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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 
1.1  ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Συμβαλλόμενος) 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η Εταιρεία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο και το οποίο μπορεί  να συμβληθεί για λογαριασμό δικό του ή τρίτου 
και αναλαμβάνει την πληρωμή του ασφαλίστρου. Το Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Ασφαλιστήριο, 
εκτός από εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον Ασφαλισμένο. 

1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
Το φυσικό η νομικό πρόσωπα που απειλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. 
Ο Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το Λήπτη της Ασφάλισης ένατι της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε γιο λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης. 

1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δικαιούται να λάβει την ασφαλιστική παροχή (ασφάλισμα) μετά την επέλευση καλυπτόμενου ζημιογόνου γεγονότος 
και τη διαπίστωση της υποχρέωσης της Εταιρείας για καταβολή, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 
Το έγγραφο που αποδεικνύει την Ασφαλιστική Σύμβαση, φέρει τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα στοιχεία και φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του εκ 
προσώπου της Εταιρείας. Το Ασφαλιστήριο διέπεται από τους Όρους Ασφάλισης (Γενικούς και Ειδικούς) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του και 
παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. Αναπόσπαστα μέρη του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου  αποτελούν επίσης η Πρόταση Ασφάλισης, οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία και οι τυχόν Πρόσθετες Πράξεις (π.χ. τροποποι 
ήσεις, ανανεώσεις κλπ.). Το Ασφαλιστήριο αποδεικνύει όλα όσα αναφέρονται σε αυτό, σύμφωνα με τα παραπάνω, ακόμη και αν δε φέρει την υπογραφή του 
Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης η και ο Ασφαλισμένος κάνει χρήση της ασφάλισης. 

1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Η πιθανότητα να συμβεί κάποιο ζημιογόνο γεγονός, που θα έχει σαν συνέπεια τη ζημία τηςασφαλισμένης περιουσίας που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 

1.6 ΖΗΜΙΑ 
Οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός που προκαλεί βλάβες ή φθορές στην περιουσία ή σε τρίτους και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 

1.7 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Το ποσό που υποχρεούται η Εταιρεία να καταβάλει μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου, προκειμένου να αποκαταστήσει είτε σε χρήμα είτε σε αυ 
τούσια αποκατάσταση την επελθούσα ζημία, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Η υποχρέωση της Εταιρείας περιορίζεται μέχρι το ανώτατο όριο 
ευθύνης, συνολικά ή ανά αντικείμενο, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. 

1.8 ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
Το χρηματικό ποσό, το οποίο δεν έχει υποχρέωση η Εταιρεία να καταβάλει ως αποζημίωση, παραμένει εις βάρος του ασφαλισμένου, όπως αυτό ισχύει και 
περιγράφεται στις καλύψεις ή παροχές του Ασφαλιστηρίου. 

1.9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης με το ασφαλισμένο αντικείμενο και προσδιορίζει την έκταση της αποζημίωσης, 
που δικαιούται να εισπράξει αυτός ή ο Δικαιούχος (εάν υπάρχει). 

1.10 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος, το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και ανήκει στον ασφαλισμένο. Αντικείμενα ιδιοκτησίας 
τρίτων δεν θεωρούνται ασφαλισμένα, εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά στο Ασφαλιστήριο και αποδεικνύεται η ύπαρξή  τους στο χώρο που προσδιορίζεται 
στο Ασφαλιστήριο. 

1.11 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 
Στην περίπτωση της ασφάλισης αυτής, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τη δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς μέχρι του οριζόμενου ορίου αποζημίωσης, χωρίς 
την εφαρμογή του Αναλογικού Όρου, εάν συντρέχει περίπτωση υπασφάλισης. 

1.12 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
Σύμφωνα με το Νόμο 2496/97, η σχέση που έχει η καταβαλλόμενη κάθε φορά αποζημίωση προς τη ζημία είναι η ίδια ακριβώς σχέση που έχει το ασφαλιζόμενο 
ποσό προς την πραγματική αξία των ασφαλιζόμενων αντικειμένων. 

1.13 ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο  είναι μικρότερο από την πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων.  
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1.14 ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από την πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων.  

