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Αρ. Αίτησης: 178463
ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

: Από 12ης μεσημβρινής της 07/10/2020

ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

: Έως 12ης μεσημβρινής της 07/10/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

: Εφάπαξ

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ΕΛΔΙΑ ΑΕ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: 12 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

E-MAIL

: d.gortzis@eldia.gr

54500
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: 2310778950

ΚΙΝΗΤΟ

:

ΑΦΜ

: 084097590

ΔΟΥ

:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ΕΛΔΙΑ ΑΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: 12 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54500

: ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛ.Γενικά

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΟΣΗΣ
Περίοδος: από 07/10/2020 έως 07/10/2021

Αριθμός Απόδειξης

: 72740

Καθ. Ασφάλιστρα Δόσης: 2.217,39Ευρώ Δικ. Συμβ.: 443,48Ευρώ Φ.Α.: 399,13Ευρώ Ολικά Ασφάλιστρα Δόσης: 3.060,00Ευρώ
Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος του παρόντος είναι εξόφληση της αντίστοιχης απόδειξης.
Συμφωνείται ότι τα ασφάλιστρα θα εξοφληθούν εφάπαξ, πληρωτέα με την παραλαβή του παρόντος.
Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης προς το παρόν ασφαλιστήριο, τις εξαιρέσεις και τις τυχόν παρεκκλίσεις από την πρόταση
ασφάλισης, παρακαλούμε δείτε αναλυτικά τις επόμενες σελίδες του παρόντος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
που ήρθε σε επαφή με τον
πελάτη
ΚΟΥΤΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
που συνδέεται συμβατικά με
την Ευρωπαϊκή Πίστη
ΚΟΥΤΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

ΤΣΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αρ. Ειδικού Μητρώου

912454

912454

276234

ΑΦΜ:

118951900

118951900

041379010

Κωδικός:

R133

R133

9923
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής. Σε περίπτωση μη
ολικής εξόφλησης των ετησίων ασφαλίστρων κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημίας, τα μη εξοφληθέντα ασφάλιστρα συμψηφίζονται με την
καταβλητέα ασφαλιστική αποζημίωση.
Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους συνημμένους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμβολαίου.
Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων, αν είναι αντίθετοι ή διάφοροι από αυτούς. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή/και μεταβολή του
περιεχομένου αυτών είναι άκυρη εφ' όσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Εταιρίας. Η παρούσα σύμβαση
διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/10/2020
Για την Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.
Με την εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Λαμπρινούδη Εύα
Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων
και Ζημιών

