
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  ERGO
Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ: 2057076790/0001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: 1904031440
ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                Α.Φ.Μ.: 028787047
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 15 ΤΚ 17456 ΑΛΙΜΟΣ GR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 15 ΤΚ 17456 ΑΛΙΜΟΣ GR
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕNΝΗΣΗΣ: 11.11.1960
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: ΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ               Α.Φ.Μ.:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους συνημμένους ασφαλιστικούς όρους, δηλαδή τους γενικούς και  ειδικούς όρους οι  οποίοι
αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με την ασφαλιστική σύμβαση. Ο ασφαλισμένος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους, γενικούς και ειδικούς, που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και κάθε παράβασή τους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη  έκπτωσή του
από τα δικαιώματα του από τη σύμβαση και την ολοκληρωτική απαλλαγή της εταιρίας από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση. Οι ειδικοί όροι
υπερισχύουν των γενικών όρων, αν είναι αντίθετοι ή διαφορετικοί από αυτούς. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή του περιεχομένου τους
είναι άκυρη εφόσον δε φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρίας. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό
δίκαιο.
H ERGO εφαρμόζει το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και το σχετικό έντυπο ενημέρωσης, το οποίο μπορείτε να
βρείτε στην εταιρεία μας, στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ergohellas.gr/pages/
customer-support/data-protection, παρέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διάρκεια ασφαλιστηρίου Ολικά Ασφάλιστρα
ασφαλιστηρίου:

84,00

Από 00:00 της: 07.04.2019 Τρόπος πληρωμής ασφαλίστρων: Ασφάλιστρα εφάπαξ
Μέχρι 23:59 της: 13.04.2019 Καταβολή δόσης ή δόσεων:  07.04.2019

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΟΣΗΣ από: 07.04.2019 μέχρι: 13.04.2019

Καθαρά
Ασφάλιστρα

Δικαίωμα
Ασφαλιστηρίου

Φόρος
Ασφαλίστρων

Ολικά Ασφάλιστρα
σε ευρώ

60,53 12,49 10,98 84,00

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

-Θάνατος από ατύχημα 6.000
-Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 6.000
-Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα % Χ 6.000
-Εξοδα θεραπείας ατυχήματος ή ασθένειας 1.800
-Απώλεια αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων 300
-Ζημιά από προκαταβολές που δεν επιστρέφονται 300
-Πρόσθετες ταξιδιωτικές δαπάνες 600
-Προσωπική Αστική Ευθύνη 6.000

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ          60.000

Στο πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλα τα ασφαλιστικά ποσά των επιμέρους καλυπτόμενων κινδύνων (και δεν το
προσαυξάνουν) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατυχημάτων που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

ERGO Ασφαλιστική  Ανώνυμη Εταιρεία
Λεωφ. Συγγρού 173,  171 21 Νέα Σμύρνη
Τηλ. +30 210 3705300, Fax +30 210 3705550
Α.Φ.Μ. 094256484, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά
www.ergohellas.gr

ERGO PRINT / Κωδικός ΔΙΑΣ: 00000000712140467721
 12215972/827/967159/ //ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ,
ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το παρόν έχει θέση και ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Π.Δ. υπ΄αριθμόν 99/9.2.1977 και της υπ΄αριθμόν Α
9934/197/ΠΟΛ. 176/23.6.1977 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Από Ελλάδα προς Τουρκία και σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα ταξιδιού που προσκομίστηκε στην εταιρία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Η παρούσα ασφάλιση ισχύει με την προϋπόθεση ο λήπτης της ασφάλισης να έχει προσκομίσει στην εταιρεία, πριν την έναρξη της
ασφάλισης, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και τις ημερομηνίες γέννησης των ασφαλισμένων ταξιδιωτών, καθώς επίσης και το
αναλυτικό πρόγραμμα του ταξιδίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ασφαλιστηρίου.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΖΗΜΙΑ
Δεν υπάρχει καμία απαλλαγή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο όλες οι περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 9 και 10 των γενικών όρων του
παρόντος ασφαλιστηρίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1.- Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την αίτηση για ασφάλιση, ο λήπτης
      της  ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην εταιρία το σχετικό
      έντυπο υπόδειγμα Α΄ δήλωσης εναντίωσης, που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένη
      επιστολή, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του ασφαλιστηρίου.
2.-  Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε έγγραφο με τις
     πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150, παράγραφος 1, Ν. 4364/2016 κατά το
     χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και
     ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας
     και αποστέλλοντας στην εταιρεία το σχετικό έντυπο υπόδειγμα Β΄ δήλωσης εναντίωσης, που επισυνάπτεται
     στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης
     σε αυτόν του ασφαλιστηρίου.
3.-  Αν το ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, για
     λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις (1.-) και (2.-), να
     υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση αποστέλλοντας στην εταιρεία συστημένη επιστολή,
      εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του ασφαλιστηρίου.

Τα παραπάνω θεωρούνται κατά την έννοια του νόμου 2496/97 πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Επισυνάπτονται οι γενικοί όροι του παρόντος ασφαλιστηρίου (κωδικός όρου : 10.10/01.08.2018) .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02.04.2019
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟΥ 150, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, Ν. 4364/2016

Η πλήρης επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης είναι :

ERGO
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ι) Η έδρα αυτής ευρίσκεται στην ΕΛΛΑΔΑ, στην πόλη της 
                    ΑΘΗΝΑΣ

Οδός : Λεωφ. Συγγρού 173
Τ.Κ. : 171 21 Νέα Σμύρνη
ΤΗΛ  : 210 3705300
FAX  : 210 3705550
ΑΦΜ  : 094256484
Δ.Ο.Υ. : Φ.Α.Ε. Πειραιά
Α.Μ.Α.Ε: 20264/05/Β/89/008

(ΙΙ) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
Για  τις  περιπτώσεις όπου έχει συμφωνηθεί επιλογή δικαίου, 

                    εφαρμόζονται  οι διατάξεις του άρθρου 145 του N. 4364/2016 και οι 
          σχετικοί   όροι της  ασφαλιστικής συμβάσεως.

(ΙΙΙ) Η ασφαλιστική εταιρία επιλαμβάνεται, εντός ευλόγου χρόνου, κάθε
εγγράφου αιτήματος ή παραπόνου του ασφαλισμένου και διευθετεί
αυτά, στο βαθμό που είναι εφικτό και εφόσον υπάρχει σύμπτωση
βουλήσεων, σε αντίθετη δε περίπτωση, απαντά, εντός ευλόγου
χρόνου, εγγράφως διατυπώνοντας τους λόγους της διαφωνίας της.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A'
Προς τη ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
ERGO
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2, παράγραφος 5 του Ν. 2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμό 2057076790/0001  ασφαλιστηρίου που
μου παραδώσατε, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής
σημεία :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ
έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία _____/____/_______
Ο δηλών

__________________
(υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄ ΑΦΟΡΑ :
Προς τη 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ERGO 2. ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2, παράγραφος 6 του Ν. 2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του με αριθμό
2057076790/0001 ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι :

[  ] Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150, παράγραφος 1,
Ν. 4364/2016.
[  ] Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και
ουδεμία ισχύ  έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία _____/____/_______
Ο δηλών

__________________
(υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.



ERGO
Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  ERGO
Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ: 2057076790/0001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: 1904031440
ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                Α.Φ.Μ.: 028787047
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 15 ΤΚ 17456 ΑΛΙΜΟΣ GR
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 15 ΤΚ 17456 ΑΛΙΜΟΣ GR
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕNΝΗΣΗΣ: 11.11.1960
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: ΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ               Α.Φ.Μ.:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους συνημμένους ασφαλιστικούς όρους, δηλαδή τους γενικούς και  ειδικούς όρους οι  οποίοι
αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με την ασφαλιστική σύμβαση. Ο ασφαλισμένος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους, γενικούς και ειδικούς, που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και κάθε παράβασή τους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη  έκπτωσή του
από τα δικαιώματα του από τη σύμβαση και την ολοκληρωτική απαλλαγή της εταιρίας από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση. Οι ειδικοί όροι
υπερισχύουν των γενικών όρων, αν είναι αντίθετοι ή διαφορετικοί από αυτούς. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή του περιεχομένου τους
είναι άκυρη εφόσον δε φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρίας. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό
δίκαιο.
H ERGO εφαρμόζει το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και το σχετικό έντυπο ενημέρωσης, το οποίο μπορείτε να
βρείτε στην εταιρεία μας, στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ergohellas.gr/pages/
customer-support/data-protection, παρέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διάρκεια ασφαλιστηρίου Ολικά Ασφάλιστρα
ασφαλιστηρίου:

