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ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Παρέχεται από την INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΓΑ
ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ιδιωτικά ιατρεία, σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή
ΑΡΘΡΟ 1
παρόμοια ιδρύματα, κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται μη
ΟΡΙΣΜΟΙ
επιστημονικά αποδεκτή ιατρική, καθώς και ιδρύματα για την αποθεραπεία
Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται:
αλκοολικών και τοξικομανών.
«Συμβαλλόμενος», το πρόσωπο που συνάπτει με την Εταιρία την παρούσα
«Αρμόδιος Ιατρός», τόσο ο οριζόμενος από την Εταιρία ιατρός ως συντονιστής που
σύμβαση ασφάλισης Βοήθειας βαρέων οχημάτων.
έχει άμεση επικοινωνία με το Συντονιστικό της Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στην
«Κυρίως ασφαλιζόμενοι», η σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται υπέρ του έχοντος νόμιμη
Ελλάδα ή ο οριζόμενος ιατρός από τους τρίτους στο εξωτερικό με τους οποίους η
άδεια οδήγησης βαρέως οχήματος, Οδηγού του καλυπτομένου οχήματος, καθώς και του
Εταιρία συνεργάζεται προς εκπλήρωση των προβλεπομένων από το ασφαλιστήριο
Συνοδηγού, μόνον εφόσον αυτός αποδεδειγμένα διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά
παροχών, σε περίπτωση επέλευσης των αναφερομένων σ’ αυτό κινδύνων, ο οποίος
ικανότητας ως προς την οδήγηση βαρέως οχήματος, όπως ο Οδηγός.
(ιατρός) είχε άμεση επικοινωνία με το αντίστοιχο Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης
«Λοιποί ασφαλιζόμενοι», οι πέραν των κυρίως ασφαλιζομένων επιβάτες
Βοήθειας αυτών, όσο και ο ιατρός που επιλήφθηκε του περιστατικού, οι οποίοι
λεωφορείου-πούλμαν που καλύπτονται με βάση τους ειδικούς όρους βοηθείας για
ασκούν και οι δύο νόμιμα το επάγγελμά τους.
λεωφορεία-πούλμαν, κατόπιν ειδικής αίτησης που υποβάλλει προς τον σκοπό αυτό
«Στενοί Συγγενείς», δυνάμει του παρόντος προσώπου, οι γονείς, τα παιδιά, οι αδελφοί
ο Συμβαλλόμενος προς την Εταιρία.
και ο/η σύζυγος του παθόντος ασφαλιζομένου.
«Καλυπτόμενο όχημα», το λεωφορείο ή φορτηγό άνω των 3,5 τόνων, το οποίο
καλύπτεται δυνάμει της παρούσας σύμβασης ασφάλισης κατόπιν σχετικής αιτήσεως
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
προς ασφάλιση και το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Εξαιρούνται οχήματα που
μεταφέρουν εύφλεκτα χημικά και πετρελαιοειδή.
2.1 Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κυρίως ασφαλιζόμενους για τους οριζόμενους
«Βλάβη», οποιαδήποτε ζημία του καλυπτομένου οχήματος εξαιτίας μηχανικής ή
κινδύνους στα κατ’ ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού συνεπεία βλάβης του
ηλεκτρολογικής βλάβης η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του.
καλυπτομένου οχήματος, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο ε’ του παραπάνω
Διευκρινίζεται ως εκ περισσού ότι εργασίες που αφορούν συντήρηση, έλεγχο και
άρθρου 1 υπό την αυτονόητο προϋπόθεση ότι το καλυπτόμενο όχημα υπέστη τη βλάβη
τοποθέτηση αξεσουάρ δεν αποτελούν βλάβη, με βάση την παρούσα σύμβαση
μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (Κάλυψη Οδικής Βοήθειας).
ασφάλισης και, ως εκ τούτου, δεν αποζημιώνονται.
2.2 Το ασφαλιστήριο καλύπτει αποκλειστικά και μόνο κατά την διάρκεια μετάβασης ή
«Ασφαλιστήριο», η παρούσα σύμβαση ασφάλισης.
μετακίνησής τους από και προς τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους (ταξίδι), τους κυρίως
«Ατύχημα», κάθε γεγονός (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή,
ασφαλιζομένους, καθώς και τους λοιπούς ασφαλιζομένους, εφόσον υπάρχει σχετική
βίαιη, τυχαία η οποία προκαλεί στους κυρίως ασφαλιζόμενους, σαν αποκλειστική αιτία
αίτηση για ένταξή τους στην εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη εκ μέρους του Συμβαλλομένου,
και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη εξαιτίας της οποίας δικαιούνται να
για τους κινδύνους που περιγράφονται στα άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού, συνεπεία
λάβουν τις παροχές προσωπικής βοήθειας, όπως ορίζονται στους ειδικούς όρους.
ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας, εντός της επιλεγείσης από τον συμβαλλόμενο
«Αιφνίδια Ασθένεια», κάθε απρόβλεπτη και απότομη μεταβολή της φυσιολογικής
Γεωγραφικής έκτασης κατά τα οριζόμενα στο παρακάτω άρθρο 6 (Κάλυψη Προσωπικής
λειτουργίας του οργανισμού των κυρίως ασφαλιζομένων, που δεν οφείλεται σε ατύχημα,
Βοήθειας).
εξαιτίας της οποίας δικαιούνται να λάβουν τις παροχές προσωπικής βοήθειας, όπως
ΑΡΘΡΟ 3
ορίζονται στους ειδικούς όρους.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
«Περιστατικό», το ατύχημα ή η αιφνίδια ασθένεια που συμβαίνει κατά την διάρκεια της
Η Εταιρία συνήψε την παρούσα ασφάλιση με βάση σχετική αίτηση του Συμβαλλομένου
μετακίνησης ή απουσίας από τον τόπο της μόνιμης διαμονής των από το ασφαλιστήριο
που αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με το ασφαλιστήριο και τα οποία συνιστούν, μαζί και
ασφαλιζομένων κατά τα παραπάνω οριζόμενα και απαιτεί την άμεση νοσηλεία τους σε
αποκλειστικά, το έγγραφο για την ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ των μερών.
Νοσοκομείο.
«Νοσοκομείο», κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό) με νόμιμη άδεια
ΑΡΘΡΟ 4
λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, που διαθέτει
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους
έννοια «Νοσοκομείο» δεν περιλαμβάνονται Κέντρα Υγείας, εξωτερικά ιατρεία,
που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ’ αυτού.