Κλαβάνη Κυριακή
Προϊσταμένη Κλάδου Ατυχημάτων
και Τεχνικών Ασφαλίσεων
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΑΣΦΑΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 100.000,00 ΕΥΡΩ
ΜΕΧΡΙ 100.000,00 ΕΥΡΩ
ΜΕΧΡΙ 100.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Ο λήπτης της ασφάλισης ενημερώνεται οτι στο παρόν ασφαλιστήριο υπάρχουν οι ακόλουθες
παρεκκλίσεις σε σχέση με την αίτηση ασφαλίσεως:
*ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΒΑΡΙΑ
ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΟΥ.
Οι παραπάνω παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν την έγκριση του λήπτη της ασφάλισης
από την αρχή, εκτός αν εναντιωθεί γραπτά εντός μηνός (1) από την παραλαβή του
ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία με συστημένη επιστολή
το συνημμένο έντυπο Υπόδειγμα (με αριθμό 1) Δήλωσης Εναντίωσης.
Σε περίπτωση δε που δεν παραδόθηκαν στο λήπτη της ασφάλισης οι πληροφορίες που
προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 2 περ. Η΄του ν.δ. 400/1970 κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης για ασφάλιση ή δεν έλαβε μαζί με το ασφαλιστήριο τους ασφαλιστικούς όρους
(Γενικούς & Ειδικούς) που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση, τότε η ασφαλιστική σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί με βάση το ασφαλιστήριο, τους ασφαλιστικούς όρους καθώς
και τις τυχόν επιπλέον πληροφορίες που προσδιορίζουν γενικά τη συγκεκριμένη σύμβαση,
εκτός αν ο λήπτης της ασφάλισης ενατιωθεί γραπτά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών
από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία
με συστημένη επιστολή το συνημμένο έντυπο Υπόδειγμα (με αριθμό 2) Δήλωσης Εναντίωσης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καλύπτεται η υπό του Ελληνικού Νόμου προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου και των
προστηθέντων του, από αιφνίδια και απρόβλεπτη ρύπανση /μόλυνση του περιβάλλοντος (accidental
pollution) από οποιασδήποτε μορφής έπειτα από ατύχημα και μόνο κατά την εκτέλεση των εργασιών
¨Συλλογής, φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς " ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " για ζημίες που
πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους και στο περιβάλλον, καθώς και την επαναφορά του στην πρότερη του
ατυχήματος κατάσταση , εξαιρουμένης της σταδιακής ρύπανσης /μόλυνσης (gradual pollution)
H κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τον Νόμο 4685/2020 - Αρθρο 85 και το ΠΔ 148/2009 και
περιλαμβάνει :
Τα έξοδα και τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και δαπανών, που είναι αναγκαία
για την απομάκρυνση οποιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων , καθώς και τα ποσά που καταλογίζονται
με δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ασφαλισμένου.
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να αποδείξει ότι πληρούνται συσσωρευτικά
οι ακόλουθες συνθήκες :
- Το περιστατικό της μόλυνσης/ρύπανσης να είναι ξαφνικό, ατυχηματικό, απρόβλεπτο και ακούσιο
- Το περιστατικό της μόλυνσης/ρύπανσης να έχει έναρξη εντός της περιόδου ασφάλισης και να έχει
γνωστοποιηθεί στον ασφαλιζόμενο εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την έναρξή του.
- Το περιστατικό της μόλυνσης/ρύπανσης να έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον ασφαλισμένο στην
ασφαλιστική εταιρία εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε ή άρχισε να
λαμβάνει χώρα το περιστατικό
- Το περιστατικό της μόλυνσης/ρύπανσης δεν προέρχεται από την ακούσια και ηθελημένη παραβίαση
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Νάμου, Κανονισμού ή Οδηγίας
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
----------------------------------------------1. NZN5519
2. ΝΙΥ5931
3. NHK3440
4. ΝΗΜ5639
5. ΝΗΝ7137
6. ΝΗΟ3478
7. ΝΙΚ1379
8. ΝΚΕ4530
9. ΝΚΒ7874
10.ΝΙΧ5163
11.ΝΚΚ4095
12.ΝΙΥ8559
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ:
----------------------------------Όλοι οι κωδικοί ΕΚΑ σύμφωνα με το Νόμο 4685/2020, οπως αναγράφονται στην
λίστα που έχει κατατεθεί και υπάρχει στο αρχείο της Εταιρείας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Απο τις καλύψεις που παρεχονται με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση ισχύουν:
Οι περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2 των Γενικών Ορων του ασφαλιστηρίου υπο τον τίτλο Εξαιρέσεις.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Με ποινή έκπτωσης κάθε δικαιώματός του για αποζημίωση ο Λήπτης της Ασφάλισης
υποχρεώνεται να προβεί στη λήψη κάθε μέτρου που προβλέπεται από τη σχετική
Νομοθεσία και τους κανονες της καλής τέχνης και αφορά στην ασφάλεια του κοινού.
2. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία πριν από την οριστική
αποδοχή του κινδύνου και προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της κάλυψης από
την Εταιρεία μας.
3. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με
α) συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων/τοξικών αποβλήτων
β) μόνιμη/προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων
γ) διαχείριση /επεξεργασία αποβλήτων
δ) ζημίες κατά την συλλογή στον ίδιο χώρο της συλλογής και
ε) διασυνοριακή μεταφορά
4. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκληθεί από μετάδοση
μολυσματικών ασθενειών ή εν γένει ασθενειών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
από ΗΙV, RC, AIDS, ΗΠΑΤΤΙΤΙΔΑ , COVID και τα επακόλουθά τους.
5. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε ευθύνη από οχήματα που δεν είναι ιδιοκτησίας
του ασφαλιζομένου εκτός και εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την εταιρία.
6. Εξαιρείται της κάλυψης η βαθμιαία/σταδιακή μόλυνση.
7. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με πυρκαιά,
έκρηξη, βραχυκύκλωμα, σεισμό , ανωτέρω βία, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις
απεργίες, οχλαγωγίες, κακόβουλες βλάβες, κίνδυνοι αποθήκευσης περιουσιακών
στοιχείων τρίτων.
8. Εξαιρείται η εργοδοτική αστική ευθύνη.
9. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε σύμβαση αποδοχής ευθύνης από τον Ασφαλιζόμενο.
10.Εξαιρούνται ζημίες κατά την κίνηση του οχήματος επί δημοσίων χώρων και οδών