84,00

Από 00:00 της: 07.04.2019 Τρόπος πληρωμής ασφαλίστρων: Ασφάλιστρα εφάπαξ
Μέχρι 23:59 της: 13.04.2019 Καταβολή δόσης ή δόσεων:  07.04.2019

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΟΣΗΣ από: 07.04.2019 μέχρι: 13.04.2019

Καθαρά
Ασφάλιστρα

Δικαίωμα
Ασφαλιστηρίου

Φόρος
Ασφαλίστρων

Ολικά Ασφάλιστρα
σε ευρώ

60,53 12,49 10,98 84,00

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

-Θάνατος από ατύχημα 6.000
-Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 6.000
-Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα % Χ 6.000
-Εξοδα θεραπείας ατυχήματος ή ασθένειας 1.800
-Απώλεια αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων 300
-Ζημιά από προκαταβολές που δεν επιστρέφονται 300
-Πρόσθετες ταξιδιωτικές δαπάνες 600
-Προσωπική Αστική Ευθύνη 6.000

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ          60.000

Στο πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλα τα ασφαλιστικά ποσά των επιμέρους καλυπτόμενων κινδύνων (και δεν το
προσαυξάνουν) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατυχημάτων που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

ERGO PRINT / Κωδικός ΔΙΑΣ: 00000000712140467721
 12215972/827/967159/ //ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ,
ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το παρόν έχει θέση και ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Π.Δ. υπ΄αριθμόν 99/9.2.1977 και της υπ΄αριθμόν Α
9934/197/ΠΟΛ. 176/23.6.1977 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Από Ελλάδα προς Τουρκία και σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα ταξιδιού που προσκομίστηκε στην εταιρία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Η παρούσα ασφάλιση ισχύει με την προϋπόθεση ο λήπτης της ασφάλισης να έχει προσκομίσει στην εταιρεία, πριν την έναρξη της
ασφάλισης, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και τις ημερομηνίες γέννησης των ασφαλισμένων ταξιδιωτών, καθώς επίσης και το
αναλυτικό πρόγραμμα του ταξιδίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ασφαλιστηρίου.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΖΗΜΙΑ
Δεν υπάρχει καμία απαλλαγή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο όλες οι περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 9 και 10 των γενικών όρων του
παρόντος ασφαλιστηρίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1.- Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου από την αίτηση για ασφάλιση, ο λήπτης
      της  ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην εταιρία το σχετικό
      έντυπο υπόδειγμα Α΄ δήλωσης εναντίωσης, που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένη
      επιστολή, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του ασφαλιστηρίου.
2.-  Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε έγγραφο με τις
     πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150, παράγραφος 1, Ν. 4364/2016 κατά το
     χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και
     ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας
     και αποστέλλοντας στην εταιρεία το σχετικό έντυπο υπόδειγμα Β΄ δήλωσης εναντίωσης, που επισυνάπτεται
     στο παρόν ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης
     σε αυτόν του ασφαλιστηρίου.
3.-  Αν το ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, για
     λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις (1.-) και (2.-), να
     υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση αποστέλλοντας στην εταιρεία συστημένη επιστολή,
      εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του ασφαλιστηρίου.

Τα παραπάνω θεωρούνται κατά την έννοια του νόμου 2496/97 πρώτη σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Επισυνάπτονται οι γενικοί όροι του παρόντος ασφαλιστηρίου (κωδικός όρου : 10.10/01.08.2018) .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02.04.2019
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Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου  

Ταξιδιωτικής Ασφάλισης  

ERGO Ασφαλιστική A.E.  

Κωδικός όρων : 10.10/1.8.2018 

 

Οι όροι αυτοί αφορούν και ισχύουν για το σύνολο 

των ασφαλιστικών κινδύνων που επιλέξατε, οι 

οποίοι αναγράφονται στο ασφαλιστήριό σας και 

καλύπτονται από αυτό.  

 

Πληροφορίες άρθρου 150, παραγρ.1, 

Ν.4364/2016 

Η πλήρης επωνυµία µας είναι: ERGO 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

(Ι) Η έδρα µας βρίσκεται στην ΕΛΛΑΔΑ, στην 

πόλη της ΑΘΗΝΑΣ, Οδός: Λεωφ. Συγγρού 173, 

T.K. 171 21, Τηλ. 2103705300, Fax 210 3705550 

A.Φ.Μ. 094256484, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, 

Γ.Ε.ΜΗ. 6097501000.  

(ΙΙ) Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται 

από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.  

(ΙΙΙ) Κάθε έγγραφο αίτηµα ή παράπονό σας, 

εξετάζεται από την εταιρεία και διευθετείται, στο 

βαθµό που αυτό είναι εφικτό, χωρίς καθυστέρηση. 

Εάν το αίτηµά σας δεν µπορεί να ικανοποιηθεί, θα 

σας απαντήσουµε εγγράφως, εξηγώντας σας τους 

λόγους. 

 

1. Ορισμοί 

 

Οι λέξεις, που αμέσως παρακάτω ακολουθούν με 

αλφαβητική σειρά, έχουν το ίδιο νόημα 

οπουδήποτε τις συναντάτε στο ασφαλιστήριό σας 

και την έννοια που δίνεται παρακάτω: 

 

Αναγνωρισμένες δαπάνες νοσηλείας 

Αναγνωρισμένες δαπάνες νοσηλείας αποτελούν 

το σύνολο των προσκομισθέντων παραστατικών 

εξόδων νοσηλείας υπό την προϋπόθεση ότι 

αποτελούν αναγκαία, λογικά και συνήθη έξοδα, τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

νοσηλείας για θεραπεία, η οποία είναι ιατρικά 

τεκμηριωμένη και ιατρικά απαραίτητη να γίνει 

εντός Νοσοκομείου. Παραστατικά ή μέρος αυτών 

που δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις δεν 

συνυπολογίζονται στις αναγνωρισμένες δαπάνες.  

 

 

 

 

 

 

Απαλλαγή 

Είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο συμμετέχει ο 

ασφαλισμένος σε κάθε ζημιά και το οποίο 

αφαιρείται από το τελικό ποσό αποζημίωσης. 

Απαλλαγή προβλέπεται για συγκεκριμένους 

ασφαλιστικούς κινδύνους του ασφαλιστηρίου. 

Εφόσον υπάρχει απαλλαγή, το ποσό της 

αναγράφεται στο ασφαλιστήριό σας.  

 

Αποζημίωση ή Ασφάλισμα 

Είναι το χρηματικό ποσό που οφείλει να καταβάλει 

η εταιρεία στους ασφαλισμένους της για την 

πληρωμή κάθε καλυπτόμενης ζημιάς από το 

ασφαλιστήριο.  

 

Ασφαλισμένος  

Είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο απειλείται 

από την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου και για 

χάρη του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική 

κάλυψη. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες 

υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης. 

 

Ασφαλιστήριο 

Είναι το σύνολο των επίσημων ασφαλιστικών 

εγγράφων, που εκδίδονται από την εταιρεία και 

αποτελείται από: 

 το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου (στο οποίο 

αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της 

ασφαλιστικής σύμβασης, όπως τα στοιχεία του 

λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου, η διάρκεια 

της ασφαλιστικής σύμβασης, οι παρεχόμενες 

καλύψεις, τα ασφαλιστικά ποσά, οι ειδικές 

συμφωνίες κ.λπ.)  

 τις πρόσθετες πράξεις του ασφαλιστηρίου 

 τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης 

(γενικούς ή και ειδικούς). 