ΑΡΘΡΟ

5

ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δεκτικά ασφάλισης πρόσωπα είναι τα έχοντα μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ

6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗ
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζομένους εντός των γεωγραφικών ορίων της
ηπειρωτικής Ελλάδας και των νήσων Ευβοίας και Κρήτης, καθώς επίσης και στις χώρες
του παραρτήματος Α.
ΑΡΘΡΟ
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μπορεί να προβάλει την αξίωση και να ειδοποιήσει την Εταιρία το αργότερο εντός τριών
(3) ημερών από την ημέρα που αυτό έλαβε χώρα, διαφορετικά εκπίπτει των από το
ασφαλιστήριο δικαιωμάτων του.
Σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης από
προβλεπόμενη παροχή σε χρήμα σύμφωνα με τους ορισμούς των Ειδικών Όρων του
ασφαλιστηρίου τα σχετικά πρωτότυπα παραστατικά πρέπει να προσκομισθούν στα
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών το αργότερο από την ημέρα
πραγματοποίησης των σχετικών εξόδων. Καμία αξίωση δεν μπορεί να ασκηθεί κατά
οποιοδήποτε τρόπο κατά της Εταιρίας πριν από την παρέλευση τριάντα (30) ημερών
από την προσκόμιση σ’ αυτή όλων των απαραίτητων αποδεικτικών παραστατικών.
ΑΡΘΡΟ
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ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η κάλυψη κάθε ασφαλιζομένου τερματίζεται με τη λήξη του ασφαλιστηρίου, όπως
αυτή προσδιορίζεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το
ασφαλιστήριο, ή σε σχέση με αυτό, αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο είναι τα
Δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ

8

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ
Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το
αναφερόμενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ’ άπαξ
κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση.
ΑΡΘΡΟ
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
Κάθε φόρος επί του ασφαλιστηρίου, τα τέλη εξόφλησης οποιασδήποτε αποζημίωσης
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον συμβαλλόμενο ή τον ασφαλιζόμενο ή τυχόν
δικαιούχο, κατά περίπτωση. Ομοίως βαρύνουν αυτούς και όλα τα έξοδα στα οποία
ενδεχόμενα θα υποβληθεί η Εταιρία από τυχόν κοινοποιηθείσες σ’ αυτή εκχωρήσεις
ή από επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας της ως τρίτης.
ΑΡΘΡΟ

10

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Όλες οι από τα κατ’ ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων του ασφαλιστηρίου
προβλεπόμενες καλύψεις, σε περίπτωση επέλευσης των αναφερομένων σ’ αυτά
κινδύνων, δίδονται από την Εταιρία, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω τρίτων με τους
οποίους αυτή συνεργάζεται προς το σκοπό αυτό, υπό τον όρο ότι:
α) αυτή ειδοποιήθηκε σχετικά στο τηλεφωνικό της κέντρο εργασίας στην Ελλάδα και
της γνωστοποιήθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως π.χ. στοιχεία του οχήματος,
αριθμός ασφαλιστηρίου, ακριβές σημείο στο οποίο έχει ακινητοποιηθεί το όχημα,
κατά το δυνατό περιγραφή της βλάβης, άλλες αναγκαίες πληροφορίες κ.λ.π. και
β) ότι ενέκρινε προηγουμένως την κατά περίπτωση προβλεπόμενη παροχή, χωρίς την
οποία έγκριση καμία παροχή δεν δίδεται. Ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παράσχει
αμέσως στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο και παραστατικό απαιτείται κατά περίπτωση
κάλυψης προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο, προς απόδειξη της συνδρομής των
προϋποθέσεων για τη σχετική αξίωσή του έναντι της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση που
ο ασφαλιζόμενος μπορεί, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου, να προβάλλει αξίωση
κατά της Εταιρίας, υποχρεούται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα
καθιστούσε μεγαλύτερη την έκταση των συνεπειών του γεγονότος εξ αιτίας του οποίου

12

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Αν μετά τη χορήγηση από την Εταιρία σε οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο
οποιασδήποτε παροχής προβλεπομένης από το ασφαλιστήριο, αποδειχθεί ότι
το γεγονός συνεπεία του οποίου χορηγήθηκε αυτή δεν καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο, ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία τη σχετική
δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την
ημέρα της σχετικής ειδοποίησής του.
ΑΡΘΡΟ
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία υποκαθίσταται αυτομάτως στις τυχόν αξιώσεις οποιουδήποτε
ασφαλιζομένου κατά οποιουδήποτε τρίτου προκαλέσαντος το γεγονός συνεπεία του
οποίου αυτή θα υποβληθεί σε έξοδα για την παροχή των κατά περίπτωση
προβλεπομένων από το ασφαλιστήριο καλύψεων, μέχρι του ποσού των εν λόγω
εξόδων.
ΑΡΘΡΟ
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τον συμβαλλόμενο ή η άσκηση δικαιωμάτων
απ’ αυτό από οποιονδήποτε των ασφαλιζομένων συνεπάγεται αυτόματα την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ Β
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Β1. ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ
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ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Εάν το καλυπτόμενο φορτηγό όχημα και όχι το ρυμουλκούμενο ή το επικαθήμενο,
οδηγούμενο από οποιονδήποτε από τους κυρίως ασφαλιζόμενους, ακινητοποιηθεί από
βλάβη, η Εταιρία θα μεριμνήσει για την αποστολή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,
ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν,
κινητού συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση της βλάβης. Εάν η
βλάβη αποκαθίσταται επί τόπου με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο σε μικρό
χρονικό διάστημα, πραγματοποιείται η αποκατάσταση αυτής, άλλως, το όχημα
μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρακάτω άρθρο 2. Σε
περίπτωση που για την άμεση επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται
τοποθέτηση ανταλλακτικών, ο ασφαλιζόμενος βαρύνεται εξ ολοκλήρου με την αξία
αυτών.
ΑΡΘΡΟ
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Εάν η βλάβη του καλυπτομένου φορτηγού οχήματος δεν αποκαθίσταται επί τόπου,
λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή εργαλείων ή διότι η βλάβη είναι
μεγάλης έκτασης, ή διότι οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το
επιτρέπουν, η Εταιρία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του οχήματος σε κατάλληλο
συνεργείο επισκευής.
ΑΡΘΡΟ
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ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
Σε περίπτωση πλήρους ακινητοποίησης του φορτηγού οχήματος λόγω ατυχήματος
ή μηχανικής βλάβης και αν η απαιτούμενη επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει πέραν
των 36 ωρών, καλύπτονται τα έξοδα για τη μεταφόρτωση του φορτίου σε άλλο
κατάλληλο φορτηγό όχημα, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ
συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.
ΑΡΘΡΟ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Εάν το καλυπτόμενο όχημα οδηγούμενο από οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο,
ακινητοποιηθεί από βλάβη, η Εταιρία θα προβεί σε συντονισμό ενεργειών για την
εύρεση και μεταφορά των κατάλληλων καυσίμων, λιπαντικών ή ανταλλακτικών. Το
κόστος αγοράς και μεταφοράς των βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ασφαλιζόμενο. Στην
αντίστοιχη περίπτωση, θα μεριμνήσει, επίσης για την εύρεση τεχνίτη ψυκτικού για
την επί τόπου επισκευή του ψυκτικού μηχανήματος του φορτίου, καθώς και για την
εύρεση κλειδαρά, σε περίπτωση που η καμπίνα του οδηγού κλειδωθεί. Σε αμφότερες

αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή του αρμόδιου τεχνικού γίνεται από τον
ασφαλιζόμενο, οποίος βαρύνεται και με την σχετική καταβολή των εξόδων.
ΑΡΘΡΟ

5

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Σε περίπτωση κατά την οποία η ζημία στο καλυπτόμενο όχημα είτε από βλάβη είτε
από ατύχημα είναι αδύνατο να επισκευαστεί άμεσα και η επισκευή προβλέπεται να
διαρκέσει άνω των (2) ημερών, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον κυρίως ασφαλιζόμενο,
κατόπιν προσκόμισης στα Κεντρικά Γραφεία αυτής των σχετικών αποδεικτικών
παραστατικών, για τα τυχόν πραγματοποιηθέντα έξοδά του σε ξενοδοχείο της
περιοχής, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα Ευρώ (150,00) σε περίπτωση
διαμονής του σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα ή μέχρι του ποσού των διακοσίων Ευρώ
(200,00) σε περίπτωση διαμονής του σε ξενοδοχείο του εξωτερικού συνολικά κατ’
ανώτατο όριο. Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αποζημίωσης βάσει
του παρόντος άρθρου αποκλείεται η αποζημίωση και των δύο περιπτώσεων για το
ίδιο συμβάν. Η παρούσα κάλυψη δίδεται και στην περίπτωση που το όχημα έγινε
αποδεδειγμένα αντικείμενο απόπειρας δολιοφθοράς που έχει ως αποτέλεσμα είτε
την ακινητοποίησή του είτε την δυσχέρεια κυκλοφορίας του. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της παροχής είναι το συμβάν να έχει λάβει χώρα
σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 ΚΜ από τον τόπο μόνιμης διαμονής.
ΑΡΘΡΟ