Σελίδα 4 από 12
Κωδικός Ασφαλιστηρίου: F37166FBA75BD56B30F8776705A3FD4C

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ. 210 6829601-7
Α.Φ.Μ. 094060402, Γ.Ε.Μ.Η. 322801000, www.europaikipisti.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Νo 108329
όπως περιγράφονται στο νόμο 489/1976 τις οποίες οφείλει ο ασφαλιζόμενος να έχει
καλύψει από το προβλεπόμενο στον ανωτέρω αναφερόμενο νόμο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
κλάδου Αυτοκινήτων.
11.Εξαιρούνται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζονται με μούχλα,
τοξική μούχλα και αμίαντο.
12.Εξαιρούνται ζημίες από πανδημίες και επιδημίες.
13.Εξαιρούνται ζημίες από cyber risk.
14.Εξαιρούνται της κάλυψης ζημίες που τυχόν προκληθούν από αδυναμία αναγνώρισης
ημερομηνίας.
15.Εξαιρούνται της καλύψεις απαιτήσεις εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
16.Εξαιρούνται της κάλυψης ζημίες σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).
17.Εξαιρούνται της κάλυψης οι Αποθετικές ζημίες.
18.Εξαιρούνται της κάλυψης οι Αμιγώς Οικονομικές απώλειες.
19.Εξαιρείται η Επαγγελματική αστική ευθύνη.
20.Εξαιρείται η Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Εφ΄εκάστης ζημίας εφαρμόζεται απαλλαγή 5% με ελάχιστο τα 1.500,00 Ευρώ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Δηλούται και συμφωνείται ότι:
1. Τυχόν αποζημίωση καταβάλλεται μετά την οριστική πράξη καταλογισμού από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημίες που θα γεννηθούν και αναγγελθούν εντός
της περιόδου ασφάλισης με 30 ημέρες εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας της ζημίας
από τη λήξη του συμβολαίου.
3. Τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (κεντρικές ή περιφερειακές).
4. Τα οχήματα αυτά, θα πρέπει κατά την διάρκεια της ασφάλισης να έχουν σε ισχύ
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από Πιστοποιημένο ΚΤΕΟ.
5. Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και
να τηρεί τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς για την αποφυγή ατυχημάτων
6. Η συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τους κωδικούς ΕΚΑ,
θα γίνεται με τα κατάλληλα οχήματα μεταφοράς (όχημα κλειστό, ανοιχτό, στεγανό,
απορριμματοφόρο κλπ) και τα μέσα συλλογής (κάδοι , press-containers κλπ) σύμφωνα
με την αντιστοίχιση που αναφέρεται στην μελέτη οργάνωσης της ασφαλιζόμενης
επιχείρησης η οποία θα πρέπει να ακολουθεί την τεχνική , την επιστήμη, τις τεχνικές
προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και την φυσική κατάσταση του αποβλήτου.
7. Εγγύηση ότι η παράδοση θα γίνεται με νόμιμη και κατάλληλα αδειδοτημένη
εγκατάσταση διαχείρισης και να υπάρχει σε ισχύ σύμβαση με συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων για όσα απόβλητα υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα.
8. Η ασφαλιζόμενη επιχείρηση για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων έχει την πλήρη
ευθύνη για την οργάνωση των μέσων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την
καταλληλόλητα τους για την μεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοση τους
σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή
διάθεσης.
9. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς
μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση , απαιτείται εγγραφή και
καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του Ν.4042/2012
όπως ΙΣΧΎΕΙ , σε διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται καμία κάλυψη και υποχρεούται
ο ασφαλιζόμενος να προσκομίσει το αντίγραφο της προβολής δραστηριότητας Συλλογής
και Μεταφοράς από τον ΗΜΑ.
10.Η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς εντός
των ορίων αδειοδότησης των αρμόδιων Υπηρεσιών.
11.Ο Ασφαλιζόμενος διατηρεί σύμβαση σε ισχύ με τις Εταιρείες διάθεσης, ανακύκλωσης,
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επεξεργασίας & αξιοποίησης αποβλήτων και οι Αποδέκτες των αποβλήτων να είναι
κατάλληλα αδειοδοτημένοι.
12.Ο Ασφαλιζόμενος διατηρεί μητρώο των αποβλήτων που συλλέγει και μεταφέρει για
τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν και θα γνωστοποιηθούν κατά την περίοδο ασφάλισης.
ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΟΤΙ :
- Για να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να υπάρχουν σε ισχύ τα ακόλουθα:
* Καθαρό ιστορικό ζημιών.
* Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την
πρόληψη των ατυχημάτων και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς
τους σχετικούς με την ασφάλεια κοινού και προσωπικού.
ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ
-----------Εάν κατά το χρόνο έγερσης αξίωσης αποζημίωσης, σύμφωνα με το παρόν, υπάρχουν
και άλλες ασφαλίσεις που έγιναν από οποιονδήποτε Ασφαλισμένο και καλύπτουν
την ίδια ευθύνη, η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει ή να συνεισφέρει
περισσότερα από την αναλογική της συμμετοχή στο ποσό της ζημίας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εάν η Ασφαλιστική Συμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους ο Λήπτης της
Ασφάλισης δικαιούται, για λογους ανεξάρτητους απο τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει από
αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ' αυτόν.
Το δικαιώμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση και στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με
συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Η παραπάνω προθεσμία αναστέλλεται για όσο διάστημα ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει Δικαίωμα Εναντίωσης για μή παράδοση πληροφοριών ή ασφαλιστικών όρων (Γενικών & Ειδικών).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
----------------------------------------------------------Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ' υπαρχής, αμέσως και
αυτόματα απο την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής
ή εντύπου Εναντίωσης και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί.
Διευκρινίζεται οτι το Δικαίωμα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν
μεχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή
και μέχρι την περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει καταβληθεί ασφάλισμα βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (SANCTION CLAUSE)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο ασφαλιζόμενος τελεί σε γνώση και αποδέχεται τους Γενικούς και Ειδικούς όρους
ασφάλισης αστικής ευθύνης.
ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΚΑΛΥΠTΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Aρθρο 1ο. Αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτει τον λήπτη της ασφάλισης