 

Ασφαλιστικό ποσό – Ασφαλισμένο κεφάλαιο -  

Όριο ευθύνης  

Είναι το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που 

συμφωνείται με το ασφαλιστήριο ότι θα 

καταβληθεί από την εταιρεία, σε περίπτωση 

ζημιάς. Δηλώνεται ξεχωριστά για κάθε 

ασφαλιστικό κίνδυνο και αναφέρεται στην πρώτη 

σελίδα του ασφαλιστηρίου. 
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Ασφαλιστικός κίνδυνος  

Είναι το ενδεχόμενο να συμβεί κάποιο ζημιογόνο 

γεγονός, το οποίο καλύπτεται από το 

ασφαλιστήριο.  

 

Ασφάλιστρα 

Είναι το χρηματικό ποσό που απαιτείται να 

καταβάλει ο λήπτης της ασφάλισης, προκειμένου 

να εκδοθεί και να ισχύσει το ασφαλιστήριό του.  

 

Ασθένεια 

Είναι κάθε παθολογική κατάσταση του 

οργανισμού του ασφαλισμένου, που εκδηλώνεται 

στη διάρκεια του ταξιδιού και η αντιμετώπισή της 

απαιτεί δαπάνες νοσοκομειακής ή εξω-

νοσοκομειακής περίθαλψης.  

 

Ατύχημα 

Είναι κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε βίαιη, 

απρόβλεπτη, εξωτερική και ορατή αιτία και 

απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και τη 

συμμετοχή του ασφαλισμένου, ή του λήπτη της 

ασφάλισης, ή των δικαιούχων και που μπορεί να 

προκαλέσει άμεση σωματική βλάβη. 

 

Δικαιούχος του ασφαλίσματος  

Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει το 

δικαίωμα να εισπράξει την αποζημίωση σε 

περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. Σε 

περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, 

δικαιούχοι του ασφαλίσματος είναι αυτοί που 

ορίζονται ως δικαιούχοι στο παρόν ασφαλιστήριο.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση καταβολής 

ασφαλίσματος δικαιούχος είναι ο ασφαλισμένος. 

 

Εταιρεία 

Είναι η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την 

επωνυμία ERGO Ασφαλιστική Α.Ε. 

 

Κακόβουλες ενέργειες 

Είναι οι ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε 

προσώπου που διαπράττονται είτε κατά τη 

διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, 

πολιτικών ταραχών ή εν γένει διατάραξης της 

δημόσιας τάξης, είτε μεμονωμένα, με σκοπό το 

βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά, χωρίς όμως να 

περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη 

τρομοκρατίας. 

 

Λήπτης της ασφάλισης  

Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο 

σύναψε την ασφάλιση με την εταιρεία. Το 

πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στο 

ασφαλιστήριο για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. 

Τον λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη 

φύση τους βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 

 

Πρόσθετη πράξη 

Είναι το ασφαλιστικό έγγραφο που εκδίδεται από 

την εταιρεία και τροποποιεί ή ακυρώνει ένα 

ασφαλιστήριο που είναι ήδη σε ισχύ. 

 

Στάσεις – απεργίες – οχλαγωγίες - πολιτικές 

ταραχές 

Είναι πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος 

μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης 

ή πράξεις νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής με σκοπό 

την καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή τη 

μείωση των συνεπειών της, όχι όμως την 

καταστολή ή πρόληψη οποιασδήποτε πράξης 

τρομοκρατίας. 

  

Ταξίδι 

Είναι η συνεχής χρονική περίοδος, που αρχίζει τη 

στιγμή της αναχώρησης του ασφαλισμένου από 

το συνήθη τόπο κατοικίας ή εργασίας του (όποιος 

από τους δυο είναι μεταγενέστερος) και λήγει τη 

στιγμή της επιστροφής του στο συνήθη τόπο 

κατοικίας ή εργασίας του (όποιος από τους δυο 

είναι προγενέστερος), με την προϋπόθεση ότι στη 

διάρκεια της συνεχούς χρονικής περιόδου ο 

ασφαλισμένος απομακρύνθηκε περισσότερο από 

50 χιλιόμετρα από τον συνηθισμένο τόπο 

κατοικίας ή εργασίας του. 

 

Τρομοκρατία ή Τρομοκρατικές ενέργειες 

Είναι οι βίαιες και παράνομες ενέργειες 

οργανωμένης εγκληματικής ομάδας προσώπων ή 

προσώπου, εναντίον άλλων προσώπων ή των 

περιουσιών τους, που σκοπό έχουν τον 

εκφοβισμό ή την πολιτική, κοινωνική ή οικονομική 

αποσταθεροποίηση και αναταραχή ή την άσκηση 

πίεσης στη νόμιμη αρχή και πηγάζουν από 

πολιτικά, θρησκευτικά, εθνικά ή άλλα παρόμοια 

ιδεολογικά κίνητρα. 
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2. Πώς καταρτίσθηκε και ισχύει το 

ασφαλιστήριο, ποια είναι η διάρκεια της 

κάλυψης και τι ισχύει για την πληρωμή των 

ασφαλίστρων. 

 

2.1. Το Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε με βάση την 

πρόταση ασφάλισης που έχει υποβάλει στην 

εταιρεία ο λήπτης της ασφάλισης. 

 

2.2. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας και του λήπτη 

της ασφάλισης/ασφαλισμένου καθορίζονται από 

την πρόταση ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο και τις 

πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται μετά από 

συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του λήπτη της 

ασφάλισης. 

 

2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ενεργοποίηση του ασφαλιστηρίου και την ισχύ 

των ασφαλιστικών καλύψεών του είναι η 

εξόφληση των μικτών ασφαλίστρων του εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από 

την έναρξη της ασφάλισης ή την έκδοσή του. 

Εφόσον τα ασφάλιστρα δεν έχουν εξοφληθεί 

εντός της ως άνω προθεσμίας των εξήντα (60) 

ημερών, το ασφαλιστήριο δεν έχει καμία ισχύ. Σε 

περίπτωση ωστόσο, που η διάρκεια του 

ασφαλιστηρίου είναι μικρότερη των ενενήντα (90) 

ημερών, το ασφαλιστήριο τίθεται σε ισχύ με την 

εξόφληση των ασφαλίστρων και από τη χρονική 

στιγμή που αυτή πραγματοποιήθηκε.  

 

2.4. Τα Ασφαλιστήρια που προβλέπουν τμηματική 

(σε δόσεις) καταβολή των ασφαλίστρων τους, 

τίθενται σε ισχύ με την εξόφληση της α’ δόσης 

εντός της ως άνω (2.3) προθεσμίας των εξήντα 

(60) ημερών. Η μη πληρωμή κάθε επόμενης 

δόσης εντός της ως άνω (2.3) προθεσμίας των 

εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης 

ή έκδοσης της σχετικής πρόσθετης πράξης, 

καθιστά τη δόση ληξιπρόθεσμη και δίνει το 

δικαίωμα στην εταιρεία να καταγγείλει γραπτώς τη 

σύμβαση (Ασφαλιστήριο). 

Η καταγγελία επιφέρει τα αποτελέσματά της και 

λύει την ασφαλιστική σύμβαση μετά την πάροδο 

δύο εβδομάδων εάν η περίοδος ασφάλισης είναι 

μέχρι και ένα έτος ή μετά την πάροδο ενός μηνός 

εάν η περίοδος ασφάλισης είναι μεγαλύτερη του 

ενός έτους και εφόσον η ληξιπρόθεσμη και 

απαιτητή δόση δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε.  

2.5. Η παραλαβή, η χρήση, η επίκληση του 

Ασφαλιστηρίου και η καταβολή των ασφαλίστρων 

από τον λήπτη της ασφάλισης και τον 

ασφαλισμένο, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή 

όλων των όρων  της σύμβασης.  