6

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Σε περίπτωση κατά την οποία η ζημία στο καλυπτόμενο όχημα είτε από βλάβη είτε από
ατύχημα είναι αδύνατο να επισκευαστεί άμεσα και η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει
άνω των (2) ημερών και υπό την προϋπόθεση ότι το συμβάν έγινε εκτός Ελλάδας, η
Εταιρία θα καταβάλλει στον κυρίως ασφαλιζομένο, κατόπιν προσκόμισης στα Κεντρικά
Γραφεία αυτής των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών παραστατικών, τα έξοδα στα
οποία αυτός θα υποβληθεί για την επιστροφή του στον τόπο της μόνιμης διαμονής του,
μέχρι του ποσού των εξακοσίων (600,00) Ευρώ συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.
ΑΡΘΡΟ
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ
Καλύπτεται η αποζημίωση λόγω καταστροφής από ατύχημα, πυρκαγιά, πλημμύρα
ή κλοπή μίας (1) μόνο αποσκευής του κυρίως ασφαλιζομένου, ήτοι, βαλίτσας ή
ταξιδιωτικής τσάντας μέχρι το ποσό των τριακοσίων (300,00) Ευρώ, ανεξαρτήτως
περιεχομένου. Η καταστροφή θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι συνεπεία του
ατυχήματος, ενώ η κλοπή θα πρέπει να δηλωθεί στην πλησιέστερη προς τον τόπο

που έγινε αυτή αστυνομική αρχή και να προσκομιστεί επισήμως θεωρημένο από
την εν λόγω αστυνομική αρχή αντίγραφο.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ως εκ περισσού διευκρινίζονται τα κατωτέρω:

οχήματος με Ferry Boat βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους ασφαλιζόμενους, σε κάθε
περίπτωση. Επίσης, τον ασφαλιζόμενο βαρύνουν τα τέλη γεφυρών, διοδίων, σηράγγων
που είναι ενδεχομένως αναγκαίες σε συνδυασμό προς την παροχή υπηρεσιών Οδικής
Βοήθειας.
ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ

1

Αν οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι αποκλεισμένοι από
χιόνια, πάγους, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π. ή οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω των
ειδικών περιστάσεων και συνθηκών (κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες, σεισμοί
κ.λ.π.), η υποχρέωση της Εταιρίας για παροχή οδικής βοήθειας αναστέλλεται επί
όσο χρόνο διαρκεί το κώλυμα.
ΑΡΘΡΟ

2

Η Εταιρία επιφυλάσσεται, όπως για την εκτέλεση των υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας
ζητήσει την εκφόρτωση του οχήματος. Οι δαπάνες φορτοεκφορτώσεως καθώς και
μίας περαιτέρω μεταφοράς του φορτίου του οχήματος βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον
ασφαλιζόμενο.

ΑΡΘΡΟ
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9

Δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι προξενούμενοι
και οφειλόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε πόλεμο, πραξικόπημα, πολιτικές
ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του ασφαλιζομένου ή
απόπειρα διάπραξης αυτής, πυρηνική ή ατομική ενέργεια, από συμμετοχή σε
αγώνες Rally.
ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ

8

Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επαγγελματικής ή
εμπορικής φύσης την οποία τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόμενος ή ενδιαφερθείς λόγω του
περιστατικού, από την βάσει του ασφαλιστηρίου επέμβαση αυτής προς παροχή
οποιασδήποτε προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο κάλυψης.

10

Σε περίπτωση που κάποιος από τους κυρίως ασφαλιζομένους α) έχει προκαλέσει τη
ζημιά εκ προθέσεως ή βαριάς αμελείας, β) αποπειράται να εξαπατήσει δολίως την
Εταιρία, γ) κατά τη σύναψη του συμβολαίου μπορούσε σαφώς να προβλέψει την
επέλευση της βλάβης, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης για παροχή Οδικής
Βοήθειας.

Εάν το καλυπτόμενο όχημα, οδηγούμενο από οποιονδήποτε κυρίως ασφαλιζόμενο,
ακινητοποιηθεί από βλάβη σε χώρο από τον οποίο για να ανασυρθεί και ρυμουλκηθεί
απαιτείται ειδικό ανυψωτικό όχημα ή ειδικός γερανός, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια με ειδικά οχήματα που διαθέτει η ίδια για να ανασύρει και
ρυμουλκήσει το όχημα, για οποιαδήποτε δε ζημιά που τυχόν θα προκληθεί σ’ αυτό λόγω
των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν η Εταιρία δεν έχει καμία
απολύτως ευθύνη. Εάν, παρά τις προσπάθειες αυτές, δεν είναι δυνατή η ανάσυρση του
καλυπτόμενου οχήματος, η Εταιρία θα βοηθήσει τον ασφαλιζόμενο στην εξεύρεση και
δεύτερου ειδικού οχήματος ανήκοντος σε τρίτον και ικανού να ανασύρει το όχημα. Τα
έξοδα για τις υπηρεσίες του εν λόγω οχήματος βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον
ασφαλιζόμενο, η δε Εταιρία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο
όχημα από τη διαδικασία της ανάσυρσής του. Εξυπακούεται ότι, στις παραπάνω
περιπτώσεις ο χρόνος παροχής των προαναφερομένων υπηρεσιών βοήθειας εκ μέρους
της Εταιρίας εξαρτάται από τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν.

ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ

Εάν ο ιδιοκτήτης του καλυπτομένου οχήματος, το εκποιήσει και αποκτήσει άλλο της
αυτής κατηγορίας, το παρόν ασφαλιστήριο θα καλύπτει το νέο όχημα με την
προϋπόθεση ότι ο Συμβαλλόμενος θα γνωρίσει στην Εταιρία εγγράφως τη μεταβολή
αυτή και η Εταιρία θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πρόσθετης Πράξης (εντός
μηνός). Διαφορετικά, η Εταιρία απαλλάσσεται από την παροχή υπηρεσιών Οδικής
Βοήθειας.
ΑΡΘΡΟ

4

5

Εφ’ όσον με την παροχή βοήθειας επί τόπου η βλάβη του οχήματος αποκατασταθεί,
η Εταιρία δεν υποχρεούται να μεταφέρει το όχημα σε συνεργείο ή σε άλλο σημείο.
ΑΡΘΡΟ

6

Η Εταιρία παρέχει τις από το ασφαλιστήριο προβλεπόμενες υπηρεσίες οδικής
βοήθειας χρησιμοποιώντας το μέσο που κατά την κρίση της εξυπηρετεί σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ

7

Η Εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 15 Ν. 3651/2008, μπορεί, κατά
περίπτωση, να παρέχει τις υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας που αναφέρονται στο παρόν, είτε
σε είδος, είτε σε χρήμα. Στην περίπτωση σε χρήμα παροχής υπηρεσίας εκ μέρους της
Εταιρίας, τυχόν δαπάνες που θα απαιτηθούν για την μεταφορά του καλυπτόμενου

11

Μετά την τυχόν μεταφορά του καλυπτομένου οχήματος σε συνεργείο ή σε άλλο σημείο
που θα υποδείξει ο ασφαλιζόμενος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η Εταιρία δεν
υποχρεούται σε νέα μεταφορά του σε άλλο συνεργείο ή άλλο σημείο.
ΑΡΘΡΟ

12

Στα πλαίσια της υπεύθυνης αντιμετώπισης κάθε περιστατικού όλες οι σχετικές με
αυτό τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται στο συντονιστικό κέντρο της Εταιρίας
στην Αθήνα.