από τις συνέπειες της από αδικοπραξία Αστικής

Ευθύνης, όπως αυτή προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα μέσα στα όρια ευθύνης που
αναφέρονται στους ειδικούς όρους αυτού του ασφαλιστηρίου, για τα ποσά τα οποία ήθελε υποχρεωθεί νόμιμα να καταβάλει ο
Λήπτης της ασφάλισης για θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε τρίτους. Η παρεχόμενη κάλυψη με το
παρόν δεν έχει εφαρμογή παρά μόνο στις συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα.
2.ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Άρθρο 2ο. Η παρεχόμενη κάλυψη με αυτό το ασφαλιστήριο αποκλείει την ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για αποζημίωση
τρίτων για ζημίες ή ατυχήματα που θα προξενηθούν :
α. Από τον λήπτη της ασφάλισης ή από πρόσωπα προστηθέντα στην υπηρεσία του με την θέληση τους ή σκόπιμα ή με δόλο ή από
βαρεία αμέλεια.
β. Στον ίδιο τον λήπτη της ασφάλισης , σε μέλη της οικογενείας του, σε πρόσωπα που έχουν υπαλληλική ή εργατική σχέση μαζί
του, σε συγγενικά τους πρόσωπα ή συγγενικά πρόσωπα του λήπτη της ασφάλισης κατά την διάρκεια της εργασίας τους ή εξ
αφορμής αυτής ή στις ώρες επισκέψεων των ως άνω απασχολούμενων στο έργο, στην εργασία τους.
γ. Σε υλικά κάθε μορφής και είδους, ιδιοκτησίας του λήπτη της ασφάλισης ή των προστηθέντων στην υπηρεσία του προσώπων ή
των διαφόρων υπεργολάβων του ή τρίτων ή ευρισκόμενα στην φύλαξη ή την εποπτεία του στους χώρους όπου εκτελούνται
οικοδομικές εργασίες από τον λήπτη της ασφάλισης ή εργασίες εγκαταστάσεων, τοποθετήσεων, διακοσμήσεων κτλ.
δ. Από ζώα, αυτοκίνητα, ποδήλατα και κάθε είδους οχήματα καθώς και από γερανούς ή ανυψωτικά μηχανήματα ή από την
λειτουργία ή τις εργασίες εγκαταστάσεως του ανελκυστήρα ή των κλιματιστικών συσκευών.
ε. Από πυρκαϊά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα ή εκτίναξη λέβητα όταν το ατύχημα ή η ζημιά οφείλεται ή έχει αιτία τα ανωτέρω
περιστατικά
στ. Από ελαττωματική κατασκευή του δικτύου υδρεύσεως ή αποχετεύσεως ή δηλητηριάσεως από ξένη και επιβλαβή αιτία στην
τροφή ή ποτό καθώς και από πλημμύρα η οποία θα ήταν αποτέλεσμα ελαττωματικής κατασκευής των δικτύων υδρεύσεως

ή

αποχετεύσεως.
ζ. Κατά τη διάρκεια πλημμύρων, καταιγίδων, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων που συνιστούν ανωτέρα βία.
η. Κατά την διάρκεια πολέμου, εισβολής εξωτερικού εχθρού,

εμφυλίου πολέμου, κινήματος, επαναστάσεως, ανταρσίας,

τρομοκρατικών ενεργειών, στάσεων – απεργιών, πολιτικών ταραχών, κακόβουλων ενεργειών, οχλαγωγιών και συναφών με αυτά,
εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια άμεση ή έμμεση μεταξύ του ατυχήματος και των
γεγονότων αυτών.
θ. Σε έργα εγκαταστάσεως γενικά οργανισμών κοινής ωφελείας ή εκσκαφών καθώς και ζημίες ή ατυχήματα που οφείλονται σε
υποχωρήσεις, κατολισθήσεις ή διάβρωση του εδάφους