 

2.6.  Αν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νόμιμα 

πριν από την αρχικά συμφωνημένη διάρκειά της, 

η εταιρεία έχει το δικαίωμα να κρατήσει τα 

δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  Αν o ασφαλισμένος ή 

ο λήπτης της ασφάλισης ή ο δικαιούχος του 

ασφαλίσματος, γνώριζε, κατά τη σύναψη της 

σύμβασης, ότι είχε ήδη επέλθει ασφαλιζόμενος 

κίνδυνος, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση για 

αποζημίωση και έχει το δικαίωμα, εφόσον δεν 

γνώριζε την επέλευση του ασφαλιζόμενου 

κινδύνου, να κρατήσει τα ασφάλιστρα μέχρι το 

τέλος της διάρκειας της ασφάλισης. 

 

2.7.  Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα 

που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και ο 

ασφαλισμένος βρίσκεται σε ταξίδι, όπως αυτό 

καθορίζεται στο κυρίως σώμα του παρόντος 

ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση επιμήκυνσης του 

ταξιδιού πέραν από κάθε πρόθεση ή θέληση του 

ασφαλισμένου εξαιτίας καθυστέρησης ή βλάβης 

στο μέσο μεταφοράς με το οποίο μετακινείται ή 

πρόκειται να μετακινηθεί ο ασφαλισμένος, με 

συνέπεια να μην έχει τερματιστεί το ταξίδι πριν 

την λήξη του ασφαλιστηρίου, η κάλυψη θα 

παρατείνεται αυτόματα, χωρίς πρόσθετα 

ασφάλιστρα και για όσο διάστημα απαιτηθεί για 

να τερματιστεί το ταξίδι.  

 

3. Τι ισχύει για την τροποποίηση του 

ασφαλιστηρίου.  

 

Το ασφαλιστήριο είναι δυνατό να τροποποιηθεί 

μετά από αίτηση του λήπτη της ασφάλισης. Η 

τροποποίηση έχει ισχύ μόνο μετά την αποδοχή 

της από την εταιρεία με την έκδοση ανάλογης 

πρόσθετης πράξης.  

 

4. Πότε λήγει η ασφαλιστική σύμβαση. 

 

4.1 Η ασφαλιστική σύμβαση που αποτυπώνεται 

στο παρόν ασφαλιστήριο παύει να ισχύει αμέσως 

μόλις παρέλθει ο συμφωνημένος χρόνος 
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διάρκειάς της είτε αυτός είναι αρχικός είτε 

συμφωνήθηκε μεταγενέστερα.  

 

4.2 Ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης αυτής σε περίπτωση 

εξάλειψης του κινδύνου, ενώ αυτή θα πρέπει να 

αποδεικνύεται με σχετικά νόμιμα έγγραφα.  

 

4.3 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει 

τη σύμβαση μετά την επέλευση του ασφαλιστικού 

κινδύνου. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ασφαλισμένος ή 

ο λήπτης της ασφάλισης.  

 

4.4 Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο 

συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και με 

συστημένη επιστολή (με απόδειξη παραλαβής). Η 

εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει τα 

δεδουλευμένα ασφάλιστρα.  

 

4.5 Το ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς 

άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού 

ασφαλίστρων στην περίπτωση επέλευσης 

θανάτου.  

 

5. Τι ισχύει για το ασφαλιστικό ποσό ή 

ανώτατο όριο ευθύνης και για το ασφάλισμα. 

 

5.1 Η συνολική ευθύνη της εταιρείας προς 

αποζημίωση, κατά τη διάρκεια του 

ασφαλιστηρίου, σε καμία περίπτωση δεν 

υπερβαίνει το αναγραφόμενο στην πρώτη σελίδα 

του ασφαλιστηρίου Ανώτατο Όριο Ευθύνης της 

Εταιρείας. 

 

5.2 Η ευθύνη της εταιρείας προς αποζημίωση, 

κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου, σε καμία 

περίπτωση δεν υπερβαίνει το αναγραφόμενο στην 

πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου ασφαλιστικό 

ποσό ανά ασφαλιστικό κίνδυνο, ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των ζημιών που θα συμβούν στην ίδια 

χρονική περίοδο. 

 

5.3 Αν για κάποιο ατύχημα συρρέουν αξιώσεις 

αποζημίωσης: α) για Μόνιμη μερική ανικανότητα, 

β) για Μόνιμη ολική ανικανότητα και γ) Θάνατο, η 

εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει ασφάλισμα για 

τη μεγαλύτερη από αυτές. 

 

5.4 Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω 

Εξόδων θεραπείας ατυχήματος ή ασθένειας, αλλά 

οπωσδήποτε μέσα σε ένα έτος από την 

ημερομηνία του ατυχήματος και συνεπεία αυτού, 

επέλθει Μόνιμη ολική ανικανότητα, Μόνιμη μερική 

ανικανότητα, ή Θάνατος, η εταιρεία υποχρεούται 

να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που 

κατέβαλε και αυτού που πρέπει να καταβάλει 

εφόσον είναι μεγαλύτερο. Αν δεν είναι συνεπεία 

του ίδιου γεγονότος, τότε η αποζημίωση 

καταβάλλεται αθροιστικά. 

 

5.5 Σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου 

ασφαλιστικού κινδύνου, εκτός από το Θάνατο, τη 

Μόνιμη ολική ανικανότητα και τη Μόνιμη μερική 

ανικανότητα και καταβολής ασφαλίσματος που 

δεν εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό αυτού, η 

σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει ως προς τη 

συγκεκριμένη κάλυψη, αλλά για το εναπομείναν 

ασφαλιστικό ποσό έως τη λήξη της ασφαλιστικής 

περιόδου. 

 

5.6 Σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή 

του ασφαλίσματος, τα διάφορα τέλη (δημόσια 

βάρη κ.λπ.), συμβολαιογραφικά δικαιώματα και 

γενικώς κάθε δαπάνη που κατά νόμο συνδέεται 

με την καταβολή και εξόφληση του ασφαλίσματος, 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ασφαλισμένο ή λήπτη 

της ασφάλισης και αφαιρούνται από το 

ασφάλισμα. 

 

6. Ποιο είναι το αντικείμενο της ασφάλισης.  

 

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις περιπτώσεις 

επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου που 

αναγράφεται  στο κυρίως σώμα του 

ασφαλιστηρίου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του 

ασφαλισμένου, όπως αυτό καθορίζεται στο 

κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου, που θα συμβεί 

αποκλειστικά και μόνο εντός της διάρκειας ισχύος 

του, υπό την προϋπόθεση : 

 ο ασφαλισμένος να βρίσκεται σε υγιή σωματική 

και φυσική κατάσταση και χωρίς οποιαδήποτε 

αναπηρία κατά την ημερομηνία έκδοσης του 

ασφαλιστηρίου και έναρξης του ταξιδιού 

 ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος δεν 

γνωρίζει κατά την ημερομηνία έκδοσης του 

ασφαλιστηρίου και έναρξης του ταξιδιού 
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οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο επιβάλλεται 

αναβολή, συντόμευση ή ματαίωση του ταξιδιού.  

 

7. Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια ισχύος της 

κάλυψης.  

 

Η ασφάλιση αυτή ισχύει εφόσον το ατύχημα 

συμβεί: 

 

7.1 Μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. 

 

7.2 Κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ασφαλισμένου 

με συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και από 

αναγνωρισμένες επιχειρήσεις μεταφορών σε 

γραμμές που λειτουργούν κανονικά και 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών, 

καθώς και κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε 

οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, με την 

προϋπόθεση να δηλώθηκε στην αίτηση 

ασφάλισης. 

 

8. Ποιοι είναι οι καλυπτόμενοι ασφαλιστικοί 

κίνδυνοι. 

 

Είναι οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που αναγράφονται 

στο κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου και 

παραπλεύρως τους αναγράφονται τα 

συμφωνημένα ασφαλιστικά ποσά. Μόνη η 

αναφορά οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου 

στους γενικούς ή ειδικούς όρους, χωρίς να 

ισχύουν τα πιο πάνω δε δημιουργεί καμία 

υποχρέωση για την εταιρεία. Οι καλυπτόμενοι 

ασφαλιστικοί κίνδυνοι μπορεί να είναι οι πιο κάτω: 

 

8.1 Ασφαλιστικός κίνδυνος «Θάνατος από 

ατύχημα». 