1.15 ΜΟΝΙΜΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Θεωρείται το οίκημα όπου ο ασφαλισμένος έχει μόνιμα και σταθερά εγκατασταθεί, με τη θέληση να αποτελεί αυτό το βασικό κέντρο των βιοτικών του 
σχέσεων και δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση είναι το οίκημα που δηλώνεται ως μόνιμη κατοικία στις Αρχές.  

1.16 ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
Είναι το σύνολο των κατοικήσιμων και βοηθητικών χώρων του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας αυτών στα θεμέλια και στους κοινόκτητους 
και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τον κανονισμό και τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που περιγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και 
ασφαλίζεται με το Ασφαλιστήριο  ή μέσα στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισμένη από το  Ασφαλιστήριο περιουσία. Η κατοικία μπορεί να χρησιμεύει είτε ως 
Κύρια κατοικία (πρώτη κατοικία ή δευτερεύουσα, μη εξοχική) είτε ως Δευτερεύουσα (πρώτη ή  δευτερεύουσα εξοχική κατοικία). 

1.17 ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Το σύνολο της οικοσκευής, δηλαδή των κινητών οικιακών και προσωπικών ειδών (εκτός από αυτά που αναφέρονται στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου) που 
ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του που διαμένει μαζί του. 

1.18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ XΩΡΟΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΗ 
Είναι το σύνολο των χώρων του ακινήτου που χρησιμοποιούνται ως κατάστημα/επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας αυτών στα θεμέλια και 
στους κοινόκτητους και τους κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τον κανονισμό και την σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας του ακίνητου, το οποίο 
περιγράφεται στον  Πίνακα Ασφάλισης και ασφαλίζεται με το Ασφαλιστήριο ή μέσα στο οποίο βρίσκεται η ασφαλισμένη οπό το Ασφαλιστήριο περιουσία 
(Περιεχόμενο). Οικοδομή θεωρείται και το σύνολο των ενσωματωμένων σταθερά στο ακίνητο, επενδύσεων που έγιναν από τον μισθωτή ως Βελτιώσεις της 
Οικοδομής (ενσωματωμένες διακοσμήσεις, πρόσθετες ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις, κλπ συναφή).  

1.19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
Το σύνολο του εξοπλισμού και των εμπορευμάτων (εκτός από αυτά που αναφέρονται στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας ή διαφημιστικού υλικού, που ανήκουν στην ασφαλισμένη επιχείρηση ή για το οποίο αυτή ευθύνεται 
και έχει αναλάβει συμβατικά την  ασφάλισή τους. 
  

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ & ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.  
Δικαίωμα Εναντίωσης ( Α )  
Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης η οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του Ασφαλιστηρίου ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα Εναντίωσης 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρείας το έντυπο υπόδειγμα (Α) Δήλωσης Εναντίωσης, που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και 
μόνο με συστημένη επιστολή, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.  
Δικαίωμα Εναντίωσης ( Β )  
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της; Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) δεν παρέλαβε, για οποιοδήποτε λόγο, έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το 
όρθρο 150  του Νόμου 4364/2016  κατά το χρόνο 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 Εταιρεία το έντυπο υπόδειγμα (Β), που επισυνάπτεται στο 
Ασφαλιστήριο αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του 
Ασφαλιστηρίου.  
Δικαίωμα Υπαναχώρησης  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) δικαιούται, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο, αποστέλλοντας στην Εταιρεία συστημένη επιστολή μέσα σε 
προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.  
Συνέπειες  
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα του, το Ασφαλιστήρια ακυρώνεται από την 
έναρξή του.  
Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων δεν είναι επιτρεπτή στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
1.Εάν, μέχρι την παραλαβή από την Εταιρεία της συστημένης επιστολής, έχει καταβληθεί αποζημίωση με βάση το Ασφαλιστήριο.  
2.Εάν, μέχρι την παραλαβή από την Εταιρεία της συστημένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζημία για επελθόντα ασφαλισμένο κίνδυνο.  
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
Με την Ασφαλιστική Σύμβαση αυτή ασφαλίζονται οι κίνδυνοι οι οποίοι ρητά αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο που παραδόθηκε στο Λήπτη της Ασφάλισης και 
μόνο αυτοί.  