Β 2 . Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ Φ Ο Ρ Τ Η Γ Ω Ν (για τον Οδηγό και τον Συνοδηγό)
ΑΡΘΡΟ

1

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους κυρίως ασφαλιζομένους, εξαιτίας
ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειάς τους που συνέβη κατά την διάρκεια ταξιδιού του
καλυπτομένου οχήματος εκτός της έδρας του, χρειαστεί να επιστρέψει στον τόπο της
μόνιμης κατοικίας του, η Εταιρία θα αναλάβει τον επαναπατρισμό του, εφ’ όσον η
μετακίνηση του απαιτεί υγειονομικές συνθήκες.
Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με την περίπτωση, με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της Εταιρίας ή τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, εάν
δηλαδή απαιτούνται συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς για τη μετακίνηση του
ασφαλιζομένου, τόσο αυτές, όσο και το κατάλληλο μέσο, θα αποφασιστούν από
κοινού από τον συντονιστή ιατρό της Εταιρίας και τον ιατρό που επιλήφθηκε του
περιστατικού. Επ’ αυτού διευκρινίζεται ότι εάν για τη μετακίνηση του ασφαλιζομένου
δεν απαιτούνται συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς, η Εταιρία δεν έχει άλλη
υποχρέωση αποζημίωσης του μέσου μετακίνησης, έναντι του ασφαλιζομένου.
Εάν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, καθίσταται δυσχερής η ανάληψη της έγκαιρης
οργάνωσης και πραγματοποίησης της μεταφοράς από την Εταιρία, η υποχρέωσή της
περιορίζεται στην καταβολή προς τον ασφαλιζόμενο των εξόδων που αυτός θα
πραγματοποιήσει για την κατόπιν υπόδειξης της Εταιρίας υγειονομική μεταφορά του, κατά
τα προαναφερόμενα, μέχρι μεν του ποσού των Ευρώ 400,00, κατ' ανώτατο όριο,
προκειμένου για μεταφορά εντός Ελλάδας, μέχρι δε του ποσού των Ευρώ 2.000,00 κατ'
ανώτατο όριο προκειμένου για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ

2

ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΥΡΙΩΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Η Εταιρία καλύπτει, όπως παρακάτω, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα για περίθαλψη
οποιουδήποτε από τους κυρίως ασφαλιζομένους σε Νοσοκομείο του Εξωτερικού και
όχι σε εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου συνεπεία ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας
που συνέβη στο εξωτερικό:
α) Ημερήσιο Νοσήλιο (δωμάτιο και τροφή) μέχρι πέντε (5) μέρες, κατ' ανώτατο όριο
Ευρώ 200,00/ημέρα.
β) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη εντός Νοσοκομείου, κατ' ανώτατο όριο Ευρώ
1000,00.
γ) Αμοιβή χειρουργού, κατ 'ανώτατο όριο, Ευρώ 1.000,00.
Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι όλα τα προαναφερόμενα κατά παροχή μεγέθη
αποτελούν ανώτατα όρια και καλύπτουν μόνο έξοδα που πραγματοποιήθηκαν. Εάν
ασφαλιζόμενος εισπράξει για την ίδια νοσηλεία αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη
πηγή (ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, Ταμείο Υγείας κ.λπ.) τότε καταβάλλεται σ' αυτό
από την Εταιρία η διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην αποζημίωση που
εισέπραξε και στα ποσά που πράγματι δαπάνησε. Σε καμιά περίπτωση όμως η
διαφορά που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα προαναφερόμενα ανώτατα
όρια. Η Εταιρία καλύπτει τα νοσήλια (δωμάτιο και τροφή) σε δίκλινο δωμάτιο που
πλήρωσε το καλυπτόμενο πρόσωπο για κάθε μέρα της νοσηλείας του μέχρι πέντε (5)
μέρες κατ' ανώτατο όριο και για ποσό τη μέρα που να μην υπερβαίνει αυτό που

αναφέρεται παραπάνω. Η Εταιρία (με την προϋπόθεση ότι έγινε νοσηλεία σε
Νοσοκομείο) καλύπτει και τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της
αμοιβής του χειρουργού πού πραγματοποιήθηκαν και χρεώθηκαν από το
Νοσοκομείο, καθώς επίσης την αμοιβή της αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον
υπάρχει το σχετικό νόμιμο δικαιολογητικό παραστατικό.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους κυρίως ασφαλιζομένους δεν μπορεί να
παράσχει στο Νοσοκομείο την τυχόν απαιτούμενη εγγύηση για την εισαγωγή του σ'
αυτό ή να καταβάλει σ' αυτό τα σχετικά έξοδα μετά τη νοσηλεία του, η Εταιρία, υπό
την προϋπόθεση ότι το περιστατικό καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, αναλαμβάνει
την υποχρέωση να παράσχει στο Νοσοκομείο τη σχετική εγγύηση μέχρι του ποσού
των προαναφερομένων κατά παροχή ανωτάτων ορίων καλυπτομένων εξόδων,
μειωμένου κατά το ποσό των κάθε φύσης φόρων και τελών που παρακρατούνται από
την Εταιρία κατά την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στον ασφαλιζόμενο και
στη συνέχεια να καταβάλει απευθείας στο Νοσοκομείο, αφού λάβει τα σχετικά
πρωτότυπα νόμιμα δικαιολογητικά παραστατικά, το ποσό των πραγματοποιηθέντων
σχετικών εξόδων μέχρι τα όρια αυτά για λογαριασμό του ασφαλιζομένου,
εξοφλούμενης κατά το ισόποσο (δηλαδή περιλαμβανομένου και του ποσού των
φόρων και τελών) της υποχρέωσής της έναντι αυτού.
Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του υπολοίπου ποσού των εξόδων στο
Νοσοκομείο γίνεται από τον ασφαλιζόμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση
από την Εταιρία της προαναφερομένης εγγύησης καθώς και, στη συνέχεια, της
καταβολής των εξόδων στο Νοσοκομείο είναι αφ' ενός μεν ο ασφαλιζόμενος να εκφράσει
τη σχετική κατά περίπτωση βούλησή του εγγράφως προς το Νοσοκομείο αμέσως από
την εισαγωγή του σ' αυτό, αφ' ετέρου δε να ειδοποιήσει συγχρόνως την Εταιρία για τη
βούλησή του αυτή προκειμένου η Εταιρία να ενεργήσει σχετικά. Εάν ο ασφαλιζόμενος δεν
κάνει χρήση του παραπάνω δικαιώματος να ζητήσει από την Εταιρία τη για λογαριασμό
του απ' ευθείας καταβολή στο Νοσοκομείο των σχετικών εξόδων κατά τα
προαναφερόμενα και καταβάλλει ο ίδιος στο Νοσοκομείο το ποσό των σχετικών εξόδων,
υποχρεούται να προσκομίσει στην Εταιρία τα σχετικά πρωτότυπα νόμιμα δικαιολογητικά
παραστατικά των πραγματοποιηθέντων εξόδων, προκειμένου να του καταβληθεί η
σχετική αποζημίωση, εντός της προθεσμίας της οριζόμενης στο άρθρο 11 των Γενικών
Όρων του ασφαλιστηρίου.
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξετάζει, με έξοδα της και με ιατρό που η ίδια ορίζει,
οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Τυχόν άρνηση του
ασφαλιζομένου να υποβληθεί στην εξέταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια
του δικαιώματός του για την λήψη των προαναφερομένων παροχών. Δεν καλύπτεται
από το παρόν άρθρο η εγκυμοσύνη και οι συνέπειες αυτής, καθώς και οι επιπλοκές
της και τα επακόλουθα αυτών.
ΑΡΘΡΟ
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ
Σε περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία της κατάστασης της υγείας του παθόντος
κυρίως ασφαλιζομένου από περιστατικό που του συνέβη, δεν επιτρέπεται η από το