 

8.1.1 Αν εξ αιτίας ατυχήματος επέλθει ο θάνατος 

του ασφαλισμένου είτε αμέσως είτε μέσα σε ένα 

έτος από τότε που συνέβη το ατύχημα, η εταιρεία 

θα καταβάλει στους δικαιούχους ,που 

αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, ως ασφάλισμα,  

το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται για την 

περίπτωση αυτή στην πρώτη σελίδα του 

ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι 

είναι περισσότεροι από ένας, η παροχή της 

εταιρείας είναι αδιαίρετη και η πληρωμή γίνεται 

μόνο με απόδειξη που υπογράφουν όλοι οι 

δικαιούχοι. 

8.1.2 Οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν στην 

εταιρεία κάθε πληροφορία σχετική με το ατύχημα, 

να επιτρέπουν οποιασδήποτε μορφής εξέταση ή 

έρευνα, συμπεριλαμβανομένης και της εκταφής. 

Μη εκπλήρωση από μέρους τους των παραπάνω 

υποχρεώσεων επιφέρει αυτοδικαίως την έκπτωσή 

τους από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. 

 

8.1.3 Το ασφάλισμα καταβάλλεται αφού 

υποβληθούν στην εταιρεία τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

β) Πιστοποιητικό θανάτου από γιατρό ή 

νοσοκομείο. 

γ) Πιστοποιητικό εφορίας (για τη δήλωση του 

ασφαλίσματος). 

δ) Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό 

πλησιέστερων συγγενών από το Δήμο ή την 

Κοινότητα όπου ήταν εγγεγραμμένος ο θανών και 

πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης. 

ε) Αντίγραφο της ποινικής δικογραφίας, εφόσον 

έχει επιληφθεί του ατυχήματος κάποια αρμόδια 

αρχή.  

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

οποιοδήποτε άλλο νόμιμο δικαιολογητικό. 

 

8.2 Ασφαλιστικός κίνδυνος «Μόνιμη ολική 

ανικανότητα από ατύχημα». 

 

8.2.1 Αν εξαιτίας ατυχήματος ο ασφαλισμένος 

καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος είτε αμέσως είτε 

μέσα σε ένα έτος από τότε που συνέβη το 

ατύχημα, η εταιρεία θα του καταβάλει ως 

ασφάλισμα το ασφαλιστικό ποσό που 

προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στην πρώτη 

σελίδα του ασφαλιστηρίου. 

 

8.2.2 Οι περιπτώσεις μόνιμης ολικής 

ανικανότητας είναι περιοριστικά οι παρακάτω: 

α) Μόνιμη ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο 

οφθαλμών ή των δύο βραχιόνων ή των δύο 

χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή 

ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός ποδιού και 

ενός χεριού ή ενός χεριού και μιας κνήμης  ή ενός 

βραχίονα και ενός ποδιού. 

β) Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση 

του εγκεφάλου που καθιστά τον ασφαλισμένο 

ανίκανο για κάθε εργασία. 

γ) Μόνιμη ολική παράλυση. 
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8.2.3 Το ασφάλισμα καταβάλλεται στον 

ασφαλισμένο, αφού η ανικανότητα κριθεί ως 

οριστική, με την προσκόμιση στην εταιρεία 

πιστοποιητικού αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. 

 

8.3 Ασφαλιστικός κίνδυνος «Μόνιμη μερική 

ανικανότητα από ατύχημα». 

 

8.3.1 Αν εξαιτίας ατυχήματος ο ασφαλισμένος 

καταστεί μόνιμα μερικά ανίκανος είτε αμέσως είτε 

μέσα σε ένα έτος από τότε που συνέβη το 

ατύχημα, με αποτέλεσμα να μειωθεί 

χαρακτηριστικά και ουσιαστικά η ικανότητά του για 

παραγωγική εργασία για όλη τη διάρκεια της ζωής 

του, η εταιρεία θα του καταβάλει ως ασφάλισμα 

ποσοστό επί του ασφαλιστικού ποσού που 

προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στην πρώτη 

σελίδα του ασφαλιστηρίου, ανάλογο του 

ποσοστού της μόνιμης μερικής ανικανότητας 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 Πλήρης απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 

Δεξί 60% - Αριστερό 50% 

 Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώμου  

Δεξί 25% - Αριστερό 20% 

 Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του 

καρπού  

Δεξί 20% - Αριστερό 15% 

 Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και 

του δείκτη 

Δεξί 30% -Αριστερό 25% 

 Πλήρης απώλεια των τριών δακτύλων, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται ο αντίχειρας ή ο δείκτης  

Δεξί 25% - Αριστερό 20% 

 Πλήρης απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου 

εκτός από το δείκτη  

Δεξί 25% - Αριστερό 20% 

 Πλήρης απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου, 

εκτός από τον αντίχειρα  

Δεξί 20% - Αριστερό 15% 

 Πλήρης απώλεια του αντίχειρα  

Δεξί 20% - Αριστερό 15% 

 Πλήρης απώλεια του δείκτη  

Δεξί 15% - Αριστερό 10% 

 Πλήρης απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή 

του μικρού δακτύλου  

Δεξί 10%- Αριστερό 8% 

 Πλήρης απώλεια δύο από τα τελευταία μικρά 

δάκτυλα 

Δεξί 15% - Αριστερό 12% 

 Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των δακτύλων 30% 

 Πλήρης απώλεια της κνήμης ή του ποδιού 50% 

 Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει 

επουλωθεί 25% 

 Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει 

επουλωθεί 20% 

 Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί 15% 

 Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του 

γόνατος 20% 

 Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου του 

ποδιού 5% 

 Πλήρης απώλεια ενός δακτύλου του ποδιού 3% 

 Ελάττωση του μήκους του ποδιού κατά 5 

τουλάχιστον εκατοστά του μέτρου 15% 

 Πλήρης απώλεια ενός οφθαλμού ή  ελάττωση της  

όρασης των δύο οφθαλμών στο μισό 25% 

 Ολική ανίατη κωφότητα του ενός αυτιού 15% 

 Ολική ανίατη κωφότητα και των δύο αυτιών 40% 

 Κάταγμα στην κάτω σιαγόνα που δεν 

επουλώθηκε 25% 

 Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης  

με παραμόρφωση 40% 

 Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα 

και οργανικές ανωμαλίες 20% 

 

Στον παραπάνω πίνακα, όπου προβλέπεται 

διάκριση μεταξύ δεξιών και αριστερών μελών του 

σώματος, τα αντίστοιχα ποσοστά αντιστρέφονται 

σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι 

αριστερόχειρας. 

 

8.3.2 Πλήρης απώλεια μέρους ή ολόκληρου 

μέλους ή οργάνου θεωρείται η πλήρης και 

οριστική οργανική ανικανότητα χρησιμοποίησής 

του. 

 

8.3.3 Απώλεια ή βλάβη οργάνου ή μέλους του 

σώματος που ήταν ήδη άχρηστο πριν από το 

ατύχημα δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης. 

 

8.3.4 Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής 

ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά στον 

παραπάνω πίνακα, το ασφάλισμα συνίσταται σε 

ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την 

ολική ανικανότητα, ίσο με το ποσοστό κατά το 

οποίο μειώθηκε ισοβίως η γενική ικανότητα του 

ασφαλισμένου για εργασία, για να προσδιορισθεί 
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δε αυτό το τελευταίο, λαμβάνονται υπόψη γενικά 

κριτήρια και όχι το επάγγελμα που ασκούσε ο 

ασφαλισμένος πριν από την επέλευση του 

ατυχήματος. 

 

8.3.5 Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής 

απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών που 

δεν προκαλούν μόνιμη ολική ανικανότητα, το 

ασφάλισμα υπολογίζεται με βάση το άθροισμα 

των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, 

σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί 

το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται για τη 

μόνιμη ολική ανικανότητα. 