 
APΘPO 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίσθηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλλει στην «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.»  (η οποία του λοιπού θα 
αναφέρεται ως «Εταιρεία»), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή και ο Ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις σε 
όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί.  
Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικό ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο δεν δηλώθηκε στην Εταιρεία ή δηλώθηκε πλημμελώς, 
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έχει εφαρμογή το άρθρο 3 του Νόμου 2496/1997.  
Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.  
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα πριν την ανάληψή του ή όταν πραγματοποιούνται 
μεταβολές.  

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

 Η Ασφαλιστική Σύμβαση αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.  
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, του Λήπτη της Ασφάλισης ή και του Ασφαλιζομένου καθορίζονται από την Ασφαλιστική Σύμβαση, η οποία αποτελείται από:  
α. την πρόταση ασφάλισης,  
β. το Ασφαλιστήριο,  
γ. τους Γενικούς Όρους Ασφάλισης,  
δ. τους Ειδικούς Όρους Ασφάλισης,  
ε. τις Πρόσθετες Πράξεις, που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις της Ασφαλιστικής Σύμβασης.  
Όρος, που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο οπό τα ανωτέρω αναφερθέντα τμήματα της Ασφαλιστικής Σύμβασης, δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των 
Γενικών.  
Το Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι αποδείξεις εξόφλησης των ασφαλίστρων δεν ισχύουν εφόσον δεν φέρουν την υπογραφή 
των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.  
Το ασφαλιστήριο δεν παραδίδεται και η ασφαλιστική κάλυψη που έχει συμφωνηθεί να παρέχεται με το Ασφαλιστήριο, δεν τίθεται σε ισχύ και δεν παράγει 
δικαιώματα και υποχρεώσεις πριν την εφάπαξ καταβολή του ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η πληρωμή του 
ασφαλίστρου σε δόσεις.  
Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται είτε απευθείας στην Εταιρεία, είτε σε εξουσιοδοτημένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, είτε σε άλλον εντολοδόχο είσπραξης 
ασφαλίστρων.  
Η καθυστέρηση καταβολής μεταγενέστερης ληξιπρόθεσμης δόσης του ασφαλίστρου, δίνει στην Εταιρεία το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση. Η καταγγελία 
γίνεται με γραπτή δήλωση στο Λήπτη της Ασφάλισης ή και στον Ασφαλιζόμενο, με την οποία  γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του 
ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων για ασφαλίσεις με διάρκεια μέχρι και ενός (1) έτους και μετά πάροδο ενός (1) μηνός για 
ασφαλίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, τη λύση της σύμβασης.   
 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Ασφαλιστική Σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.  
Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης με τους ίδιους ή άλλους όρους, επιτρέπεται μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης 
ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης. Η Εταιρεία γνωστοποιεί γραπτά στον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον 
Ασφαλιζόμενο, στη διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την λήξη του Ασφαλιστηρίου το ασφάλιστρο της νέας ασφαλιστικής 
περιόδου, τους όρους της ασφαλιστικής κάλυψης και την ημερομηνία οφειλής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της νέας ασφαλιστικής σύμβασης είναι η 
εμπρόθεσμη ήτοι μέχρι την ημερομηνία οφειλής καταβολή του ασφαλίστρου. 
 

APΘΡΟ 7: ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
Κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης η και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρεία μέσα σε δεκατέσσερις (14) 
ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση (επαύξηση) του κινδύνου (αλλαγή στη 
χρήση κλπ), σε βαθμό που αν η Εταιρεία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη Σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους.  
Σε µία τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία, μόλις πληροφορηθεί την επίταση (επαύξηση) του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση ή να ζητήσει την 
τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 4 και τις  παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 
του άρθρου 3 του Νόμου 2496/97.  
 