Νοσοκομείο στο οποίο τυχόν μεταφέρθηκε μεταφορά του στον τόπο της μόνιμης
διαμονής του στην Ελλάδα και επιβάλλεται η παραμονή και νοσηλεία του σ’ αυτό πέραν
των οκτώ (8) ημερών, η Εταιρία θα χορηγήσει σ’ ένα στενό συγγενή του, που θα επιλέξει
αυτή, σε περίπτωση που θα εμφανισθούν περισσότεροι, ένα (1) εισιτήριο για αεροπλάνο
της γραμμής, ή άλλο πρόσφορο μέσο, μετ’ επιστροφής στον τόπο της μόνιμης διαμονής
του στην Ελλάδα, προκειμένου να τον επισκεφθεί στο εν λόγω Νοσοκομείο. Η εν λόγω
παροχή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφ’ όσον ο παθών ασφαλιζόμενος δεν συνοδεύεται
από κάποιο στενό συγγενή του.
ΑΡΘΡΟ

4

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η παραπάνω αναφερόμενη στο άρθρο 3 παροχή, η
Εταιρία, θα καλύψει τα έξοδα ξενοδοχείου στον συγκεκριμένο συγγενή, στον οποίο
εδόθη εισιτήριο μετάβασης και επιστροφής, κατά το χρόνο που διαρκεί η νοσηλεία
του παθόντος, για πέντε (5) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και μέχρι μεν ποσού Ευρώ
100,00/ ημερησίως στο εξωτερικό μέχρι δε ποσού Ευρώ 50,00/ημερησίως στην
Ελλάδα. Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβάλλεται από την Εταιρία στο δικαιούχο,
αφού προσκομισθούν σε αυτήν οι σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους κυρίως ασφαλιζομένους, συνεπεία
περιστατικού που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια ταξιδιού με το καλυπτόμενο όχημα,
η Εταιρία θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των απαιτουμένων διαδικασιών για τη
μεταφορά της σορού του μέχρι τον τόπο της ταφής του στην Ελλάδα και θα καλύψει
τα σχετικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταρίχευσης, μέχρι μεν του
ποσού των Ευρώ 2.500,00 κατ' ανώτατο όριο, προκειμένου για μεταφορά από το
εξωτερικό μέχρι τον επιλεγέντα τόπο ταφής στην Ελλάδα. Εφ’ όσον ο θάνατος
επέλθει στην Ελλάδα, η Εταιρία θα καλύψει τα κατά τα ανωτέρω σχετικά έξοδα
μεταφοράς της σορού, μέχρι του ποσού των Ευρώ 900,00 κατ' ανώτατο όριο. Ρητώς
ορίζεται ότι η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την μεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου
του ασφαλιζομένου κατά το χρονικό διάστημα της μετακίνησης του για την
πραγματοποίηση θεραπείας συνεπεία χρόνιας πάθησης. Οποιαδήποτε τυχόν
υπέρβαση των ανωτάτων αυτών ορίων θα βαρύνει αποκλειστικά τους στενούς
συγγενείς του θανόντος.
Τα έξοδα ενταφιασμού και τελετής βαρύνουν επίσης αποκλειστικά και μόνο τους
στενούς συγγενείς του θανόντος και θα καταβάλλονται απ' ευθείας απ' αυτούς χωρίς
καμιά ανάμιξη της Εταιρίας. Εφ’ όσον ο αποθανών συνοδευόταν από εξαρτημένα
μέλη της οικογενείας του ή από τους γονείς του στην περίπτωση που αποθανών
ήταν παιδί, τότε η Εταιρία θα αναλάβει τη μέριμνα και κάλυψη των εξόδων
αποκλειστικά και μόνο της επιστροφής στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους των
λοιπών μη παθόντων ασφαλισμένων, με αεροπλάνο γραμμής, ή με άλλο πρόσφορο
μέσο.

ΑΡΘΡΟ

6

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
Εάν το καλυπτόμενο όχημα έχει μόνο έναν οδηγό και όχι συνοδηγό, στην περίπτωση
που ο εν λόγω οδηγός, ευρισκόμενος σε ταξίδι και σε σημείο άνω των 100 χιλιομέτρων
από την έδρα του οχήματος, αδυνατεί, συνεπεία αιφνιδίου περιστατικού της υγείας του,
να διεκπεραιώσει την εργασία του και εξ’ αυτού του λόγου πρέπει να παραμείνει
νοσηλευόμενος πέραν της μίας (1) ημέρας, η Εταιρία θα χορηγήσει ένα (1) εισιτήριο με
αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο μέσο, σε άλλο οδηγό που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης του
ασφαλισμένου οχήματος (Συμβαλλόμενος), προκειμένου αυτός να μεταβεί στον τόπο
στον οποίο συνέβη το περιστατικό στον πρώτο οδηγό που αδυνατεί, ώστε να τον
αντικαταστήσει.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ

1

Α. Δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η
επέλευση τους οφείλεται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε:
1. Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση,
πραξικόπημα, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια
του ασφαλιζομένου ή απόπειρα διάπραξης αυτής, πυρηνική ή ατομική ενέργεια.
2. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας.
3. Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών και επιπλοκές αυτής.
4. Aασθένειες ή επιπλοκές που οφείλονται αποδεδειγμένα σε προϋπάρχουσες της
ασφάλισης νόσους.
5. Ψυχιατρικές παθήσεις.
6. Κίνδυνο που η επέλευση του έχει άμεση αιτία διάπραξη εκ μέρους του
ασφαλιζόμενου ποινικά τιμωρούμενης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσμα.
Β. Ειδικά δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο επίσης:
1. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.
2. Έγκυοι άνω των τεσσάρων (4) μηνών.
ΑΡΘΡΟ

2

Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επαγγελματικής
ή εμπορικής φύσης την οποία τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόμενος ή ενδιαφερθείς
λόγω του περιστατικού, από την βάσει του ασφαλιστηρίου επέμβαση αυτής προς
παροχή οποιασδήποτε προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο κάλυψης.
ΑΡΘΡΟ

3

Δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι προξενούμενοι
και οφειλόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε πόλεμο, πραξικόπημα, πολιτικές
ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του ασφαλιζομένου ή
απόπειρα διάπραξης αυτής, πυρηνική ή ατομική ενέργεια, από συμμετοχή σε
αγώνες Rally.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - ΠΟΥΛΜΑΝ
Γ1. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΡΘΡΟ

1

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Εάν το καλυπτόμενο όχημα, οδηγούμενο από οποιονδήποτε από τους κυρίως
ασφαλιζόμενους, ακινητοποιηθεί από βλάβη, η Εταιρία θα μεριμνήσει για την αποστολή
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές περιστάσεις
και συνθήκες που επικρατούν, κινητού συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών προς
αποκατάσταση της βλάβης. Εάν η βλάβη αποκαθίσταται επί τόπου με τα μέσα που διαθέτει
το κινητό συνεργείο σε μικρό χρονικό διάστημα, πραγματοποιείται η αποκατάσταση αυτής,
άλλως, το όχημα μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρακάτω άρθρο 2. Σε περίπτωση που για την άμεση επί τόπου αποκατάσταση της
βλάβης απαιτείται τοποθέτηση ανταλλακτικών, ο ασφαλιζόμενος βαρύνεται εξ ολοκλήρου
με την αξία αυτών.
ΑΡΘΡΟ