 

8.3.6 Το ασφάλισμα καταβάλλεται στον 

ασφαλισμένο, αφού η μερική ανικανότητα κριθεί 

ως οριστική, με την προσκόμιση στην εταιρεία 

πιστοποιητικού αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. 

 

8.4 Ασφαλιστικός κίνδυνος «Έξοδα θεραπείας 

ατυχήματος ή ασθένειας». 

 

Η Εταιρεία, με βάση πρωτότυπα αποδεικτικά και 

δικαιολογητικά στοιχεία και με ανώτατο όριο για 

όλη την περίοδο ασφάλισης το σχετικό 

ασφαλιστικό ποσό  που αναφέρεται στο 

ασφαλιστήριο για την περίπτωση αυτή, θα 

καταβάλει ασφάλισμα για πραγματικές δαπάνες 

για 

 ιατρικές και/ή χειρουργικές αμοιβές 

 παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική και 

 φάρμακα που αγοράζονται, θεραπευτικές 

αγωγές που ακολουθούνται και διαγνωστικές 

εξετάσεις που γίνονται με συνταγή ή εντολή 

θεράποντα ιατρού, για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών και τη θεραπεία ατυχήματος που θα 

συμβεί ή αρρώστιας που θα εκδηλωθεί στον 

ασφαλισμένο κατά την διάρκεια του  ταξιδιού για 

το οποίο γίνεται αυτή η ασφάλιση και με την 

προϋπόθεση ότι δεν έχει εισπραχθεί 

αποζημίωση για τις ίδιες δαπάνες από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

 

8.5 Ασφαλιστικός κίνδυνος «Πρόσθετες 

ταξιδιωτικές δαπάνες». 

 

8.5.1. Η Εταιρεία, με βάση πρωτότυπα 

αποδεικτικά και δικαιολογητικά στοιχεία και με 

ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφάλισης το 

ασφαλιστικό ποσό που  καθορίζεται στο 

ασφαλιστήριο για την περίπτωση αυτή, θα 

καταβάλει ασφάλισμα για: 

 τυχόν πρόσθετες ταξιδιωτικές δαπάνες για την 

πρόωρη επιστροφή του ασφαλισμένου στο 

συνηθισμένο τόπο κατοικίας του, εξαιτίας 

ατυχήματος που  συνέβη ή σοβαρής αρρώστιας 

που εκδηλώθηκε στον ίδιο ή σε σύζυγο, 

πατέρα, μητέρα, αδελφό, αδελφή, γιο, κόρη, 

πεθερά, πεθερό ή επιχειρηματικό  συνεταίρο 

του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού για το οποίο γίνεται αυτή η ασφάλιση ή 

θανάτου ενός από τα παραπάνω πρόσωπα 

κατά τη  διάρκεια αυτού του ταξιδιού 

 τυχόν πρόσθετες δαπάνες μεταφοράς του 

ασφαλισμένου σε άλλο τόπο από εκείνον στον 

οποίο συνέβη το ατύχημα ή εκδηλώθηκε η 

αρρώστια, όταν η  μεταφορά αυτή είναι 

απαραίτητη για ιατρικούς λόγους. 

 τυχόν πρόσθετες ταξιδιωτικές δαπάνες 

οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, 

για να επισκεφτούν τον ασφαλισμένο στον τόπο 

νοσηλείας του  εξαιτίας ατυχήματος ή 

αρρώστιας, που συνιστούν σοβαρή και άμεση 

απειλή της ζωής του ασφαλισμένου, ιατρικά 

βεβαιωμένη. 

 σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, τη 

δαπάνη μεταφοράς της σορού στο συνηθισμένο 

τόπο κατοικίας του. 

 

8.5.2. 'Όλες οι ταξιδιωτικές δαπάνες που 

αποτελούν αντικείμενο της κάλυψης αυτής 

αφορούν εισιτήριο οικονομικής -τουριστικής θέσης 

αεροπλάνου  ή δεύτερης  θέσης σιδηροδρόμου ή 

πλοίου ή ανάλογης κατηγορίας προκειμένου για 

άλλα μεταφορικά μέσα. 

 

8.6 Ασφαλιστικός κίνδυνος «Απώλεια 

αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων». 
 

8.6.1. Η Εταιρεία, με βάση πρωτότυπα 

αποδεικτικά και δικαιολογητικά στοιχεία, και με 

ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφάλισης το 

σχετικό ασφαλιστικό  ποσό που αναφέρεται στο 

ασφαλιστήριο για την περίπτωση αυτή, θα 

καταβάλει ασφάλισμα: 

 για απώλεια, καταστροφή ή ζημία προσωπικών 

του αντικειμένων που ο ασφαλισμένος φέρει 

επάνω του ή έχει μαζί του στις μετακινήσεις του 
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και στον  τόπο διαμονής του στη διάρκεια του 

ταξιδιού, εξαιτίας αρπαγής τους με χρήση βίας ή 

απειλή χρήσης βίας ή διάρρηξης ή απόπειρας 

τέτοιας αρπαγής ή  διάρρηξης ή φωτιάς ή 

ατυχήματος του μεταφορικού μέσου ή � σε 

περίπτωση που τα έχει παραδώσει με απόδειξη 

στο όνομά του σε επιχείρηση μεταφοράς  

προσώπων, ως συνοδευόμενες αποσκευές ή 

σε επιχείρηση φύλαξης αποσκευών-  εξαιτίας 

μη παράδοσής τους ή ελλιπούς παράδοσής 

τους ή παράδοσής τους σε ελαττωματική 

κατάσταση ή φωτιάς ή ατυχήματος του 

μεταφορικού μέσου. 

 για το 50% της δαπάνης αγοράς προσωπικών 

ειδών ρουχισμού άμεσης ανάγκης και με 

ανώτατο όριο το 10% του ασφαλισμένου και 

αναφερόμενου στο  ασφαλιστήριο για την 

κάλυψη αυτή ποσού, σε περίπτωση 

καθυστέρησης παράδοσης αποσκευών από την 

υπεύθυνη επιχείρηση μεταφοράς προσώπων 

για  διάστημα μεγαλύτερο από 12 ώρες. Κάθε 

τυχόν αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση 

αυτή τη διάταξη, συμψηφίζεται με τυχόν 

αποζημίωση που θα πρέπει να καταβληθεί 

εξαιτίας οριστικής απώλειας των ίδιων 

αποσκευών. 

8.6.2. Το συνολικό ασφάλισμα για φωτογραφικά 

και κινηματογραφικά είδη, ηλεκτρικά ή 

ηλεκτρονικά μηχανήματα ή συσκευές ή γουναρικά 

δεν μπορεί να  ξεπεράσει το 50% του 

ασφαλιστικού ποσού που προβλέπεται στο 

ασφαλιστήριο για την κάλυψη αυτή. 

 

8.7 Ασφαλιστικός κίνδυνος «Ζημιά από 

προκαταβολές που δεν επιστρέφονται». 
 

Η Εταιρεία, με βάση πρωτότυπα αποδεικτικά και 

δικαιολογητικά στοιχεία και με ανώτατο όριο για 

όλη την περίοδο ασφάλισης το ασφαλιστικό ποσό 

που  αναφέρεται στο ασφαλιστήριο για την 

περίπτωση αυτή, θα καταβάλει ασφάλισμα για 

κάθε ζημία λόγω μη επιστροφής ποσών ναύλων, 

εξόδων διαμονής και  διατροφής και γενικά 

ταξιδιωτικών δαπανών που είχαν ήδη καταβληθεί 

πριν από την ημερομηνία έναρξης αυτής της 

ασφάλισης, σε σχέση με το ταξίδι του  

ασφαλισμένου για το οποίο γίνεται αυτή η 

ασφάλιση, στην περίπτωση που τελικά το ταξίδι 

ματαιωθεί, αναβληθεί ή συντομευτεί εξ αιτίας: 

 θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού που θα 

συμβεί ή σοβαρής αρρώστιας που θα 

εκδηλωθεί στον ασφαλισμένο ή σε σύζυγο, 

πατέρα, μητέρα, αδελφό,  αδελφή, γιο, κόρη, 

πεθερό, πεθερά ή επιχειρηματικό συνεταίρο του 

ασφαλισμένου, μετά την έκδοση αυτού του 

ασφαλιστηρίου. 