AΡΘΡΟ 8: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Εκτός από τους λόγους καταγγελίας που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος, η Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την Εταιρεία, για λόγους 
που αφορούν ενδεικτικά την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της, μερική  ή ολική κατάρρευση του ασφαλιζομένου κτιρίου 
από µη καλυπτόμενο κίνδυνο ή σε περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή και ο Ασφαλιζόμενος έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές µε την απάτη περί 
των ασφαλειών.  
Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου ή αν αυτός 
τέθηκε καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη Σύμβαση, 
αν η Εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση, ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.  
Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και η Εταιρεία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της 
Σύμβασης. Σε  τέτοια περίπτωση, το ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.  
Η λύση όταν ασκείται από την Εταιρεία γίνεται µε έγγραφη καταγγελία,  τα αποτελέσματά της οποίας επέρχονται μετά πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που 
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θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της 
ασφάλισης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη.  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και Ασφαλιζόμενος έχει δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε το Ασφαλιστήριο, µε έγγραφη επιστολή του  προς την Εταιρεία. Η 
Εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα επιστρέψει ανάλογο μέρος των ασφαλίστρων μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.  
 
 

AΡΘΡΟ 9: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  
Εάν το ασφαλιζόμενο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρείες (πολλαπλή ασφάλιση), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ 
και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισμένα κεφάλαια.  
Εάν επακολουθήσει, εκτός από την παρούσα ασφάλιση, η σύναψη άλλης Ασφαλιστικής Σύμβασης για τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα ολικά ή μερικά, ο Λήπτης 
της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να τη δηλώσει εγγράφως στην Εταιρεία.  
Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το 
χρόνο σύναψης της Σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Δικαιούται όμως η Εταιρεία, στην 
περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  
Κάθε ζημιά που τυχόν συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα βαρύνει την Εταιρεία ανάλογα µε το ποσοστό συμμετοχής  της µε τις άλλες 
Εταιρείες στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο κι όχι σε ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή /και ο Ασφαλιζόμενος παραλείψει τη γνωστοποίηση µε 
δόλο, η Εταιρεία  απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2496/97.  
Αν οι περισσότερες Ασφαλιστικές Συμβάσεις έχουν συναφθεί µε κοινή συμφωνία, µε ή χωρίς κοινή συντονίστρια Ασφαλιστική Εταιρεία, η κάθε Ασφαλιστική 
Εταιρεία ευθύνεται κατ' αναλογία του ασφαλιζομένου σε αυτή ποσοστού (συνασφάλιση).  
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ  
Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου, η Εταιρεία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/  και ο Ασφαλιζόμενος 
δικαιούνται να καταγγείλουν τη Σύμβαση το αργότερο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών , αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της 
Εταιρείας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο.  
Η Εταιρεία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήµερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, 
που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει µε τους ίδιους όρους, αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα 
µη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή. 
  

ΑΡΘΡΟ 11: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ  
Η Ασφαλιστική Σύμβαση ισχύει αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση κινδύνου ή στο γεωγραφικό χώρο που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο ή στους σχετικούς 
Ειδικούς Όρους.  
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή/ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ  
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται:  
1. Να ειδοποιήσει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρεία και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και συνέπειες επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου που θα του ζητήσει η Εταιρεία ή οι 
Πραγματογνώμονες. 

2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε 
για το συμφέρον  του, µε σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς των ασφαλιζόμενων αντικειμένων και κάθε πράξη, σύμφωνα µε την καλή πίστη και 
ης συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να µην ήταν ασφαλισμένος. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, 
βαρύνουν την Εταιρεία, ακόμα και αν υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό, εκτός ον ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος ενεργεί στην ασφάλιση 
για επαγγελματικούς λόγους. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν 
το έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες. 
Στην περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος ενεργεί στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους και αυτό έχει σημειωθεί ειδικά 
στο Ασφαλιστήριο, τα έξοδα αποφυγής μείωσης της ζημιάς, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρεία μόνο μέχρι του 
αναγραφόμενου στους καλυπτόμενους κινδύνους ποσού. Σε περίπτωση που η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρεία υποχρεούται να 
αποδώσει μόνο ανάλογο μέρος του αναγραφόμενου στο Ασφαλιστήριο ως άνω ποσού εξόδων.  

3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για τη διαπίστωση του 
ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.  

4. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα 
που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή/ και τον πραγματογνώμονα της Εταιρείας, να μην προβαίνει σε 
οποιοδήποτε επισκευή των βλαβέντων αντικειμένων και γενικά να μην προβαίνει σε καμία αλλαγή του ασφαλιζόμενου χώρου, χωρίς την έγκριση της 
Εταιρείας.  

5. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να 
παραδώσει στην Εταιρεία  και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να περιλαμβάνει:  
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  την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια,  

  λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν,  

  το ύψος αυτών των ζημιών ή απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των αντικειμένων κατά το χρόνο επέλευσης της ζημιάς ή απώλειας, χωρίς να 
προστεθεί κανένα κέρδος,  

  το ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των μαρτύρων, το ιστορικό, καθώς και το γεγονότα που 
επακολούθησαν.  
Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να βεβαιώνει ένορκα τα παραπάνω, χωρίς 
μια τέτοια βεβαίωση να δεσμεύει την Εταιρεία.  

6. Να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρεία οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται 
έγερση απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει γραπτά όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της  ευθύνης και του ύψους της 
τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρεία.  

7.  Να προωθεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται 
αυτό.  

8. Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου 
κινδύνου, χωρίς  τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά για δικό της όφελος, την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. 
Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης 
της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν.  

Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο των παραπάνω υποχρεώσεών του παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει την 
αποκατάσταση της ζημιάς της.  
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ  
1. Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που έχουν τα τυχόν ζημιωθέντα αντικείμενα, κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός 

κίνδυνος. Ως αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων λαμβάνεται η τρέχουσα (πραγματική) ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών (αγοράς), εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά   στους Ειδικούς Όρους ή αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο.  
Καμία άλλη αξία, όπως προσωπική ή συναισθηματική δε λαμβάνεται υπόψη.  

2. Όταν δεν αμφισβητείται η υποχρέωση της Εταιρείας για αποζημίωση προς τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο, τότε η υποχρέωση αυτή 
περιορίζεται στην επαναφορά των ασφαλιζόμενων αντικειμένων στην πριν από τη ζημιά κατάστασή τους και η αποζημίωση (μερική  ή ολική) καταβάλλεται 
σε ΕΥΡΩ, στα γραφεία της Εταιρείας.  
Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς τρίτων, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα:  
α) είτε να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή /και τον Ασφαλιζόμενο απαλλασσόμενη από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, προς τους τρίτους, 
β) είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή /και ο Ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως ότι 
απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της.  

3. Η αποζημίωση καταβάλλεται ακέραια στα γραφεία της Εταιρείας, αφού αφαιρεθούν η τυχόν συμφωνηθείσα «απαλλαγή» και η εναπομείνασα αξία των 
ζημιωθέντων αντικειμένων.  
Αν το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερα από την αξία αποκατάστασης, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημιάς 
(άρθρο 17 του Νόμου 2496/97).  

4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη 
και την αξία του ασφαλιζόμενου κινδύνου κατά το χρόνο του ατυχήματος. Έχει επίσης το δικαίωμα με τους πραγματογνώμονές της να προβαίνει σε άμεσο 
έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου και να ζητήσει, από αυτόν να φέρει στα Γραφεία  της ή στους 
πραγματογνώμονές της κάθε αποδεικτικό μέσο, που νόμιμα είναι απαραίτητο η και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς. Η 
υπαίτια παρακώλυση των παραπάνω δικαιωμάτων της Εταιρείας από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να 
ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της.  

5. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε ποσά μεγαλύτερα από το ασφαλιστικό ποσό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ.), εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Ασφαλιστηρίου. Ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, αλλά δεν έχει καμία 
υποχρέωση για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του αντικειμένου που καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. 
διάλυση μίσθωσης κ.λ.π.) ή για μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα.  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα, με αντίστοιχη είσπραξη του ασφαλιστικού ποσού, να εγκαταλείψει στην Εταιρεία τα 
κατάλοιπα των ζημιωθέντων αντικειμένων, των οποίων η αξία αφαιρείται από το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης.  

