  

έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την καταγγελία του 

Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο ασφαλισµένος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την  

υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται 

σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας. 

Άρθρο 5 
ΕΝΑΡΞΗ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκεια της αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.  

Εάν ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου ένα από τα συµβαλλόµενα  

µέρη δεν ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόµατα, εκτός εάν έχει  

συµφωνηθεί διαφορετικά και αναφέρεται γραπτά στο Ασφαλιστήριο, για ίσο χρονικό διάστηµα 

κάθε φορά και µε ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, µε την προϋπόθεση καταβολής  

του ασφαλίστρου που αναλογεί. 

Άρθρο 6 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του µετά από γραπτή 

συµφωνία µεταξύ Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου και Εταιρίας.  

Τροποποιήσεις ισχύουν µόνο όταν γίνουν αποδεκτές από την Εταιρία µε την έκδοση σχετικής  
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πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της. 

Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς που  

γίνονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή / και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες  

και δεν δεσµεύουν την Εταιρία. 

Άρθρο 7 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
7.1. Μεταβολή Κινδύνου 

Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να ειδοποιεί γραπτά άµεσα την Εταιρία, για  

κάθε ουσιαστική µεταβολή του κινδύνου και να λαµβάνει µε δική του δαπάνη, όλα τα πρόσθετα  

µέτρα που επιβάλλουν οι περιστάσεις για την ασφαλή κατάσταση των ασφαλισµένων 

αντικειµένων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να  



αναπροσαρµόσει την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης ή / και το ύψος των ασφαλίστρων.  

Ουσιαστική µεταβολή που επαυξάνει τον κίνδυνο ζηµιάς µπορεί να γίνει δεκτή µόνο µετά από 

γραπτή βεβαίωση της Εταιρίας για τη συνέχιση της ασφάλισης.  

7.2. Επίταση Κινδύνου 

Κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος  

υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που 

περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που µπορεί να επιφέρει σηµαντική  

επίταση του κινδύνου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συγχώνευση, εξαγορά, πώληση  

περιουσιακών στοιχείων, αλλαγή µεθόδων κατασκευής, αλλαγή λειτουργίας µέτρων 

προστασίας, εργασίες επισκευής / κατασκευής κ.λ.π.) σε βαθµό, που αν η Εταιρία το γνώριζε  

δεν θα είχε συνάψει την παρούσα ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους.  

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται: 

1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή 

2. Να αποδεχθεί τις µεταβολές και να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη. 

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της µεταβολής ή επίτασης του κινδύνου από τον  

Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο, εφαρµόζεται το άρθρο 4. «∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ‘Η ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» του Ασφαλιστηρίου.  

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον ασφαλισµένο κίνδυνο, να εξετάζει και να ελέγχει  

τα βιβλία και στοιχεία του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή  

του ή όταν επιχειρούνται µεταβολές του. 

Άρθρο 8 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 
Πληρωµή Ασφαλίστρου 

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο ή εφάπαξ και προκαταβλητέο, µπορεί όµως να συµφωνηθεί κατά  

την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης  

η πληρωµή του σε τµηµατικές καταβολές. 

Μη Πληρωµή Ασφαλίστρου 

Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόµενο ασφάλιστρο µέσα στην προθεσµία των τριάντα  

(30) ηµερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωση του  

Ασφαλιστηρίου, µε ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης την ηµεροµηνία οφειλής του 

ασφαλίστρου. 

Σε περίπτωση µη πληρωµής του ετησίου ή εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης τµηµατικής  
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καταβολής, η Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και δεν παράγει υποχρεώσεις και δικαιώµατα. 

Άρθρο 9 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται  

στα άρθρα 4. «∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή και ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», 7. «ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» και 8. «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ» και για τους παρακάτω λόγους: 

▪ Την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε  

περιπτώσεις που ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει καταδικαστεί για αδίκηµα  

σχετικό µε απάτη περί την ασφάλιση. 

▪ Η Εταιρία έχει το δικαίωµα επίσης να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης  

σε πτώχευση του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου ή αν αυτός τέθηκε µε οποιονδήποτε  

άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. 

Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα αποτελέσµατά της αρχίζουν µετά την 

πάροδο ενός (1) µήνα από την παραλαβή της από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο. Η  

Εταιρία επιστρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει 

αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά. 

Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο 

οποτεδήποτε µε επιστολή του στην Εταιρία. Η Εταιρία επιστρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί  

στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζηµιά.  

Μετά την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία και ο Συµβαλλόµενος ή και 

Ασφαλισµένος διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου µε γραπτή ειδοποίηση  

τριάντα (30) ηµερών. Στην περίπτωση αυτή το ασφάλιστρο οφείλεται µέχρι τη λήξη της  

ασφαλιστικής περιόδου. 

Άρθρο 10 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται σε όλη την διάρκεια ασφάλισης να 

λαµβάνει µε δική του δαπάνη όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά µέτρα προστασίας σαν να  

µην ήταν ασφαλισµένος και εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις πρέπει να λάβει και πρόσθετα  

µέτρα ασφαλείας για πρόληψη ζηµιάς. 

Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος πρέπει να τοποθετεί και να διατηρεί σε πλήρη και καλή  

λειτουργία όλα τα µέτρα προστασίας και ασφάλειας (προληπτικά ή κατασταλτικά) που  



υποχρεούται να έχει από το Νόµο ή έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία ή του έχει συστήσει 

εύλογα η Εταιρία. 

Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος οφείλει να µην επιχειρεί ή να µην παραλείπει σκόπιµα  

οποιαδήποτε ενέργεια που γνωρίζει ότι θα έχει ως συνέπεια την πρόκληση σωµατικής βλάβης  

ή την απώλεια ή ζηµιά περιουσιακού στοιχείου. Επίσης οφείλει να διατηρεί τους χώρους, τις  

εγκαταστάσεις και οτιδήποτε χρησιµοποιείται στην επιχείρησή του σε καλή κατάσταση, να  

κάνει την κατάλληλη συντήρηση, να τηρεί συστάσεις και προδιαγραφές κατασκευαστών και  

προµηθευτών και να συµµορφώνεται µε όλες τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας 

νοµοθεσίας και µε όλους τους κανονισµούς και αποφάσεις που επιβάλλονται από οποιαδήποτε  

αρµόδια Αρχή. 

Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να ενηµερώσει γραπτά άµεσα την Εταιρία  

εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ένα ή περισσότερα από τα µέτρα / συστήµατα αυτά δεν λειτουργούν  

ή υπολειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τους όρους  

του Ασφαλιστηρίου ή / και να επανεξετάσει τους όρους της ασφάλισης.  
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Άρθρο 11 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΖΗΜΙΑΣ 
O Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται: 

▪ Να κάνει γραπτή αναγγελία στην Εταιρία άµεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το  

αργότερο µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης  

της ζηµιάς ή της πράξης ή παράλειψης από την οποία µπορεί να προκύψει απαίτηση τρίτου  

κατ’ αυτού για ζηµία που καλύπτεται ή ενδέχεται να καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, και  

να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες για τις συνθήκες  

και συνέπειες επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου που θα ζητήσει η Εταιρία ή οι  

πραγµατογνώµονες. 

▪ Να ενηµερώσει γραπτά την Εταιρία για την αιτία του συµβάντος, τα πραγµατικά περιστατικά  

και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτό καθώς και να υποβάλει λεπτοµερή  

περιγραφή των ζηµιών ή απωλειών που προκλήθηκαν και το ύψος αυτών. 

▪ Να καλέσει σε βοήθεια ή να καταγγείλει άµεσα το γεγονός στις αρµόδιες αστυνοµικές και  

λοιπές Αρχές. 

▪ Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή, διάσωση ή περιορισµό της  

ζηµιάς. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις ενέργειες για την αποτροπή ή τον περιορισµό  

της ζηµιάς, βαρύνουν αποκλειστικά τον Συµβαλλόµενο ή Ασφαλισµένο.  

▪ Να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συµφέρον του µε σκοπό τη διάσωση ή τον  

περιορισµό της ζηµιάς καθώς και κάθε πράξη σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις  

συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου σαν να µην ήταν ασφαλισµένος.  

▪ Να προωθεί άµεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο 

έγγραφο που σχετίζεται µε την ζηµιά, από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε αυτό 

προέρχεται. 

▪ Να γνωστοποιεί άµεσα στην Εταιρία οποιοδήποτε συµβάν ή απαίτηση αποζηµίωσης τρίτου  

ή οποιοδήποτε συµβάν συνεπάγεται έγερση απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να 

περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για τον προσδιορισµό της ευθύνης και του  

ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.  

▪ Να µην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή 

αναγνώριση ή συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτόµενου κινδύνου ή οµολογία  

ευθύνης προς τρίτους χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. 

▪ Να µην αλλάξει την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώνεται µετά το συµβάν χωρίς την  

γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας. 

Η τήρηση από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο των στο άρθρο αυτό αναφερόµενων  

υποχρεώσεών του αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης από την  

Εταιρία. Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος φέρει το βάρος απόδειξης επέλευσης ζηµίας 

από ασφαλισµένο και µη εξαιρούµενο κίνδυνο και τήρησης από αυτόν των υποχρεώσεών του  

σύµφωνα µε το άρθρο αυτό. 

Η Εταιρία έχει δικαίωµα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνοµα του  

Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου την απόκρουση ή το διακανονισµό απαίτησης ή να 

επιδιώξει στο όνοµά του, αλλά και για δικό της όφελος την αποκατάσταση οποιασδήποτε  

ζηµιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης, µέχρι το όριο ευθύνης της και  

αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. 

Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, να προβεί στην διεξαγωγή οποιωνδήποτε  

δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης.  

Κριτήρια Αποζηµίωσης 

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο οποιοδήποτε  

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό µέσο ή στοιχείο που νόµιµα είναι απαραίτητο ή / 
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και αναγκαίο και ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει στην κατοχή του ή µπορεί να  

αποκτήσει για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατός του για αποζηµίωση. 

Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες επέλευσης της  

ζηµιάς. 

Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά την αφαίρεση της απαλλαγής, όπου αυτή έχει συµφωνηθεί  

και αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να παρακρατά από το 

ποσό της καταβλητέας αποζηµίωσης τυχόν οφειλόµενα ασφάλιστρα του Ασφαλιστηρίου.  