 έκτακτης κλήσης του ασφαλισμένου στις 

ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή 

οργανισμού ή καταγγελίας της σύμβασης 

εργασίας του ασφαλισμένου  εκ μέρους του 

εργοδότη του, εφόσον αυτή η κλήση ή 

καταγγελία θα γνωστοποιηθεί για πρώτη φορά 

στον ασφαλισμένο μετά την έκδοση αυτού του  

ασφαλιστηρίου. 

 θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού που θα 

συμβεί ή αρρώστιας που θα εκδηλωθεί σε 

πρόσωπο με το οποίο αποδεικνύεται ότι θα 

πραγματοποιούσε ο  ασφαλισμένος το ταξίδι για 

το οποίο γίνεται αυτή η ασφάλιση και για το 

οποίο πρόσωπο έχει επίσης εκδοθεί 

ασφαλιστήριο ταξιδιού από την Εταιρεία, 

εφόσον  ο θάνατος ή ο σοβαρός τραυματισμός 

συμβεί ή η σοβαρή αρρώστια εκδηλωθεί μετά 

την έκδοση και των δύο ασφαλιστηρίων 

ταξιδιού. 

 

8.8 Ασφαλιστικός κίνδυνος «Προσωπική αστική 

ευθύνη». 

 

Η Εταιρεία θα καταβάλει στον ασφαλισμένο 

ασφάλισμα, με ανώτατο όριο για όλη την περίοδο 

ασφάλισης το σχετικό ποσό που αναφέρεται στο 

ασφαλιστήριο  για την περίπτωση αυτή, για τα 

ποσό που τυχόν αυτός θα υποχρεωθεί να 

καταβάλει ως αστικά υπεύθυνος σύμφωνα με τον 

νόμο, εξαιτίας υλικών ζημιών  και/ή σωματικών 

βλαβών που θα προκληθούν σε οποιονδήποτε 

τρίτο, από πράξη ή παράλειψη του ασφαλισμένου 

ή άλλου προσώπου του οποίου έχει την  

επιμέλεια ο ασφαλισμένος κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού για το οποίο γίνεται αυτή η ασφάλιση. Η 

Εταιρεία θα καταβάλλει επίσης ασφάλισμα, πάντα 

μέσα  στα όρια του ιδίου πιο πάνω ασφαλιστικού 

ποσού, για δικαστικές ή άλλες δαπάνες που θα 

γίνουν μετά από γραπτή συγκατάθεσή της για την 

υπεράσπιση ή  την προετοιμασία της 

υπεράσπισης του ασφαλισμένου απέναντι σε 

κάθε απαίτηση τρίτου, που θα μπορούσε να 
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αποτελέσει την βάση αποζημίωσης με βάση  αυτή 

την κάλυψη. 

 

9. Ποιες είναι οι γενικές εξαιρέσεις για τις 

παρεχόμενες καλύψεις. 

 

Εξαιρούνται και αποκλείονται της κάλυψης οι 

παρακάτω περιπτώσεις και οι άμεσες ή έμμεσες 

συνέπειές τους: 

 

9.1 Ατύχημα που οφείλεται σε δόλο του 

ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης ή του 

δικαιούχου του ασφαλίσματος, καθώς και των 

προσώπων που συνοικούν μαζί τους. 

 

9.2 Ατύχημα από παράνομη πράξη ή παράλειψη 

του ασφαλισμένου ή διάπραξη ή απόπειρα 

διάπραξης άδικης επίθεσης ή εγκλήματος από τον 

ασφαλισμένο. 

 

9.3 Ατύχημα που προκαλείται κατά τη διάρκεια 

που ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε κατάσταση 

μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. 

 

9.4 Ατύχημα που προκαλείται κατά τη διάρκεια 

που ο ασφαλισμένος οδηγεί όχημα για το οποίο 

δεν κατέχει την κατά το νόμο προβλεπόμενη άδεια 

ικανότητας οδήγησης. 

 

9.5 Ατύχημα που οφείλεται σε συμμετοχή του 

ασφαλισμένου σε αγώνες ταχύτητας με μηχανικά 

μέσα. 

 

9.6 Ατύχημα που οφείλεται σε ανωτέρα βία, όπως 

σεισμός, πλημμύρα και λοιπά φυσικά φαινόμενα. 

 

9.7 Ατύχημα που οφείλεται σε τρομοκρατία (ή 

τρομοκρατικές ενέργειες), στάση, απεργία, 

οχλαγωγία, διαδήλωση, πολιτικές ταραχές, 

κακόβουλες ενέργειες.  

 

9.8 Ατύχημα που οφείλεται σε πόλεμο, εισβολή, 

πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή 

επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές (είτε έχει 

κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, 

ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, 

αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, 

στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που 

σφετερίσθηκαν, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση 

πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα 

αίτια εκείνα, που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη 

ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της 

κατάστασης πολιορκίας, διαταγή δημόσιας αρχής 

 

9.9 Ατύχημα που οφείλεται σε πυρηνικούς 

κινδύνους ή εκρήξεις, θερμότητα ή ακτινοβολία 

που προέρχεται από τη μεταστοιχείωση ατομικού 

πυρήνα (διάσπαση, σύντηξη κ.λπ.), σε τεχνητή 

επιτάχυνση σωματιδίων, σε διαρροή, ανάφλεξη ή 

έκρηξη ραδιενεργών υλικών, σε πυρηνικά 

απορρίμματα ή κατάλοιπα της καύσης πυρηνικών 

καυσίμων, σε ιονίζουσες ή άλλες ακτινοβολίες, σε 

κάθε είδους πεδία, όπως ηλεκτρομαγνητικά, 

καθώς επίσης σε μόλυνση από βιολογικές και / ή 

χημικές ουσίες. 

 

9.10 Ειδικά για τους ασφαλιστικούς 

κινδύνους 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4 εξαιρούνται : 

 

9.10.1 Παθήσεις και/ή αναπηρίες του 

ασφαλισμένου που προϋπήρχαν της σύναψης της 

ασφάλισης αυτής, διανοητικές αρρώστιες ή 

διαταραχές, εγκυμοσύνη και επιπλοκές της. 

 

9.10.2 Ατύχημα που προκαλείται κατά τη 

διάρκεια που ο ασφαλισμένος εκτελεί στρατιωτική 

υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις  οποιασδήποτε 

χώρας ή οργανισμού. 

 

9.10.3 Ατύχημα που οφείλεται σε ριψοκίνδυνες 

δραστηριότητες του ασφαλισμένου, όπως 

οδήγηση αεροπλάνου ή άλλης πτητικής μηχανής, 

πτώση με αλεξίπτωτο, ακροβασίες, αναρρίχηση, 

υποβρύχιες δραστηριότητες που απαιτούν χρήση 

τεχνητών συσκευών, χιονοδρομίες, θαλάσσιο σκι, 

πυγμαχία, πάλη, πολεμικές τέχνες, καθώς και σε 

επαγγελματικές αθλητικές δραστηριότητες. 

 

9.10.4 Η ισχιαλγία, οσφυαλγία ή κήλη, καθώς και 

οι συνέπειες κάθε υπερβολικής προσπάθειας. 

 

9.10.5 Ατύχημα που οφείλεται σε συμμετοχή του 

ασφαλισμένου σε οποιαδήποτε επαγγελματική 

δραστηριότητα άλλη από αυτή  του υπαλλήλου 

γραφείου ή του ελεύθερου επαγγελματία που 

εργάζεται συνήθως σε χώρους γραφείου ή του 

εμπόρου. 
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9.10.6 Ατύχημα κατά το χρόνο που ο 

ασφαλισμένος επιβαίνει σε αυτοκίνητο που έχει 

κλαπεί ή σε αυτοκίνητο που μεταφέρει επιβάτες ή 

φορτίο πάνω από το ανώτατο όριο που 

προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας του ή  

από τις σχετικές αποφάσεις ή διατάξεις των 

αρμοδίων αρχών. 