6. Η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί από το ποσό της αποζημίωσης τα μη εισπραχθέντα ασφάλιστρα, ακόμη και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμα.  
7. Μετά την εκκαθάριση του ποσού της ζημιάς, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση: 

α) Να αγοράσει τα κατάλοιπα των ζημιωθέντων αντικειμένων που έχουν υποστεί βλάβη, σύμφωνα με την εκτίμηση της διαιτητικής απόφασης ή της 
πραγματογνωμοσύνης.  
β) Αντί χρηματικής αποζημίωσης, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα ζημιωθέντα αντικείμενα, στην κατάσταση που ήταν πριν από το ατύχημα. Αν η 
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αντικατάσταση ή η επισκευή δεν είναι δυνατή, τότε η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση, τέτοια που να επαναφέρει το ασφαλιζόμενα 
αντικείμενα, όσο το δυνατόν πλησιέστερα, στην πριν από τη ζημιά κατάστασή τους.  
Σε περίπτωση που λόγω τροποποίησης κανονισμών ή άλλων ρυθμίσεων από τις εποπτεύουσες Αρχές (π.χ. Δημοτικές, Πολεοδομικές, Υγειονομικές κλπ.) 
προκύπτει αύξηση του κόστους επανακατασκευής ή αντικατάστασης, η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή του επιπλέον αυτού κόστους.  
γ) Όταν πρόκειται για ακίνητο, να αναλάβει αυτή με έξοδά της την επισκευή ή την ανοικοδόμησή του. Στην περίπτωση ανοικοδόμησης ο Λήπτης της Ασφάλισης 
ή/ και ο  Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει σε αυτήν την άδεια που προβλέπεται από το Νόμο.  

8. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλιζόμενου, είτε για δόλο είτε για αμέλεια, θέμα αποζημίωσης δε γεννιέται, προτού 
να απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αλλά και αν δεν 
ασκηθεί δίωξη εναντίον του, δικαίωμα αποζημίωσης (αν συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για τις οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι του 
Ασφαλιστηρίου και του Νόμου) γεννιέται, αφού περάσει χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα που η δικογραφία που σχηματίστηκε 
υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να φέρει στην Εταιρεία τα σχετικά πιστοποιητικά 
(εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις κ.λ.π.).  

9. Σε περίπτωση που μετά από κλοπή βρεθούν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, πριν από την καταβολή της αποζημίωσης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο 
Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να τα δεχθεί και δεν δικαιούται αποζημίωση από την Εταιρεία, παρά μόνο για το τμήμα αυτών που έχει υποστεί ζημιά ή απώλεια.  
Αν τα αντικείμενα βρεθούν μετά από την είσπραξη της αποζημίωσης από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο, τότε αυτά αποτελούν ιδιοκτησία 
της Εταιρείας και αυτός υποχρεούται να συμπράξει σε κάθε νόμιμη ενέργεια γιο την απόκτηση τίτλου στο όνομα της Εταιρείας.  
Στην περίπτωση που η Εταιρεία θελήσει να του τα παραδώσει, υποχρεούται να τα παραλάβει με επιστροφή της αντίστοιχης αποζημίωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η Εταιρεία, αποζημιώνοντας το Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλιζόμενο, αποκτά όλα τα δικαιώματα που αυτός έχει εναντίον τρίτου που τυχόν είναι 
υπαίτιος της  ζημιάς, σύμφωνα με τα όρθρο 14 του Ν. 2496/97.  
Παράλληλα αυτός εκχωρεί από τώρα στην Εταιρεία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και της δίνει το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή 
δικαστικά, στο όνομά της ή και στο όνομά του, για αποζημίωσή της από τον τρίτο.  
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους, η Εταιρεία απαλλάσσεται, στο μέτρο 
που από υπαιτιότητά τους ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώματος.  
 

APΘPO 15: ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ  
Για κάθε αγωγή που σχετίζεται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας και 
εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.   
 

APΘP0 16: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά πάροδο τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2496/1997.   
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς 
καμία παρέκκλιση τους Νόμους και τις Διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.  
Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να διατηρεί σε πλήρη και καλή λειτουργία όλα τα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα προστασίας 
και ασφάλειας που υποχρεούται να έχει από το Νόμο ή έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.  
 