Όλες οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας. Για  

αποκατάσταση ζηµιάς που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο νόµισµα η αποζηµίωση θα γίνει µε βάση 

την ισχύουσα τιµή fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία καταβολής της  

αποζηµίωσης. 

Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής  

αποζηµίωσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.  

Η Εταιρία δικαιούται να προβαίνει σε αναγνώριση της ευθύνης του Ασφαλισµένου κατά την  

κρίση της και να καταβάλλει την αποζηµίωση που βαρύνει τον Ασφαλισµένο στους δικαιούχους  

µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού ειδοποιήσει γραπτά σχετικά τον Ασφαλισµένο. Στην  

περίπτωση αυτή το ποσό της απαλλαγής καταβάλλεται από τον ίδιο τον Ασφαλισµένο στην  

Εταιρία. 

Άρθρο 12 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
Εάν, κατά τον χρόνο σύναψης της ασφάλισης υπάρχει ήδη, άλλο, ένα ή περισσότερα 

ασφαλιστήρια που καλύπτουν τα ίδια ασφαλιστικά συµφέροντα, ολικά ή µερικά, ο  

Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να δηλώσει γραπτά αυτό το γεγονός στην  

Εταιρία, γνωστοποιώντας τα ασφαλισµένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Η ύπαρξη 

άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

Εάν, µετά την σύναψη του Ασφαλιστηρίου και κατά την διάρκεια ισχύος του, ο Συµβαλλόµενος ή  

και Ασφαλισµένος συνάψει άλλο Ασφαλιστήριο που καλύπτει τα ίδια ασφαλιστικά συµφέροντα,  

ολικά ή µερικά, υποχρεούται να δηλώσει γραπτά και χωρίς καθυστέρηση αυτό το γεγονός στην  

Εταιρία, γνωστοποιώντας τα ασφαλισµένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Η Εταιρία  

εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη. 

Σε περίπτωση που δε δηλωθεί, όπως παραπάνω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλου Ασφαλιστηρίου, η 

Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, δικαιούται δε να παρακρατήσει τα  

µέχρι τον χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου δεδουλευµένα ασφάλιστρα. Εάν ο 

Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος παραλείψει από δόλο την δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 

αυτό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4. «∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή και  

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» του Ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων, κατά το χρόνο της σύναψης  

του Ασφαλιστηρίου, το ασφάλισµα που τυχόν καταβάλλεται σύµφωνα µε αυτό θα περιορίζεται 

στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρία  

θα υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού µόνον, του ασφαλίσµατος που προβλέπεται στο 

Ασφαλιστήριο, ίσου προς το λόγο που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι συντρέχουσες τη 

στιγµή της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ασφαλίσεις (αναλογική συµµετοχή όλων των  

ασφαλιστικών εταιριών στο ποσό της ζηµίας), αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της  

καταβολής αποζηµίωσης µεγαλύτερης από το ασφαλισµένο κεφάλαιο. 

Η συνολική αποζηµίωση που θα καταβληθεί από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, δεν µπορεί να  

υπερβεί την έκταση της ασφαλιστικής ζηµιάς του Ασφαλισµένου. 

Εάν τα περισσότερα ασφαλιστήρια έχουν συναφθεί µε κοινή συµφωνία, µε ή χωρίς κοινή 

συντονίστρια (ηγέτιδα) ασφαλιστική εταιρία, κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ’ αναλογία  

του ασφαλισµένου σ’ αυτή ποσοστού (συνασφάλιση). 
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Άρθρο 13 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Εάν ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει αξίωση για την αποκατάσταση της ζηµιάς του  

από τρίτο, εκχωρεί µε το Ασφαλιστήριο στην Εταιρία κάθε δικαίωµά του κατά οποιουδήποτε  

τρίτου υπαίτιου της ζηµιάς και χορηγεί σε αυτήν το δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα να  

ενεργήσει εξώδικα ή / και δικαστικά στο όνοµά της ή / και στο όνοµά του για αποζηµίωσή της  

από τον τρίτο µέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν αποζηµίωσης. 

Εάν οι αξιώσεις του Συµβαλλόµενου στρέφονται κατά του Ασφαλισµένου ή του ∆ικαιούχου του  

Ασφαλίσµατος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που  

συνοικούν µαζί του, καθώς και των νοµίµων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η  



αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρία, παρά µόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν µε δόλο.  

Ο Συµβαλλόµενος και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασµό, ο Ασφαλισµένος και ο τυχόν  

τρίτος ∆ικαιούχος του Ασφαλίσµατος, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες  

ενέργειες για την διαφύλαξη των νοµίµων δικαιωµάτων τους κατά του τρίτου που περιέρχονται  

στην Εταιρία. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσµατος στο µέτρο  

που από υπαιτιότητα των υπόχρεων προσώπων για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων της,  

µαταιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού δικαιώµατός της κατά του τρίτου. 

Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του Συµβαλλόµενου ή 

και Ασφαλισµένου κατά του τρίτου δεν συµπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) µηνών από  

την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση  

αυτών των αξιώσεων. 

Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος ενεργεί στην ασφάλιση για 

επαγγελµατικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται, στο µέτρο που από υπαιτιότητά του 

µαταιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος.  

Άρθρο 14 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια 

είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας που εφαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο.  

Άρθρο 15 
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 
Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις ή επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά  

την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε  

καταβολή ή συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον Συµβαλλόµενο ή όποιο  

πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το Ασφαλιστήριο. 

Άρθρο 16 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο παραγράφονται µετά την παρέλευση της 

προθεσµίας που ορίζεται από το νόµο. 
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Άρθρο 17 
ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών), ειδικών διατάξεων και πρόσθετων πράξεων 

του Ασφαλιστηρίου από τον Συµβαλλόµενο ή και τον Ασφαλισµένο αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή σύµφωνα µε 

αυτό. 

Άρθρο 18 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος, µε γραπτή συναίνεση του Συµβαλλόµενου, µπορεί κατά 

τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, µε γραπτή δήλωσή του να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει  

τα δικαιώµατα που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο. 

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει από την ηµεροµηνία παραλαβής της γραπτής δήλωσης από 

την Εταιρία και επιβεβαιώνεται µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης.  

Άρθρο 19 
∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
Σε περίπτωση µεταβολής του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου, η Εταιρία ή ο 

Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος δικαιούνται να καταγγείλουν το Ασφαλιστήριο µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της  

διαδοχής. 

Η καταγγελία από την Εταιρία ισχύει µετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ηµερών από την  

ηµεροµηνία που αυτή περιήλθε στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο. 

Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο των τριάντα (30)  

ηµερών ή πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας που αυτή άσκησε εµπρόθεσµα και  

εφόσον η Εταιρία αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε 

τους ίδιους όρους εάν γνώριζε την διαδοχή. H Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που  

αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται εάν ο  

κίνδυνος επέλθει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την διαδοχή. 

Άρθρο 20 
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσµατος που είναι καταβλητέο από  

την Εταιρία και µε την προϋπόθεση ότι η Εταιρία δεν αρνείται την κατ’ αρχήν ύπαρξη  

υποχρέωσης για καταβολή ασφαλίσµατος, τότε το ζήτηµα αποκλειστικά και µόνον του ύψους 

του ασφαλίσµατος µπορεί µε κοινή συµφωνία των µερών να παραπέµπεται σε ∆ιαιτησία, η  



οποία διεξάγεται στην Αθήνα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.  

Άρθρο 21 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος έχει πλήρη γνώση του γεγονότος ότι η Εταιρία τηρεί 

αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου, είτε η ίδια  

είτε µέσω άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία έχει κατάλληλα εξουσιοδοτήσει. Τα  
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δεδοµένα αυτά αφορούν άµεσα ή έµµεσα στο Ασφαλιστήριο και στην εκτέλεση των  

υποχρεώσεων, συµβατικών ή άλλων, που απορρέουν από αυτό. Η επεξεργασία αυτών των  

δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε το Νόµο. Γνωρίζοντας τα πιο πάνω ο Συµβαλλόµενος ή και 

Ασφαλισµένος αποδέχεται και εξουσιοδοτεί την Εταιρία να συλλέγει, ιδίως από εκείνους που η  

ίδια έχει εξουσιοδοτήσει για την τήρηση του αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών  

δεδοµένων του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που αυτό περιέχει, στοιχεία που αφορούν 

στον Συµβαλλόµενο ή και Ασφαλισµένο και συνδέονται µε την εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου και  

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. 

Άρθρο 22 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα. 

Άρθρο 23 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτεται ευθύνη για ζηµιές (σωµατικές  

βλάβες / θάνατο ή υλικές ζηµιές) που προέρχονται / προκαλούνται / οφείλονται άµεσα ή  

έµµεσα σε: 

1. Πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αµέλεια του Συµβαλλόµενου ή του 

Ασφαλισµένου ή του ∆ικαιούχου του Ασφαλίσµατος ή των προσώπων που συνοικούν µαζί  

τους ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των προσώπων που  

έχουν προστηθεί από αυτούς. 

2. Καταστάσεις, ατυχήµατα, περιστατικά, οποιασδήποτε φύσης, που έλαβαν χώρα ή υπήρχαν 

πριν την έναρξη ισχύος της ασφάλισης και ήταν γνωστά στον Συµβαλλόµενο ή και  

Ασφαλισµένο ή λόγω της φύσης τους όφειλε ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος να τα  

γνωρίζει ή οφείλονται σε αναµενόµενο (και όχι αιφνίδιο ή απρόβλεπτο) γεγονός. 

3. Ευθύνη του Ασφαλισµένου σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία ή / και απαιτήσεις για τις  

οποίες οποιοσδήποτε φορέας κοινωνικής ασφάλισης ευθύνεται για παροχές, όπως  

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εργατικών ατυχηµάτων, ανεργίας, ανικανότητας, 

ασθένειας, θανάτου ή για παρόµοιες παροχές. 