2

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Εάν η βλάβη του καλυπτομένου οχήματος δεν αποκαθίσταται επί τόπου, λόγω
έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή εργαλείων ή διότι η βλάβη είναι
μεγάλης έκτασης, ή διότι οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το
επιτρέπουν, η Εταιρία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του οχήματος σε κατάλληλο
συνεργείο επισκευής.
ΑΡΘΡΟ

3

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Σε περίπτωση πλήρους ακινητοποίησης του λεωφορείου-πούλμαν λόγω ατυχήματος
ή μηχανικής βλάβης για χρονικό διάστημα άνω των (3) ωρών , καλύπτονται τα έξοδα
για τη μετεπιβίβαση των επιβατών σε άλλο λεωφορείο μέχρι του ποσού των τριών
χιλιάδων (3.000) Ευρώ.
ΑΡΘΡΟ

4

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Εάν το καλυπτόμενο όχημα οδηγούμενο από οποιονδήποτε κυρίως ασφαλιζόμενο,
ακινητοποιηθεί από βλάβη, η Εταιρία θα προβεί σε συντονισμό ενεργειών για την
εύρεση και μεταφορά καυσίμων, λιπαντικών ή ανταλλακτικών. Το κόστος αγοράς και
μεταφοράς των βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ασφαλιζόμενο. Στην αντίστοιχη
περίπτωση, θα μεριμνήσει, επίσης για την εύρεση τεχνίτη κλιματιστικού για την επί
τόπου επισκευή του αντίστοιχου μηχανήματος του λεωφορείου-πούλμαν, καθώς και
για την εύρεση κλειδαρά, σε περίπτωση που η καμπίνα του οδηγού κλειδωθεί. Σε
αμφότερες αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή του αρμόδιου τεχνικού γίνεται από τον
ασφαλιζόμενο, οποίος βαρύνεται και με την σχετική καταβολή των εξόδων.
ΑΡΘΡΟ

5

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (αφορά Οδηγό/Συνοδηγό)

Σε περίπτωση κατά την οποία η ζημία στο καλυπτόμενο όχημα είτε από βλάβη είτε από
ατύχημα είναι αδύνατο να επισκευαστεί άμεσα και η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει
άνω των (2) ημερών, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον κυρίως ασφαλιζόμενο, κατόπιν
προσκόμισης στα Κεντρικά Γραφεία αυτής των σχετικών αποδεικτικών παραστατικών, για
τα τυχόν πραγματοποιηθέντα έξοδά του σε ξενοδοχείο της περιοχής, μέχρι του ποσού των
εκατόν πενήντα Ευρώ (150,00) σε περίπτωση διαμονής του σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα ή
μέχρι του ποσού των διακοσίων Ευρώ (200,00) σε περίπτωση διαμονής του σε ξενοδοχείο
του εξωτερικού συνολικά κατ’ ανώτατο όριο. Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι σε
περίπτωση αποζημίωσης βάσει του παρόντος άρθρου αποκλείεται η αποζημίωση και των
δύο περιπτώσεων για το ίδιο συμβάν. Η παρούσα κάλυψη δίδεται και στην περίπτωση που
το όχημα έγινε αποδεδειγμένα αντικείμενο απόπειρας δολιοφθοράς που έχει ως
αποτέλεσμα είτε την ακινητοποίησή του είτε την δυσχέρεια κυκλοφορίας του. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της παροχής είναι το συμβάν να έχει λάβει χώρα σε
απόσταση μεγαλύτερη των 100 ΚΜ από τον τόπο μόνιμης διαμονής.
ΑΡΘΡΟ

6

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (αφορά
οδηγό/συνοδηγό)
Σε περίπτωση κατά την οποία η ζημία στο καλυπτόμενο όχημα είτε από βλάβη είτε από
ατύχημα είναι αδύνατο να επισκευαστεί άμεσα και η επισκευή προβλέπεται να διαρκέσει
άνω των (2) ημερών και υπό την προϋπόθεση ότι το συμβάν έγινε εκτός Ελλάδας, η
Εταιρία θα καταβάλλει στον κυρίως ασφαλιζομένο, κατόπιν προσκόμισης στα Κεντρικά
Γραφεία αυτής των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών παραστατικών, τα έξοδα στα
οποία αυτός θα υποβληθεί για την επιστροφή του στον τόπο της μόνιμης διαμονής του,
μέχρι του ποσού των εξακοσίων (600,00) Ευρώ συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.
ΑΡΘΡΟ

7

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ
Καλύπτεται η αποζημίωση λόγω καταστροφής από ατύχημα, πυρκαγιά, πλημμύρα ή
κλοπή μίας (1) μόνο αποσκευής για κάθε έναν από τους κυρίως και λοιπούς
ασφαλιζομένους, ήτοι, βαλίτσας ή ταξιδιωτικής τσάντας μέχρι το ποσό των τριακοσίων
(300,00) Ευρώ για κάθε αποσκευή, ανεξαρτήτως περιεχομένου. Η καταστροφή θα
πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι συνεπεία του ατυχήματος, ενώ η κλοπή θα πρέπει να
δηλωθεί στην πλησιέστερη προς τον τόπο που έγινε αυτή αστυνομική αρχή και να
προσκομιστεί επισήμως θεωρημένο από την εν λόγω αστυνομική αρχή αντίγραφο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ως εκ περισσού διευκρινίζονται τα κατωτέρω:
ΑΡΘΡΟ

1

Αν οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς και οι δρόμοι αποκλεισμένοι από
χιόνια, πάγους, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π. ή οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω των
ειδικών περιστάσεων και συνθηκών (κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες, σεισμοί κ.λ.π.), η
υποχρέωση της Εταιρίας για παροχή οδικής βοήθειας αναστέλλεται επί όσο χρόνο
διαρκεί το κώλυμα.
ΑΡΘΡΟ

2

Εάν ο ιδιοκτήτης του καλυπτομένου οχήματος το εκποιήσει και αποκτήσει άλλο της αυτής
κατηγορίας, το παρόν ασφαλιστήριο θα καλύπτει το νέο όχημα με την προϋπόθεση ότι ο
Συμβαλλόμενος θα γνωρίσει στην Εταιρία εγγράφως τη μεταβολή αυτή και η Εταιρία θα
προβεί στην έκδοση της σχετικής Πρόσθετης Πράξης (εντός μηνός). Διαφορετικά η Εταιρία
απαλλάσσεται από την παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας.
ΑΡΘΡΟ

3

Σε περίπτωση που κάποιος από τους κυρίως ασφαλιζομένους α) έχει προκαλέσει τη
ζημιά εκ προθέσεως ή βαριάς αμελείας, β) αποπειράται να εξαπατήσει δολίως την
Εταιρία, γ) κατά τη σύναψη του συμβολαίου μπορούσε σαφώς να προβλέψει την
επέλευση της βλάβης, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης για παροχή Οδικής
Βοήθειας.
ΑΡΘΡΟ

4

Εφ’ όσον με την παροχή βοήθειας επί τόπου η βλάβη του οχήματος αποκατασταθεί,
η Εταιρία δεν υποχρεούται να μεταφέρει το όχημα σε συνεργείο ή σε άλλο σημείο.
ΑΡΘΡΟ