ΑΡΘΡΟ 18: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Δεν καλύπτονται ζημιές που έχουν προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα:  
1. Βαρεία αμέλεια, δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου ή των προσώπων που συνοικούν μαζί του ή των νομίμων αντιπροσώπων του ή των 

εκπροσώπων του.  
2.  Δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης.  
3. Πόλεμο, εισβολή, εχθρική συμπεριφορά, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, στρατιωτική εξουσία 

ή σφετερισμό της εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας ή στρατιωτικό νόμο ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή αιτίες οι οποίες προσδιορίζουν την κήρυξη ή 
διατήρηση του στρατιωτικού νόμου, κατάσχεση, εθνικοποίηση, απαλλοτρίωση, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, ανταρσία, επανάσταση, ή κατά τη διάρκεια 
ύπαρξης παρόμοιων ανώμαλων καταστάσεων, οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ή ως συνέπεια οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα 
περιστατικά, καθώς και ζημιά οποιουδήποτε ασφαλισμένου αντικειμένου ως συνέπεια διαταγής δημόσιας αρχής.  

4.  Διαταγή οποιασδήποτε Αρχής.  
5.  Τρομοκρατικές ενέργειες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.  
6. Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό, απόρριμμα η κατάλοιπο 

καύσης πυρηνικού υλικού. Για την παρούσα εξαίρεση καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη πυρηνικής διάσπασης.  
7. Πραγματική, υποτιθέμενη ή απειλούμενη απελευθέρωση, έκκριση, διαφυγή ή διασκορπισμό (είτε βίαιη και ξαφνική είτε σταδιακή) βιολογικών ή χημικών ή 
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οποιασδήποτε εν γένει φύσης Μολυσματικών Ουσιών ή ρύπων, που έχουν ως αποτέλεσμα μόλυνση ή ρύπανση της ασφαλισμένης περιουσίας ή του εδάφους, 
υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου ή προσώπου, όλα τα παραπάνω είτε άμεσα ή 
έμμεσα, εγγύτερα ή απώτερα είτε είναι εξ' ολοκλήρου ή μερικώς από υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου ή αποδίδεται σε ή επιδεινώνεται από οποιαδήποτε 
Ζημιά λόγω φωτιάς ή/ και οποιασδήποτε άλλης αιτίας, είτε εξ' αιτίας ατυχήματος είτε πράξης τρομοκρατίας. 

8. Αμιγώς ηλεκτρική, ηλεκτρονική ή/και μηχανική βλάβη της ασφαλισμένης περιουσίας, που προκαλείται από ή οφείλεται σε υπέρταση, υπερφόρτωση, 
βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ή αυξομείωση της τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης 
ή ασφάλειας, εκτός και αν τα ανωτέρω είναι άμεσο αποτέλεσμα ασφαλισμένου κινδύνου ή καλύπτεται επιπρόσθετα και αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 

9. Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλισμένα αντικείμενα, το οποία ήταν γνωστά στο Λήπτη της Ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο ή στους 
αντιπροσώπους τους κατά τα χρόνο έναρξης ισχύος της ασφάλισης και δεν δηλώθηκαν στην Εταιρεία.  

10. Οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο μη κατονομαζόμενο ρητά στο Ασφαλιστήριο, οπότε και θα αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή στους Ειδικούς Όρους.  
11. Οι φυσιολογικές φθορές και οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλιζόμενων αντικειμένων.  
12. Αποθετικές ζημιές οποιασδήποτε φύσεως.  
13. Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου.  
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Δεν ασφαλίζονται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και αναφέρονται ρητά στον Πίνακα Ασφάλισης:  
1. Έγγραφα ή παραστατικά αξίας, τίτλοι, ομολογίες, μετοχές, επιταγές, συναλλαγματικές, τραπεζογραμμάτια, γραμμάτια σε διαταγή και κάθε αξιόγραφο ή 

κινητή αξία, υποσχετικά, λαχεία, δελτία ΠΡΟ·ΠΟ και παρόμοια, έγγραφα κάθε είδους με τα οποία έχει συσταθεί ή αποδεικνύεται μια έννομη σχέση.  
2. Ράβδοι από χρυσό, άργυρο ή οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο, συλλογές κάθε φύσης, ισχύοντα νομίσματα, χαρτονομίσματα ή 

γραμματόσημα, ένσημα, λογιστικά βιβλία, υποδείγματα, σχέδια, ρήτρες και κάθε είδους προγράμματα ή πληροφορίες/ στοιχεία (data) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, χειρόγραφα και σπάνια βιβλία, σπάνιες εικόνες, έργα τέχνης, μετάλλια, κύπελλα αγώνων κλπ παρόμοια.  