λόγω βροχοπτώσεως ή που προξενούνται από έργα ή εγκαταστάσεις κάθε

είδους μετά την αποπεράτωσή τους.
ι. Από διάσπαση του ατόμου, ακτινοβολίες, ραδιενέργειες και συναφή.
ια. Λόγω συμβατικής υποχρεώσεως του λήπτη της ασφάλισης.
ιβ.Λόγω μετακινήσεως των υποστηριγμάτων ή επεμβάσεως στα υποστηρίγματα και θεμέλια όμορων κτισμάτων.
ιγ.Από συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, στοιχήματα, ράλλεϋ, διαγωνισμούς κάθε φύσεως ή κατά την διάρκεια δοκιμών
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ιδ.Σε ζημιές στα θεμέλια ή την επιδομή οικοδομής που γειτνιάζει με την περιοχή της εργασίας του λήπτη της ασφάλισης.
ιε. Οποιαδήποτε ευθύνη πηγάζει από τον νόμο, οποιασδήποτε φύσεως, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη από ή προερχόμενη από
ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από ραδιενέργεια από πυρηνικό καύσιμο ή από πυρηνικό κατάλοιπο από την καύση πυρηνικού
καυσίμου εξαιρείται.
ιστ. Ευθύνη που προέρχεται από την χρήση, εγκατάσταση ή αφαίρεση αμιάντου
ιζ. Εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτεται ευθύνη για ζημίες (σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες) που
προέρχονται /προκαλούνται/οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε ζημιογόνα γεγονότα που είναι συνέπεια ή τελέστηκαν κατά την διάρκεια
μέθης, χρήσης τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον Ασφαλισμένο και/ή τους Προστηθέντες
αυτού."
3. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 3ο. Τα ασφαλιζόμενα με το παρόν ποσά για κάθε μια από τις ειδικές περιπτώσεις αποτελούν τα ανώτατα όρια της ευθύνης
αποζημιώσεως της εταιρείας οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παθόντων. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι
τόκοι υπερημερίας και τα δικαστικά έξοδα που επιδικάζονται σε βάρος του λήπτη της ασφάλισης καθώς και κάθε δαπάνη της
εταιρείας που έχει σχέση με το ατύχημα, ειδικότερα δε η δαπάνη του δικαστικού αγώνα κατά του λήπτη της ασφάλισης εφ' όσον
τον αναλάβει η εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα του

άρθρου 5

των γενικών

όρων του ασφαλιστηρίου. Επίσης

συμπεριλαμβάνονται και η από δικαστήρια επιδικαζομένη αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης όχι όμως τα
πρόστιμα, χρηματικές ποινές, τα ποσά που επιβάλλονται για μετατροπή ή εξαγορά ποινής, τα

έξοδα ποινικών δικών

(περιλαμβανομένης και της δικηγορικής αμοιβής) τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι βαρύνουν την
εταιρεία.
4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 4ο. Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να αναγγέλλει κάθε ατύχημα εγγράφως στην εταιρία 8 ημέρες από την στιγμή που
έλαβε γνώση της επέλευσης του ατυχήματος. Η αναγγελία πρέπει να αναφέρει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια την φύση και τις
συνθήκες του ατυχήματος και τα γεγονότα που ακολούθησαν καθώς και τα ονόματα και τις διευθύνσεις αυτού που προξένησε το
ατύχημα , των παθόντων και των μαρτύρων. Αν ο λήπτης της ασφάλισης παραβεί υπαίτια την ανωτέρω υποχρέωση του, η Εταιρία
έχει δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της. Η εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος
αν η επέλευση του κινδύνου οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου
του ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή τρίτων που τους έχει ανατεθεί
επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφαλίσεως.
5. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ
Άρθρο 5ο. Η εταιρεία εφ' όσον το ζητήσει, ταυτόχρονα με την αναγγελία σ'αυτή του ατυχήματος, έχει μόνη την διεύθυνση κάθε
δικαστικής υποθέσεως για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης καθώς και το δικαίωμα να κλείνει συμβιβασμούς. Με ποινή την
καταγγελία του ασφαλιστηρίου ο λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση να παράσχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα στον
δικηγόρο που θα του υποδείξει η εταιρεία. Αν δεν καταστεί εφικτός ο συμβιβασμός της εταιρείας με τον παθόντα και σε
περίπτωση που θα εγερθεί αγωγή, ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να παραδώσει στην εταιρεία επί αποδείξει κάθε
κοινοποιούμενο σ' αυτόν έγγραφο δικαστικό ή εξώδικο, να βοηθήσει την εταιρεία στην εξακρίβωση της ευθύνης του ατυχήματος
και της εκτάσεως των ζημιών, ονομάσει τους μάρτυρες και να τους προσκομίσει στο δικαστήριο ή κατά την διεξαγωγή των
μαρτυρικών καταθέσεων. Εάν γίνει ποινική δίωξη εναντίον του, ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την
εταιρεία για να αναθέσει, αν το κρίνει σκόπιμο, σε δικηγόρο και την υπεράσπισή του. Αν τυχόν παραβιαστούν αυτά που
συμφωνούνται σ'αυτό το άρθρο η εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει ή να τροποποιήσει την ασφαλιστική σύμβαση ή να ζητήσει
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την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.
6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Aρθρο 6ο. Με το γεγονός της καταβολής της αποζημιώσεως ή της αναγνωρίσεως του ατυχήματος ή της ζημιάς από την
εταιρεία, η τελευταία θεωρείται απέναντι στους αυτουργούς του δυστυχήματος και κάθε τρίτου γενικά σαν αυτόματα
υποκαθιστάμενη στον λήπτη της ασφάλισης για όλα του τα δικαιώματα. Ο τελευταίος υποχρεώνεται να αναγνωρίσει την εκχώρηση
ή υποκατάσταση και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο, απόδειξη ή εξουσιοδότηση. Η υποκατάσταση αυτή δεν επέρχεται αν για
το ατύχημα ή την ζημία ευθύνεται ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, οι ανιόντες, οι κατιόντες, οι σύζυγοι ή άλλα
πρόσωπα που συνοικούν μαζί με τον λήπτη της ασφάλισης ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι εκπρόσωποί του, εκτός αν αυτοί
ενέργησαν με δόλο.
7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 7ο. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα πάντοτε να απαλλάσσεται από όλες τις παραπέρα υποχρεώσεις της απέναντι στον
της ασφάλισης για ζημιές, αφού θέσει στη διάθεσή του το