5

Η Εταιρία παρέχει τις από το ασφαλιστήριο προβλεπόμενες υπηρεσίες οδικής βοήθειας
χρησιμοποιώντας το μέσο που κατά την κρίση της εξυπηρετεί σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ

6

Η Εταιρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 15 Ν. 3651/2008, μπορεί, κατά
περίπτωση, να παρέχει τις υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας που αναφέρονται στο παρόν, είτε
σε είδος, είτε σε χρήμα. Στην περίπτωση σε χρήμα παροχής υπηρεσίας εκ μέρους της
Εταιρίας, τυχόν δαπάνες που θα απαιτηθούν για την μεταφορά του καλυπτόμενου
οχήματος με Ferry Boat βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους ασφαλιζομένους σε κάθε
περίπτωση. Επίσης, τον ασφαλιζόμενο βαρύνουν τα τέλη γεφυρών, διοδίων, σηράγγων
που είναι ενδεχομένως αναγκαίες σε συνδυασμό προς την παροχή υπηρεσιών Οδικής
Βοήθειας.
ΑΡΘΡΟ

7

Στα πλαίσια της υπεύθυνης αντιμετώπισης κάθε περιστατικού όλες οι σχετικές με αυτό
τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται στο συντονιστικό κέντρο της Εταιρίας στην
Αθήνα.

Γ 2 . Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Β Ο Η Θ Ε Ι Α Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ω Ν - Π Ο Υ Λ Μ Α Ν (Εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στην ασφάλιση)
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ασφαλιζομένους, εξαιτίας ατυχήματος ή
αιφνίδιας ασθένειάς τους που συνέβη κατά την διάρκεια ταξιδιού του καλυπτομένου
οχήματος εκτός της έδρας του, χρειαστεί να επιστρέψει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας
του, η Εταιρία θα αναλάβει τον επαναπατρισμό του, εφ’ όσον η μετακίνηση του απαιτεί
υγειονομικές συνθήκες. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με την
περίπτωση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της Εταιρίας ή τρίτων. Στην περίπτωση
αυτή, εάν δηλαδή απαιτούνται συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς για τη μετακίνηση του
ασφαλιζομένου, τόσο αυτές, όσο και το κατάλληλο μέσο, θα αποφασιστούν από κοινού
από τον συντονιστή ιατρό της Εταιρίας και τον ιατρό που επιλήφθηκε του περιστατικού.
Επ’ αυτού διευκρινίζεται ότι εάν για τη μετακίνηση του ασφαλιζομένου δεν απαιτούνται
συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς, η Εταιρία δεν έχει άλλη υποχρέωση αποζημίωσης
του μέσου μετακίνησης, έναντι του ασφαλιζομένου.
Εάν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, καθίσταται δυσχερής η ανάληψη της έγκαιρης
οργάνωσης και πραγματοποίησης της μεταφοράς από την Εταιρία, η υποχρέωσή της
περιορίζεται στην καταβολή προς τον ασφαλιζόμενο των εξόδων που αυτός θα
πραγματοποιήσει για την κατόπιν υπόδειξης της Εταιρίας υγειονομική μεταφορά του, κατά
τα προαναφερόμενα, μέχρι μεν του ποσού των Ευρώ 400,00, κατ' ανώτατο όριο,
προκειμένου για μεταφορά εντός Ελλάδας, μέχρι δε του ποσού των Ευρώ 2.000,00 κατ'
ανώτατο όριο προκειμένου για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 2

ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η Εταιρία καλύπτει, όπως παρακάτω, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα για περίθαλψη
οποιουδήποτε από τους ασφαλιζομένους σε Νοσοκομείο του Εξωτερικού και όχι σε
εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου συνεπεία ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας που
συνέβη στο εξωτερικό:
α) Ημερήσιο Νοσήλιο (δωμάτιο και τροφή) μέχρι πέντε (5) μέρες, κατ' ανώτατο όριο
Ευρώ 200,00/ημέρα.
β) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη εντός Νοσοκομείου, κατ' ανώτατο όριο Ευρώ
1.000,00.
γ) Αμοιβή χειρουργού, κατ 'ανώτατο όριο, Ευρώ 1.000,00.
Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι όλα τα προαναφερόμενα κατά παροχή μεγέθη
αποτελούν ανώτατα όρια και καλύπτουν μόνο έξοδα που πραγματοποιήθηκαν. Εάν
ασφαλιζόμενος εισπράξει για την ίδια νοσηλεία αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή
(ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, Ταμείο Υγείας κ.λπ.) τότε καταβάλλεται σε αυτόν από την
Εταιρία η διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην αποζημίωση που εισέπραξε και
στα ποσά που πράγματι δαπάνησε. Σε καμιά περίπτωση όμως η διαφορά που θα
καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια. Η Εταιρία
καλύπτει τα νοσήλια (δωμάτιο και τροφή) σε δίκλινο δωμάτιο που πλήρωσε το
καλυπτόμενο πρόσωπο για κάθε μέρα της νοσηλείας του μέχρι πέντε (5) μέρες κατ'
ανώτατο όριο και για ποσό τη μέρα που να μην υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται
παραπάνω. Η Εταιρία (με την προϋπόθεση ότι έγινε νοσηλεία σε Νοσοκομείο) καλύπτει

και τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της αμοιβής του χειρουργού πού
πραγματοποιήθηκαν και χρεώθηκαν από το Νοσοκομείο, καθώς επίσης την αμοιβή της
αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον υπάρχει το σχετικό νόμιμο δικαιολογητικό
παραστατικό. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ασφαλιζομένους δεν μπορεί
να παράσχει στο Νοσοκομείο την τυχόν απαιτούμενη εγγύηση για την εισαγωγή του σ'
αυτό ή να καταβάλει σ' αυτό τα σχετικά έξοδα μετά τη νοσηλεία του, η Εταιρία, υπό την
προϋπόθεση ότι το περιστατικό καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, αναλαμβάνει την
υποχρέωση να παράσχει στο Νοσοκομείο τη σχετική εγγύηση μέχρι του ποσού των
προαναφερομένων κατά παροχή ανωτάτων ορίων καλυπτομένων εξόδων, μειωμένου
κατά το ποσό των κάθε φύσης φόρων και τελών που παρακρατούνται από την Εταιρία
κατά την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στον ασφαλιζόμενο και στη συνέχεια να
καταβάλει απευθείας στο Νοσοκομείο, αφού λάβει τα σχετικά πρωτότυπα νόμιμα
δικαιολογητικά παραστατικά, το ποσό των πραγματοποιηθέντων σχετικών εξόδων μέχρι
τα όρια αυτά για λογαριασμό του ασφαλιζομένου, εξοφλούμενης κατά το ισόποσο
(δηλαδή περιλαμβανομένου και του ποσού των φόρων και τελών) της υποχρέωσής της
έναντι αυτού. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του υπολοίπου ποσού των
εξόδων στο Νοσοκομείο γίνεται από τον ασφαλιζόμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
χορήγηση από την Εταιρία της προαναφερομένης εγγύησης καθώς και, στη συνέχεια, της
καταβολής των εξόδων στο Νοσοκομείο είναι αφ' ενός μεν ο ασφαλιζόμενος να εκφράσει
τη σχετική κατά περίπτωση βούλησή του εγγράφως προς το Νοσοκομείο αμέσως από
την εισαγωγή του σ' αυτό, αφ' ετέρου δε να ειδοποιήσει συγχρόνως την Εταιρία για τη
βούλησή του αυτή προκειμένου η Εταιρία να ενεργήσει σχετικά. Εάν ο ασφαλιζόμενος δεν
κάνει χρήση του παραπάνω δικαιώματος να ζητήσει από την Εταιρία τη για λογαριασμό
του απ' ευθείας καταβολή στο Νοσοκομείο των σχετικών εξόδων κατά τα
προαναφερόμενα και καταβάλλει ο ίδιος στο Νοσοκομείο το ποσό των σχετικών εξόδων,
υποχρεούται να προσκομίσει στην Εταιρία τα σχετικά πρωτότυπα νόμιμα δικαιολογητικά
παραστατικά των πραγματοποιηθέντων εξόδων, προκειμένου να του καταβληθεί η
σχετική αποζημίωση, εντός της προθεσμίας της οριζόμενης στο άρθρο 11 των Γενικών
Όρων του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξετάζει, με έξοδα της και με
ιατρό που η ίδια ορίζει, οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
Τυχόν άρνηση του ασφαλιζομένου να υποβληθεί στην εξέταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα
την απώλεια του δικαιώματός του για την λήψη των προαναφερομένων παροχών. Δεν
καλύπτεται από το παρόν άρθρο η εγκυμοσύνη και οι συνέπειες αυτής, καθώς και οι
επιπλοκές της και τα επακόλουθα αυτών.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΕΝΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
Σε περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία της κατάστασης της υγείας του παθόντος
ασφαλιζομένου από περιστατικό που του συνέβη, δεν επιτρέπεται η από το
Νοσοκομείο στο οποίο τυχόν μεταφέρθηκε μεταφορά του στον τόπο της μόνιμης
διαμονής του στην Ελλάδα και επιβάλλεται η παραμονή και νοσηλεία του σ’ αυτό
πέραν των οκτώ (8) ημερών, η Εταιρία θα χορηγήσει σ’ ένα στενό συγγενή του, που
θα επιλέξει αυτή, σε περίπτωση που θα εμφανισθούν περισσότεροι, ένα (1) εισιτήριο