3. Εμπορεύματα ή αντικείμενα τρίτων που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του ως παρακαταθήκη η φυλάσσονται ή 
χρησιμοποιούνται επαγγελματικά από αυτόν, εκτός εάν αυτά δηλωθούν και γίνουν αποδεκτά από την Εταιρεία.  

4. Δένδρα, φυτά, ζώα και λοιπή βλάστηση μέσα και έξω από την ασφαλισμένη κατοικία.  
5. Αντικείμενα (κινητά) οικοσκευής, που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα στους χώρους της ασφαλισμένης κατοικίας, όπως έπιπλα κήπου, 

γλάστρες, σωλήνες και εγκαταστάσεις αυτόματου ποτίσματος κλπ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο µε πρόσθετη κάλυψη.  
6. Αντικείμενα, πλην εκείνων που είναι αδιάρρηκτα και στερεά ενσωματωμένα στην οικοδομή και αποτελούν ενιαία αρχιτεκτονική γραμμή του κτίσματος (π.χ. 

μάρμαρα, αλουμίνια κλπ), τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής που ασφαλίζεται ή που στεγάζει το ασφαλισμένο περιεχόμενο (π.χ. πινακίδες 
επιγραφών φωτεινές ή μη, τέντες, κεραίες λήψης ή εκπομπής σημάτων, στύλοι/ορθοστάτες/καλώδια που αποτελούν ιδιοκτησία του Ασφαλισμένου κλπ), 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.  

7. Κοσμήματα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη.  
 

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ - ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ  
Αντικείμενα από πορσελάνη, κρύσταλλο ή αντικείμενα από χρυσό, άργυρο, πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο και εφόσον δεν είναι κοσμήματα, τα οποία εξαιρού-
νται της κάλυψης, καθρέπτες, ρολόγια, χαλιά και τάπητες κάθε φύσεως, γουναρικά, εικόνες, ζωγραφικοί πίνακες, αγάλματα, χειροτεχνήματα και γενικά κάθε 
αντικείμενο και έργο τέχνης, όπλα, φωτογραφικά είδη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, ραδιομαγνητόφωνα, στερεοφωνικά συγκροτήματα, βίντεο, βιντε-
οκάμερες και γενικά ηλεκτρονικά μηχανήματα ήχου και εικόνας, εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην ασφάλιση, καλύπτονται με ανώτατο όριο το ποσό των ΕΥΡΩ 
3.000,00 για κάθε τεμάχιο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με ρητή ειδική αναφορά στο Ασφαλιστήριο. Περισσότερα από ένα τεμάχια, που αποτελούν, 
σύμφωνα με τη συνηθισμένη στις συναλλαγές αντίληψη και με το συνηθισμένο προορισμό τους, ένα ενιαίο σύνολο (π.χ. στερεοφωνικό συγκρότημα) θεωρούνται 
σαν ένα τεμάχιο.  
Τα παραπάνω (που αφορούν την ασφάλιση αντικειμένων μέχρι ορισμένου ποσού) δεν ισχύουν σε περίπτωση ασφαλίσεως για επαγγελματικούς λόγους και μόνο 
για τα αντικείμενα εκείνα, που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης.  
 

ΑΡΘΡΟ 21: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
1. Όλα τα έξοδα για τη σύνταξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης και κάθε άλλης πράξης που πηγάζει από τη Σύμβαση αυτή 

(π.χ. χαρτόσημο αποζημίωσης ή άλλα έξοδα που τυχόν προβλέπονται από διατάξεις νόμων, που ισχύουν κάθε φορά), βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης ή/ 
και τον Ασφαλιζόμενο. Τον βαρύνουν επίσης και όλα τα έξοδα, στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρεία, από τις τυχόν κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή από τις τυχόν 
κατασχέσεις στα χέρια της, ως τρίτης,  

2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί από το ποσό της αποζημίωσης τα μη εισπραχθέντα ασφάλιστρα, από αυτά που έχουν συμφωνηθεί στο 
Ασφαλιστήριο, ακόμη και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμο.  

3. Μεταβίβαση δικαιωμάτων, που πηγάζουν από αυτό το Ασφαλιστήρια Συμβόλαιο, δεν είναι ισχυρή για την Εταιρεία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως.  
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