λήπτη

ανώτατο όριο αποζημιώσεως που ορίζεται με το παρόν

ασφαλιστήριο για την περίπτωση στην οποία αφορά το ατύχημα. Αν η εταιρεία ζητεί τον διακανονισμό της υποθέσεως με
συμβιβασμό, αποτύχει όμως σ' αυτό από άρνηση του λήπτη της ασφάλισης για απαιτήσεις του παθόντα ανώτερες του ποσού της
ασφαλείας, τότε δεν ευθύνεται αυτή για επί πλέον δαπάνες, τόκους, έξοδα κτλ.
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 8ο. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν ή μείωση της ζημίας και να
ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρίας :
1) Παρέχει κάθε διευκόλυνση στους υπαλλήλους ή πραγματογνώμονες της εταιρείας όταν θέλουν να ενεργήσουν επιθεώρηση του
κινδύνου για επαλήθευση της δηλώσεως του λήπτη της ασφάλισης.
2) Δηλώνει στην εταιρεία κάθε μείωση ή επίταση του κινδύνου.
3) Επιλέγει με προσοχή τους υπαλλήλους για την εξεύρεση των καταλλήλων προσώπων γι' αυτή την εργασία. Τα κτίρια,
εγκαταστάσεις, μηχανήματα κτλ. που χρησιμοποιούνται στην

εργασία αυτή πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να

είναι κατάλληλα για την εργασία που προορίζονται.
4) Παίρνει λογικές προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων και τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς

τους

σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού.
9.ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Άρθρο 9ο. Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της , αν χωρίς υπαιτιότητα δική της ή
του λήπτη της ασφάλισης ή από αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης δεν περιήλθαν στην γνώση της στοιχεία ή περιστατικά
αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου. Η καταγγελία ή η πρόταση για τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει
μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που Εταιρία έμαθε τα στοιχεία ή τα περιστατικά αυτά. Στην περίπτωση που υπάρχει αμέλεια του
λήπτη της ασφάλισης και ο κίνδυνος επέλθει πριν την τροποποίηση ή την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης, το ασφάλισμα
μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί αν δεν υπήρχε η
παράβαση. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο
λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την λήψη της πρότασης τροποποίησης, εφ' όσον αυτή δεν γίνει δεκτή.
Αν η παράβαση οφείλεται σε δόλο, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε
γνώση της παράβασης και η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της προς καταβολή
του ασφαλίσματος αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει μέσα στην προθεσμία άσκησης της καταγγελίας και ο λήπτης της ασφάλισης
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της Εταιρίας.
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Στην περίπτωση που υπάρχει δόλος ή αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης η Εταιρία δικαιούται τα ασφάλιστρα που ήταν ληξιπρόθεσμα
κατά το χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου αν ο
ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.
10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ
Άρθρο 10ο. 1) Μόνο η κατοχή του ασφαλιστηρίου δε βεβαιώνει την καταβολή των ποσών που αναλογούν για ασφάλιστρα,
φόρους, χαρτόσημα κτλ. για την οποία απαιτείται η ειδική

και ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη της εταιρείας με υπογραφή του