για αεροπλάνο της γραμμής, ή άλλο πρόσφορο μέσο, μετ’ επιστροφής στον τόπο
της μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, προκειμένου να τον επισκεφθεί στο εν λόγω
Νοσοκομείο. Η εν λόγω παροχή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφ’ όσον ο παθών
ασφαλιζόμενος δεν συνοδεύεται από κάποιο στενό συγγενή του.
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η παραπάνω αναφερόμενη στο άρθρο 3 παροχή, η
Εταιρία, θα καλύψει τα έξοδα ξενοδοχείου στον συγκεκριμένο συγγενή, στον οποίο
εδόθη εισιτήριο μετάβασης και επιστροφής, κατά το χρόνο που διαρκεί η νοσηλεία
του παθόντος, για πέντε (5) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και μέχρι μεν ποσού Ευρώ
100,00 ημερησίως στο εξωτερικό μέχρι δε ποσού ευρώ 50,00 ημερησίως στην
Ελλάδα. Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβάλλεται από την Εταιρία στο δικαιούχο,
αφού προσκομισθούν σε αυτήν οι σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους ασφαλιζομένους, συνεπεία περιστατικού
που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια ταξιδιού με το καλυπτόμενο όχημα, η Εταιρία θα
αναλάβει τη διεκπεραίωση των απαιτουμένων διαδικασιών για τη μεταφορά της σορού του
μέχρι τον τόπο της ταφής του στην Ελλάδα και θα καλύψει τα σχετικά έξοδα,
συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταρίχευσης, μέχρι μεν του ποσού των Ευρώ
2.500,00 κατ' ανώτατο όριο, προκειμένου για μεταφορά από το εξωτερικό μέχρι τον
επιλεγέντα τόπο ταφής στην Ελλάδα. Εφ’ όσον ο θάνατος επέλθει στην Ελλάδα, η Εταιρία
θα καλύψει τα κατά τα ανωτέρω σχετικά έξοδα μεταφοράς της σορού, μέχρι του ποσού των
Ευρώ 900,00 κατ' ανώτατο όριο. Ρητώς ορίζεται ότι η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την
μεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου κατά το χρονικό διάστημα της
μετακίνησης του για την πραγματοποίηση θεραπείας συνεπεία χρόνιας πάθησης.
Οποιαδήποτε τυχόν υπέρβαση των ανωτάτων αυτών ορίων θα βαρύνει αποκλειστικά τους
στενούς συγγενείς του θανόντος. Τα έξοδα ενταφιασμού και τελετής βαρύνουν επίσης
αποκλειστικά και μόνο τους στενούς συγγενείς του θανόντος και θα καταβάλλονται απ'
ευθείας απ' αυτούς χωρίς καμιά ανάμιξη της Εταιρίας. Εφ’ όσον ο αποθανών συνοδευόταν
από εξαρτημένα μέλη της οικογενείας του ή από τους γονείς του στην περίπτωση που
αποθανών ήταν παιδί, τότε η Εταιρία θα αναλάβει τη μέριμνα και κάλυψη των εξόδων
αποκλειστικά και μόνο της επιστροφής στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους των λοιπών
μη παθόντων ασφαλισμένων, με αεροπλάνο γραμμής, ή με άλλο πρόσφορο μέσο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Εάν το καλυπτόμενο όχημα έχει μόνο έναν οδηγό και όχι συνοδηγό, στην περίπτωση
που ο εν λόγω οδηγός, ευρισκόμενος σε ταξίδι και σε σημείο άνω των 100
χιλιομέτρων από την έδρα του οχήματος, αδυνατεί, συνεπεία αιφνιδίου περιστατικού
της υγείας του, να διεκπεραιώσει την εργασία του και εξ’ αυτού του λόγου πρέπει να
παραμείνει νοσηλευόμενος πέραν της μίας (1) ημέρας, η Εταιρία θα χορηγήσει ένα
(1) εισιτήριο με αεροπλάνο ή άλλο πρόσφορο μέσο, σε άλλο οδηγό που θα υποδείξει
ο ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου οχήματος (Συμβαλλόμενος), προκειμένου αυτός να
μεταβεί στον τόπο στον οποίο συνέβη το περιστατικό στον πρώτο οδηγό που
αδυνατεί, ώστε να τον αντικαταστήσει.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Α. Δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η
επέλευση τους οφείλεται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε:
1. Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση,
πραξικόπημα, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του
ασφαλιζομένου ή απόπειρα διάπραξης αυτής, πυρηνική ή ατομική ενέργεια.
2. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας.
3. Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών και επιπλοκές αυτής.
4. Aσθένειες ή επιπλοκές που οφείλονται αποδεδειγμένα σε προϋπάρχουσες
της ασφάλισης νόσους.
5. Ψυχιατρικές παθήσεις.
6. Κίνδυνο που η επέλευση του έχει άμεση αιτία διάπραξη εκ μέρους του
ασφαλιζόμενου ποινικά τιμωρούμενης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσμα.
Β. Ειδικά δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο επίσης:
1. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.
2. Έγκυοι άνω των τεσσάρων (4) μηνών.
ΑΡΘΡΟ 2
Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επαγγελματικής ή
εμπορικής φύσης την οποία τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόμενος ή ενδιαφερθείς λόγω του
περιστατικού, από την βάσει του ασφαλιστηρίου επέμβαση αυτής προς παροχή
οποιασδήποτε προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο κάλυψης.
ΑΡΘΡΟ 3
Δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι προξενούμενοι και
οφειλόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε πόλεμο, πραξικόπημα, πολιτικές
ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του ασφαλιζομένου ή απόπειρα
διάπραξης αυτής, πυρηνική ή ατομική ενέργεια, από συμμετοχή σε αγώνες Rally.
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