4. Ευθύνη του Ασφαλισµένου που απορρέει από άρνηση πρόσληψης, διακοπή σχέσης  

εργασίας καθώς και σχετικές µε την απασχόληση πρακτικές ή πολιτικές πράξεις ή  

παραλείψεις, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εξαναγκασµό, υποβιβασµό, 

αξιολόγηση, ανάθεση νέων καθηκόντων, παρενόχληση ή διακριτική γενικά µεταχείριση  

του εργαζόµενου. 

5. Προϊόντα του Ασφαλισµένου, δηλαδή οποιοδήποτε είδος ή αντικείµενο που, είτε ο  

Ασφαλισµένος είτε τρίτος για λογαριασµό του, τυχόν πώλησε, προµήθευσε, επισκεύασε, 

µετασκεύασε, συντήρησε, εγκατέστησε, µεταποίησε, επεξεργάστηκε ή διακίνησε, καθώς  

και τα έξοδα ανάκλησης προϊόντος και η εγγύηση προϊόντος ή τµήµατος αυτού.  

6. Πυρηνική ενέργεια, ραδιενέργεια, ιονίζουσες, ηλεκτροµαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες, 

ηλεκτροµαγνητικά πεδία, ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, πυρηνικά όπλα και υλικά αυτών,  

πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία, ραδιενεργό µόλυνση, από οποιοδήποτε 

πυρηνικό καύσιµο ή πυρηνικό απόρριµµα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίµου, ή 

από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναµη διεργασία  

(process) πυρηνικής διάσπασης. 

7. Επικάθιση σκόνης, χρωστικών ή πτητικών ουσιών κάθε είδους και οποιασδήποτε  

προέλευσης. 

8. Φυσικά φαινόµενα που συνιστούν ανώτερη βία οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά: σεισµός, κατάρρευση, υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους, ολίσθηση / 
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καθίζηση, ύψωση εδάφους, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα.  

9. Ατυχήµατα λόγω διοργάνωσης, συµµετοχής σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις,  

διαγωνισµούς και συναγωνισµούς κάθε είδους ή κατά την διάρκεια των δοκιµών τους.  

10. Αποθετικές ζηµιές οποιασδήποτε φύσης. 



11. Κάθε είδους χρηµατικά πρόστιµα, ποινές ή αποζηµιώσεις καταβλητέες για  

παραδειγµατισµό ή / και τιµωρία (exemplary damages), εξαγορά ποινής, έξοδα ποινικής  

δίκης, συµβατικές ρήτρες. 

12.∆υσφήµιση (απλή ή συκοφαντική), προσβολή προσωπικότητας ή ονόµατος, παραβίαση  

ιδιωτικής ζωής ή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, οποιασδήποτε µορφής βλάβη 

από διαφήµιση. 

13.Σφάλµα ή παράλειψη στο πλαίσιο επαγγελµατικής δραστηριότητας του Ασφαλισµένου,  

συµβουλή, διάγνωση, σχεδιασµό, µελέτη, καθορισµό προδιαγραφών ή παράβαση  

επαγγελµατικού καθήκοντος από αυτόν ή άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στην υπηρεσία του 

έναντι αµοιβής (επαγγελµατική ευθύνη). 

14.Μη τήρηση συµβάσεων ή συµφωνιών που έχει συνάψει ο Ασφαλισµένος οι οποίες  

διευρύνουν την σύµφωνα µε τον νόµο αστική του ευθύνη. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει στην  

περίπτωση και στο µέτρο που ο Ασφαλισµένος θα καθίστατο υπόχρεος, ως αστικώς 

υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο (σύµφωνα µε τις διατάξεις του αστικού δικαίου περί  

αδικοπραξίας) να καταβάλλει αποζηµίωση για ζηµίες τρίτων, ακόµα και εάν δεν υπήρχε η  

ως άνω σύµβαση ή συµφωνία ή υπόσχεση. 

15. Καθαρά οικονοµικές ζηµιές (δηλαδή ζηµιές που δεν είναι σωµατικές βλάβες ούτε υλικές  

ζηµιές ούτε άµεση συνέπεια αυτών). 

16. Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ασφαλισµένου που δεν έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε  

την επιχειρηµατική του δραστηριότητα όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

17. Ευθύνη διευθυντών και µελών διοικητικού συµβουλίου (Directors and Officers Liability).  

18. Ευθύνη από διαφήµιση (Advertising Liability). 

19. Αίτια για τα οποία ο Ασφαλισµένος υποχρεούται από τον νόµο να καλύπτεται από άλλη(ες)  

ασφάλιση(εις). 

20. Ζηµιογόνο γεγονός κατά τη διάρκεια πολέµου, εισβολής ή πράξης αλλοδαπού εχθρού,  

εχθροπραξιών ή επιχειρήσεων που µοιάζουν µε πολεµικές, εµφύλιου πολέµου (είτε έχει 

κηρυχθεί πόλεµος είτε όχι), στάσης, κινήµατος, στρατιωτικής ή λαϊκής εξέγερσης,  

επανάστασης, πραξικοπήµατος, κατάστασης πολιορκίας, ανταρσίας, απεργίας,  

ανταπεργίας, πολιτικών 

ταραχών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, δολιοφθορών, 

τροµοκρατικών ενεργειών, καθώς και σε ατυχήµατα προερχόµενα από διαταγή 

οποιασδήποτε DE JURE ή DE FACTO κυβέρνησης ή οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής και 

άλλων συναφών µε τα παραπάνω γεγονότων, ως και των ενεργειών που αποσκοπούν στην  

πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των προαναφερόµενων γεγονότων ή καταστάσεων.  