εντεταλμένου Διευθυντού ή Πράκτορα και του Εισπράκτορα του συνολικού ποσού που αναγράφεται στην απόδειξη.
2) Αν υπάρξει καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση
με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης στην οποία του γνωστοποιεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου
θα επιφέρει μετά από ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της δήλωσης την λύση της σύμβασης..
11. ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
Άρθρο 11ο. Η ισχύς της ασφαλίσεως αρχίζει από την καθοριζόμενη στο παρόν ημέρα και ώρα και μετά την υπογραφή του
ασφαλιστηρίου από τους Συμβαλλόμενους και την καταβολή των ασφαλίστρων κτλ. για την οποία απαιτείται ειδική και ιδιαίτερη
έγγραφη απόδειξη όπως προβλέπεται παραπάνω.
12. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.
Άρθρο 12ο. Η εταιρεία δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση αυτού του ασφαλιστηρίου εκτός αν έχει συγκατατεθεί σ'αυτό με
πρόσθετη πράξη κανονικά υπογεγραμμένη.
2) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ή των συμφωνιών αυτού του ασφαλιστηρίου είναι έγκυρη μόνο με την υπογραφή της
σχετικής με την μεταβολή πρόσθετης πράξης.
13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Άρθρο 13ο. Η εταιρία και ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούνται να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύμβαση για σπουδαίο λόγο. Αν
την καταγγελία ασκήσει η Εταιρία τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα
περιέλθει αυτή στον λήπτη της ασφάλισης.
14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΤΛ.
Άρθρο 14ο. 1) Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν ανάμεσα στην εταιρεία με τον λήπτη της ασφάλισης αρμόδια είναι
τα Δικαστήρια της Αθήνας αφού βεβαιωθεί ότι είναι αδύνατη η λύση της με διαιτησία.2) Η υποχρέωση της εταιρείας για
αποζημίωση οποιουδήποτε από τους

κινδύνους που

καλύπτονται από

αυτό

το ασφαλιστήριο υπόκειται σε αποκλειστική

τετραετή παραγραφή που αρχίζει από το τέλος του έτους στο οποίο έγινε η ζημιά.3) Σε περίπτωση εφαρμογής των οριζομένων
Γενικών Όρων του άρθρο .7 παρ.1 τα τέλη και τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξοφλήσεως της αποζημιώσεως βαρύνουν τον
λήπτη της ασφάλισης καθώς και όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβαλλόταν η εταιρεία από κοινοποιηθείσες σ' αυτή εκχωρήσεις ή από
επιβληθείσες κατασχέσεις κατά του λήπτη της ασφάλισης στα χέρια της, σαν τρίτη. Επίσης, σε κάθε περίπτωση εξοφλήσεως απ'
ευθείας από την εταιρεία δικαστικών αποφάσεων κατά του λήπτη της ασφάλισης ή καταβολής από αυτή αποζημιώσεως μετά από
συμβιβασμό, τα τέλη, συμβολαιογραφικά δικαιώματα κτλ. συνυπολογίζονται σαν δαπάνες στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, πέρα από
το οποίο η εταιρεία σε καμία περίπτωση μπορεί να επιβαρυνθεί.
15. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι πρόσωπο διαφορετικό του λήπτη της ασφάλισης, τότε ο ασφαλισμένος θα υπέχει τις
ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ:
Η Εταιρία δεν ασφαλίζει:
Σωματικές Βλάβες ή/και υλικές ζημίες άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενες ή από την εκφόρτωση, διασκορπισμό, απελευθέρωση ή
διαφυγή Μολυσματικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένου και του οποιουδήποτε κόστους για την απομάκρυνση, θεραπεία ή καθαρισμό
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αυτών των Μολυσματικών Ουσιών).
Με τον όρο "ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ" εννοείται οποιαδήποτε στερεά, υγρή ή αέρια ουσία που μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή
ερεθισμό συμπεριλαμβανομένου και μη εξαιρουμένου του καπνού, αναθυμιάσεων, εξατμίσεων, αιθάλης, όξινης, τοξικής ή χημικής και
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τα οποία ανακυκλώθηκαν ή κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
(SANCTION CLAUSE)
Κανένας ασφαλιστής δεν θεωρείται υπόχρεος σε παροχή κάλυψης, καταβολή αποζημίωσης ή παροχή οποιοδήποτε προνομίου, στο
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, στο βαθμό που η παροχή κάλυψης, αποζημίωση ή προνόμιο θα εξέτεθαν τον ασφαλιστή σε
οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό σύμφωνα με Αποφάσεις του ΟΗΕ ή αποφάσεις που αφορούν εμπορικές ή
οικονομικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Μ. Βρετανίας ή των ΗΠΑ.
ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:
Το ασφαλιστήριο εξαιρεί απώλειες οποιουδήποτε είδους που οφείλονται, προκύπτουν ή αποτελούνται, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά ή
σε τμήματα σε ή από τις παρακάτω αιτίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Χρήση ή κατάχρηση του διαδικτύου
Ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων ή άλλης πληροφορίας
Ιός υπολογιστή
Χρήση ή κατάχρηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ιστοσελίδας ή παρόμοιας λειτουργίας
Δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ή σε παρόμοια δραστηριότητα
Απώλεια δεδομένων ή ζημιά στο πληροφοριακό σύστημα, αναφερομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά του εξοπλισμού
ή του λογισμικού (εκτός αν η απώλεια ή η ζημία οφείλεται σε σεισμό, φωτιά ή καταιγίδα)
Λειτουργία ή δυσλειτουργία του διαδικτύου ή οποιασδήποτε διεύθυνσης του διαδικτύου, ιστοσελίδας ή παρόμοιας
λειτουργίας (εκτός αν τέτοια απώλεια ή ζημία οφείλεται σε σεισμό, φωτιά ή καταιγίδα)
Παραβίαση, εκούσια ή ακούσια, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αναφερομένων ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά των δικαιωμάτων σήματος ή πατέντας)