21. Παραγωγή, επεξεργασία, µεταφορά, αποθήκευση ή χρήση αµιάντου (asbestos), πυριτίου 

(silica), µόλυβδου (lead), χρήση εκρηκτικών, τοξικών, πυρηνικών ή άλλων αντίστοιχων  

επικίνδυνων ουσιών ή αερίων υπό πίεση. 

22. Ζηµιογόνο γεγονός που είναι συνέπεια ή τελέστηκε κατά την διάρκεια µέθης, χρήσης  

τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον Ασφαλισµένο ή 

τους προστηθέντες αυτού. 

23.Οποιασδήποτε µορφής µόλυνση ή ρύπανση ή ζηµία ή υποβάθµιση του εδάφους, του  

υπεδάφους, των θαλάσσιων και λοιπών επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, της  

ατµόσφαιρας, των φυσικών οικοτόπων, της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος  

γενικά, οφειλόµενη σε οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε την  

παρούσα εξαίρεση, δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο οποιαδήποτε Ευθύνη του 

Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που απορρέει από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη 

όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας» και κάθε  

τροποποιητική ή συµπληρωµατική πράξη αυτής, καθώς και από κάθε σχετική εθνική ή 
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άλλη νοµοθεσία που αφορά στην ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση της ζηµίας στο 

περιβάλλον γενικά. 

24. Απαιτήσεις κατά αλλήλων που εγείρονται µεταξύ περισσοτέρων προσώπων που  

ασφαλίζονται µε το Ασφαλιστήριο (Cross Liability). 

25.Αξιώσεις αστικής ευθύνης από ασφαλιστικές περιπτώσεις που επιδικάστηκαν στις  

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ή στον Καναδά. 

26. Φυσιολογική φθορά / φυσική αποµείωση αξίας. 

27. Ηλεκτρονικά δεδοµένα. Για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης, ο όρος ηλεκτρονικά 

δεδοµένα σηµαίνει πληροφορίες, δεδοµένα, αρχεία ή προγράµµατα που έχουν  

αποθηκευτεί ως ή σε λογισµικό υπολογιστή, έχουν δηµιουργηθεί ή χρησιµοποιηθεί σε  

λογισµικό, ή έχουν µεταδοθεί από ή προς λογισµικό, περιλαµβανοµένων συστηµάτων και 

εφαρµογών λογισµικού, σκληρών δίσκων και δισκετών, CD-ROM, κασετών, οδηγών, 

συσκευών επεξεργασίας δεδοµένων ή άλλων µέσων που χρησιµοποιούνται µε ηλεκτρονικά  

ελεγχόµενο εξοπλισµό. 

28. Απαιτήσεις που προέρχονται από αδυναµία αναγνώρισης ηµεροµηνίας (Electronic Date 

Recognition Error - EDRE) 



Από την επίδραση κάποιας ηµεροµηνίας σε οποιαδήποτε λειτουργία Εξοπλισµού ή  

Συστήµατος ή οποιουδήποτε τυχόν συνδυασµού αυτών. Η παρούσα εξαίρεση θα ισχύει και  

θα εφαρµόζεται αναφορικά µε όλες τις ηµεροµηνίες ακόµη και αν αυτές υπάρχουν ή 

εµφανίζονται σε σχέση (σχετίζονται) µε την µετάβαση στη νέα (τρίτη) χιλιετία ή  

οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή. Για το σκοπό της παρούσας εξαίρεσης ο όρος: 

i. "Ηµεροµηνία" θα σηµαίνει οποιαδήποτε ένδειξη χρόνου βασισµένη σε ηµερολογιακό 

σύστηµα, όταν αυτή η ένδειξη χρόνου λειτουργεί ως πληροφορία, κώδικας, σύνθηµα/ 

σινιάλο, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε εξοπλισµό, συστήµατα ή συνδυασµούς  

αυτών. 

ii. "Εξοπλισµός" θα σηµαίνει οποιοδήποτε µηχάνηµα, προϊόν ή άλλο ενσώµατο 

αντικείµενο ή οµάδες αντικειµένων (είτε ανήκουν και αποτελούν συστατικό µέρος  

ακίνητης περιουσίας είτε περιέχονται εντός αυτής), συµπεριλαµβανοµένων - 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- τεχνικοµηχανικού εξοπλισµού (hardware) ή / και 

λογισµικού (software) ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστηµάτων ή ολοκληρωµένων/ 

αναπόσπαστων / ενσωµατωµένων ηλεκτρονικών µερών, κυκλωµάτων ή συστατικών  

αυτών (συµπεριλαµβανοµένων µικροεπεξεργαστών και ολοκληρωµένων κυκλωµάτων).  

iii. "Σύστηµα" θα σηµαίνει οποιαδήποτε µηχανογραφική ή γραπτή, µεµονωµένη ή 

οµαδοποιηµένη πληροφορία ή οδηγία, καθώς και οποιονδήποτε φορέα τέτοιων  

µεµονωµένων ή οµαδοποιηµένων πληροφοριών ή οδηγιών, είτε υπό τη µορφή 

ακτίνων, κυµάτων, φυσικής επιρροής / επίδρασης, χηµικής διεργασίας, ή άλλης  

ενσώµατης ή ασώµατης φύσης. 

Άρθρο 24 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Κάθε γνωστοποίηση ή άλλη ανακοίνωση του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου προς την  

Εταιρία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ασφαλιστήριο γίνεται γραπτά.  
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Ειδικές ∆ιατάξεις 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
TOUR OPERATOR 
Κατά µερική παρέκκλιση της παραγράφου 13, του άρθρου 23 Γενικές Εξαιρέσεις των Γενικών  

Όρων του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 339/1996 όπως  

ισχύει, καταβάλλει στον Ασφαλισµένο διοργανωτή ή / και πωλητή οργανωµένων ταξιδιών τα 

ποσά τα οποία αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύµφωνα µε τον νόµο, να  

καταβάλει ως αποζηµίωση σε τρίτο καταναλωτή / ταξιδιώτη για οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση  

αυτού, που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. ασκείται αρχικά κατά του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου  

2. αφορά σε ζηµία (σωµατική βλάβη, υλική ζηµία, οικονοµική απώλεια) που οφείλεται σε  

πράξη ή παράλειψη από αµέλεια του Ασφαλισµένου ή των προσώπων που χρησιµοποιεί 

για την προσφορά ειδικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, που τελέσθηκε ή υποτίθεται ότι  

τελέσθηκε κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

3. προκύπτει από την εκτέλεση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του Ασφαλισµένου ως  

διοργανωτή ή / και πωλητή οργανωµένων ταξιδιών και ειδικά λόγω µη εκτέλεσης ή 

πληµµελούς εκτέλεσης συµβατικής υποχρέωσής του έναντι του καταναλωτή / ταξιδιώτη.  

Προϋποθέσεις Καλύψεις / Ειδικές Συµφωνίες / Ορισµοί 

Η παρούσα κάλυψη ισχύει µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όρους και συµφωνίες: 

1. Οργανωµένο Ταξίδι 

Ο προκαθορισµένος συνδυασµός τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον  

πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µια συνολική τιµή (πακέτο) και εάν η διάρκεια  

της παροχής αυτής υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει διανυκτέρευση: 

α) µεταφοράς 

β) διαµονής 

γ) παροχής άλλων τουριστικών υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της  

διαµονής που αντιπροσωπεύουν όµως σηµαντικό τµήµα του οργανωµένου ταξιδιού. 

Τέτοιες τουριστικές υπηρεσίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θεωρούνται π.χ. 

διοργάνωση εκδροµών πλησίον του τόπου προορισµού, επίσκεψη σε µουσεία,  

αρχαιολογικούς χώρους ή άλλα αξιοθέατα, οργανωµένες ξεναγήσεις κ.λ.π. 

Οργανωµένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επιµέρους υπηρεσιών ενός και του 

αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε ξεχωριστή τιµολόγηση. 

2. ∆ιοργανωτής 

Το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, το οποίο κατ’ επάγγελµα διοργανώνει οργανωµένα ταξίδια  

και τα πωλεί ή τα προσφέρει προς πώληση απ’ ευθείας ή µέσω πωλητή.  

3. Πωλητής 

Το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που πωλεί ή προσφέρει προς πώληση το οργανωµένο 
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ταξίδι που έχει προγραµµατίσει ο διοργανωτής. 

4. Καταναλωτής 

Το πρόσωπο που αγοράζει ή αναλαµβάνει να αγοράσει το οργανωµένο ταξίδι (κύριος  

συµβαλλόµενος) ή κάθε πρόσωπο εξ ονόµατος του οποίου ο κύριος συµβαλλόµενος 

αναλαµβάνει να αγοράσει το οργανωµένο ταξίδι (άλλοι δικαιούχοι) ή κάθε άλλο πρόσωπο  

στο οποίο ο κύριος συµβαλλόµενος ή ένας από τους άλλους δικαιούχους εκχωρεί το 

οργανωµένο ταξίδι (εκδοχέας). 

5. Ταξιδιώτης 

Το πρόσωπο που µετέχει στον τουριστικό σκοπό στον οποίο αποβλέπει το οργανωµένο 

ταξίδι. Ο ταξιδιώτης είναι ταυτόχρονα και καταναλωτής. 

6. Σύµβαση 

Η συµφωνία που συνδέει τον καταναλωτή / ταξιδιώτη µε τον διοργανωτή ή / και τον  

πωλητή. 

7. Οικονοµικές Απώλειες 

Αµιγώς οικονοµική ζηµία θεωρείται κάθε ζηµία για την οποία ασκείται αξίωση κατά του  

Ασφαλισµένου ή προσώπου για το οποίο αυτός ευθύνεται, η οποία δεν είναι σωµατική  

βλάβη (θάνατος, τραυµατισµός ή βλάβη της υγείας) ούτε υλική ζηµία (βλαβείσα,  

ζηµιωθείσα, καταστραφείσα ή απολεσθείσα περιουσία), και η οποία δεν προέρχεται ή / και  

δεν είναι επακόλουθο τέτοιων ζηµιών, αλλά οφείλεται στην µη εκτέλεση ή πληµµελή  

εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεών του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου.  