Επιπλέον, με το παρόν γίνεται κατανοητό και συμφωνείται ότι ο ασφαλιστής δεν φέρει ευθύνη για αιτιάσεις που προκύπτουν άμεσα ή
έμμεσα, από ή λόγω πειρατικών ενεργειών σε πληροφοριακά συστήματα.
Για το σκοπό αυτής της ρήτρας, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
1. Ως πειρατικές ενέργειες θεωρούνται:
α) η πρόσβαση τρίτου μέλους σε πληροφοριακά συστήματα, χωρίς εξουσιοδότηση ή με υπέρβαση της εξουσιοδότησης.
β) η χρήση του πληροφοριακού συστήματος από τρίτον χωρίς εξουσιοδότηση ή με υπέρβαση της εξουσιοδότησης.
2.

Ως πληροφοριακό σύστημα θεωρείται κάθε υπολογιστής, προσωπικός υπολογιστής, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων,
πολυμέσα (βιβλιοθήκες) ή μέρος αυτών, ή συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων ή συστήματα
τηλεπικοινωνιών, το δίκτυο, το πρωτόκολλο ή μέρος αυτού, συσκευές αποθήκευσης, μικροτσίπ, ολοκληρωμένο
κύκλωμα, όλες οι εγκαταστάσεις εισόδου/εξόδου/επεξεργασίας, ρολόι πραγματικού χρόνου ή παρόμοια συσκευή ή άλλο
είδος λογισμικού υπολογιστή (ενδεικτικά αναφερομένων αλλά όχι περιοριστικά των εφαρμογών λογισμικού, τα
περιβάλλοντα των λειτουργικών συστημάτων ή υπηρεσιών κατάρτισης σε χρόνο λειτουργίας), υλικολογισμικού
(firmware) ή μικροκώδικα, που ανήκουν, ενοικιάζονται ή χειρίζονται από τον Ασφαλισμένο.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ
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Προσ την
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
(άρθρου 2 παρ. 5 ν. 2496/1997)

Υπόδειγμα : 1

Ο υπογεγραμμένοσ ………………………………………………………………………………………………… παρέλαβα το υπ’ αριθμόν
………………………………… ασφαλιστήριο τησ εταιρίασ σασ, το περιεχόμενο του οποίου παρεκκλίνει από την σχετική αίτηση
για ασφάλιση που σασ υπέβαλα στα παρακάτω σημεία:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για τον λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωσή μου στισ παραπάνω παρεκκλίσεισ, οι οποίεσ επομένωσ δεν ισχύουν. Επίσησ σασ
καλώ να τροποποιήσετε τουσ σχετικούσ όρουσ σύμφωνα με το περιεχόμενο τησ αίτησήσ μου για ασφάλιση, σε
διαφορετική περίπτωση η σύναψη τησ μεταξύ μασ σύμβασησ ματαιούται, το δε ασφαλιστήριο που παρέλαβα ουδεμία ισχύ
έχει.
Τόποσ …………………………………

Ημερομηνία ……………………

Ο δηλών

Υπογραφή

Προσ την
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
(άρθρου 2 παρ. 6 ν. 2496/1997)

Υπόδειγμα : 2

Ο υπογεγραμμένοσ ………………………………………………………………………………………………… παρέλαβα το υπ’ αριθμόν
………………………………… ασφαλιστήριο τησ εταιρίασ σασ. Δεν μου έχετε παραδώσει όμωσ :
α) Τισ πληροφορίεσ που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. Δ’ του ν.δ. 400/1970.*
β) Τουσ ασφαλιστικούσ όρουσ (γενικούσ και ειδικούσ) που διέπουν την ασφαλιστική μου σύμβαση. *
* (Να διαγραφεί ότι έχει παραδοθεί).
Για τον λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωσή μου στην παραπάνω σύμβαση ασφάλισησ, η σύναψη τησ οποίασ κατόπιν
αυτού ματαιούται, το δε ασφαλιστήριο που παρέλαβα ουδεμία ισχύ έχει.
Τόποσ …………………………………

Ημερομηνία ……………………

Ο δηλών

Υπογραφή

Προσ την
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο υπογεγραμμένοσ …………………………………………………………………………………………………………………παρέλαβα:
α) Το ασφαλιστήριο με αριθμό ………………………………………
β) Τουσ Γενικούσ και Ειδικούσ Όρουσ που το συνοδεύουν
γ) Ένα υπόδειγμα Δήλωσησ Εναντίωσησ (άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2496/1997)
δ) Ένα υπόδειγμα Δήλωσησ Εναντίωσησ (άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2496/1997)
* (Να διαγραφεί ότι έχει παραδοθεί).
Τόποσ …………………………………

Ημερομηνία ……………………

Ο δηλών

Υπογραφή