8. Εξοδα Επαναπατρισµού / Καταβληθέντων 

Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του διοργανωτή οργανωµένου ταξιδιού, η  

επιστροφή των καταβληθέντων και τα έξοδα επαναπατρισµού του ταξιδιώτη στον τόπο της  

µόνιµης κατοικίας του καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο µέχρι το όριο ευθύνης που 

αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παύση 

επαγγελµατικής δραστηριότητας του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου που 

υποχρεούται αυτός να αποδείξει εφόσον συντρέχει µία τουλάχιστον από τις παρακάτω  

προϋποθέσεις: 

▪ Εξώδικος διακανονισµός χρεών Ασφαλισµένου µε τουλάχιστον τρεις δανειστές του, ή 

▪ Εκκρεµής δικαστική διεκδίκηση χρεών του Ασφαλισµένου από πιστωτές του, ή 

▪ Αίτηση κήρυξης σε πτώχευση του Συµβαλλόµενου ή και Ασφαλισµένου.  

Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να υποβάλει στην Εταιρία µέσα σε 

προθεσµία τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία αδυναµίας του να ανταποκριθεί στις  

συµβατικές του υποχρεώσεις γραπτή δήλωση (κάλυψης αφερεγγυότητας), µε όλα τα 

στοιχεία των ταξιδιωτών, την σχετική αλληλογραφία και τα αποδεικτικά στοιχεία της 

αφερεγγυότητας / πτώχευσης. Η Εταιρία διενεργεί την επιστροφή των καταβληθέντων  

µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την παραλαβή των παραπάνω στοιχείων και τον  

επαναπατρισµό άµεσα. 

9. Ενιαία Απαίτηση 

Ενιαία απαίτηση θεωρείται δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που απορρέουν από µία 

µεµονωµένη πράξη αµέλειας ή οφείλονται στην ίδια ή παρόµοια αιτία (δηλαδή από τον  

ίδιο υπολογισµό, προγραµµατισµό ή λάθος επίβλεψης), ανεξάρτητα από τον αριθµό των  

ζηµιωθέντων µερών. Αυτές αντιµετωπίζονται µαζί ως µία απαίτηση. Κάθε µεµονωµένη 

πράξη αµέλειας θεωρείται ως µία µεµονωµένη / ξεχωριστή απαίτηση.  

10. Επιµέλεια Μέριµνας 

Ο Συµβαλλόµενος ή και Ασφαλισµένος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για  

την πρόληψη βλάβης ή ζηµίας και να τηρεί και να συµµορφώνεται µε την νοµοθεσία, τους 

κανονισµούς και τις οδηγίες των δηµόσιων αρχών της Ελλάδας ή των χωρών στις οποίες  

πραγµατοποιείται το ταξίδι. 
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Page 26 
Ειδικές Εξαιρέσεις 

Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 Γενικές Εξαιρέσεις των Γενικών Όρων 

του παρόντος Ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, σύµφωνα µε τις  

οποίες δεν καλύπτονται και εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη απαιτήσεις / αξιώσεις  

που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα ή / και προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από: 

1. Απαιτήσεις που εγείρονται από τον ίδιο τον Ασφαλισµένο, από µέλη της οικογενείας του,  

συγγενείς εξ αίµατος έως και β’ βαθµού ή εξ αγχιστείας καθώς επίσης και συνοικούντες  

αυτού. 

2. ∆ραστηριότητες και υπηρεσίες που δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 

ασφαλιστικής κάλυψης ή απορρέουν από συµβάσεις ή άλλες ειδικές συµφωνίες που  



υπερβαίνουν το σκοπό της ευθύνης του διοργανωτή ή πωλητή οργανωµένων ταξιδίων  

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

3. Απώλεια χρηµάτων, αξιογράφων και κάθε είδους ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων. 

4. Απώλεια ή ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια, σφάλµα ή υπαιτιότητα των κατόχων  

µεταφορικών µέσων (χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια).  

5. Απαιτήσεις που προκύπτουν από την λειτουργία από τον Ασφαλισµένο ξενοδοχείων,  

πανδοχείων, µπανγκαλόους και συναφών επιχειρήσεων.  

6. Απώλειες ή ζηµίες που συνέβησαν εντός του χώρου λειτουργίας της επιχείρησης του  

Ασφαλισµένου (γενική αστική ευθύνη) 

7. Ατυχήµατα, ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές επιπτώσεις από κλιµατολογικές συνθήκες,  

αδυναµία προσαρµογής σε διάφορες χωρικές ζώνες, υψόµετρο.  

8. Παραλείψεις που σηµειώθηκαν κατά την εκτέλεση της σύµβασης και καταλογίζονται στον  

καταναλωτή καθώς και αυτές που καταλογίζονται σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή  

των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύµβαση και έχουν απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο 

χαρακτήρα. 

9. Ανωτέρα βία. 

10. Εκούσιο αυτοτραυµατισµό, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας.  

11. Συµµετοχή σε ερασιτεχνικές ή επαγγελµατικές αθλητικές δραστηριότητες. 
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