 

9.10.7 Ατύχημα που οφείλεται στη 

χρησιμοποίηση αεροπλάνων άλλων, εκτός από 

αυτά των αναγνωρισμένων εταιριών που εκτελούν 

τακτικά ή έκτακτα δρομολόγια. 

 

9.10.8 Ατύχημα ή ασθένεια που προκύπτουν 

υπό συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες ο 

ασφαλισμένος την ημερομηνία που έκλεισε 

εισιτήριο του ταξιδιού στο  εξωτερικό ήταν σε 

λίστα αναμονής ή υπό ανάρρωση για/από 

θεραπεία σε νοσοκομείο ή βεβαιωμένη 

παρακολούθηση κατ οίκον. 

 

9.10.9 Ατύχημα ή ασθένεια κατά τη διάρκεια 

ταξιδιού στο εξωτερικό το οποίο κανονίστηκε ή 

πραγματοποιήθηκε σε αντίθεση με την υπόδειξη 

αναγνωρισμένου ασκούντος  το επάγγελμα ιατρού 

ή για τον σκοπό επίτευξης ιατρικής περίθαλψης. 

 

9.10.10 Περιπτώσεις που απαιτούν προσφυγή σε 

οδοντίατρο ή οφθαλμίατρο αλλά δεν 

ανταποκρίνονται στον ορισμό του ατυχήματος 

που αναφέρεται στο παρόν. 

 

9.11 Ειδικά για τον ασφαλιστικό κίνδυνο 8.6 

 

9.11.1 Απώλεια, καταστροφή ή ζημία χρημάτων, 

επιταγών, πιστωτικών δελτίων, εγγυητικών 

επιστολών, εισιτηρίων, εγγράφων, σχεδια-

γραμμάτων, αξιόγραφων  γενικά, μεταλλίων, 

κοσμημάτων, πολυτίμων μετάλλων, πολυτίμων 

λίθων, έργων τέχνης, συλλεκτικών αντικειμένων, 

εμπορευμάτων, φακών επαφής και κάθε  είδους 

οχημάτων ή πλωτών μέσων. 

 

9.11.2 Απώλεια, καταστροφή ή ζημία 

αντικειμένων που βρίσκονται σε χώρους 

οργανωμένης ή όχι κατασκήνωσης. 

 

9.11.3 Σπάσιμο, ράγισμα, αποσυναρμολόγηση ή 

άλλη ζημία σε αντικείμενο από γυαλί, πορσελάνη, 

κρύσταλλο ή κεραμικό, μουσικό όργανο ή 

εύθραυστο  αντικείμενο γενικό, παρά μόνο αν 

οφείλεται σε φωτιά, κλοπή ή ατύχημα που συνέβη 

στο μεταφορικό μέσο πάνω στο οποίο βρίσκονταν 

αυτά τα αντικείμενα. 

 

9.11.4 Κατάσχεση, κατακράτηση, εθνικοποίηση, 

επίταξη ή καταστροφή οποιωνδήποτε 

αντικειμένων από οποιαδήποτε κρατική, δημοτική, 

τοπική ή τελωνειακή  αρχή. 

 

9.11.5 Θάνατο, τραυματισμό ή αρρώστια κάθε 

είδους ζώων. 

 

9.12 Ειδικά για τον ασφαλιστικό κίνδυνο 8.8 

 

9.12.1 Ευθύνη που απορρέει άμεσα ή έμμεσα 

από την ιδιοκτησία, κατοχή ή χρήση ακίνητης 

περιουσίας, ή την άσκηση οποιασδήποτε 

επαγγελματικής απασχόλησης. 

 

9.12.2 Ευθύνη που απορρέει άμεσα ή έμμεσα 

από την ιδιοκτησία, κατοχή ή οδήγηση ή χρήση 

οποιωνδήποτε μηχανοκίνητων οχημάτων, 

σκαφών, αεροσκαφών  καθώς και από την 

ιδιοκτησία ή κατοχή ζώου. 

 

9.12.3 Εργοδοτική αστική ευθύνη, ευθύνη 

προστηθέντων και ευθύνη προς μέλη της 

οικογένειας του ασφαλισμένου. 

 

9.12.4 Ευθύνη που απορρέει άμεσα ή έμμεσα 

από οποιαδήποτε συμφωνία ή σύμβαση του 

ασφαλισμένου με τρίτους και η οποία δεν θα 

υφίστατο χωρίς αυτή την  σύμβαση ή την 

συμφωνία.  

 

10. Ποια πρόσωπα εξαιρούνται από την 

κάλυψη.  

 

Αποκλείονται από την κάλυψη του παρόντος 

ασφαλιστηρίου πρόσωπα που: 

 

10.1 Η ηλικία τους είναι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών και μεγαλύτερη των εβδομήντα (70) 

ετών. 

 

10.2 Είναι ακρωτηριασμένα, ανάπηρα, βωβά, 

κωφά, βαρήκοα, τυφλά ή μυωπικά (10 βαθμών 
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και άνω), τοξικομανή, ασθενούν διανοητικά ή που 

πάσχουν από παραλυσία οποιασδήποτε μορφής, 

επιληψία, νευρασθένεια, ψυχικές παθήσεις, 

τρομώδες παραλήρημα, αλκοολισμό, ασθένεια 

της σπονδυλικής στήλης ή του νωτιαίου μυελού ή 

από λειτουργικά ελαττώματα ή βλάβες ή χρόνιες 

παθήσεις που επιδρούν στις ελεύθερες κινήσεις ή 

στην ομαλή διαβίωσή τους. 

 

11. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης 

κατά τη σύναψη και κατά τη διάρκεια του 

ασφαλιστηρίου.  

 

11.1 Γενικά 

Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος οφείλει 

να παίρνει κάθε αναγκαίο και κατάλληλο 

προληπτικό μέτρο για την αποφυγή ατυχήματος ή 

ζημιάς. Γενικά πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη 

επιμέλεια και να συμπεριφέρεται σαν να είναι 

ανασφάλιστος. 

 

11.2 Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης 

κατά τη σύναψη της ασφάλισης 

 

11.2.1 Να γνωστοποιήσει στην εταιρεία κάθε 

στοιχείο ή περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να 

επηρεάσει την απόφαση της εταιρείας για την 

αποδοχή ή μη της ασφάλισης και τον υπολογισμό 

των ασφαλίστρων. 

 

11.2.2 Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω 

υποχρέωσης η εταιρεία, μπορεί να τροποποιήσει 

ή να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση ή και 

να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης σε 

περίπτωση ζημιάς, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπει ο νόμος και αναφέρονται στην 

παράγραφο 11.4 του παρόντος άρθρου. 

 

11.3 Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης 

κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου 

 

11.3.1 Να δηλώσει στην εταιρεία, εντός 

προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από τότε 

που έλαβε γνώση κάθε μεταβολή των στοιχείων 

του ασφαλισμένου αντικειμένου, καθώς και κάθε 

στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει 

σημαντική αύξηση του κινδύνου, σε βαθμό που αν 

η εταιρεία το γνώριζε δε θα είχε αναλάβει την 

ασφάλιση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους 

όρους. 

 

11.3.2  Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω 

υποχρέωσης η εταιρεία, μπορεί να τροποποιήσει 

ή να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση ή και 

να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης σε 

περίπτωση ζημιάς, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπει ο νόμος και αναφέρονται στην 

παράγραφο 11.4 του παρόντος άρθρου. 

 

11.4 Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης 

των υποχρεώσεων των παραγράφων 13.2.1. 

και 13.3.1 

 

11.4.1 Ο λήπτης της ασφάλισης έχει την 

υποχρέωση να δηλώσει στην εταιρεία στοιχεία 

σχετικά με την ασφάλιση, όπως περιγράφεται στις 

παραγράφους 11.2.1 και 11.3.1.  

 

11.4.2 Aν για oπoιoδήπoτε λόγo, πoυ δεν 

oφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή τoυ 

λήπτη της ασφάλισης, δεν έχoυν περιέλθει σε 

γνώση της εταιρείας στoιχεία ή περιστατικά πoυ 

είναι αντικειμενικά oυσιώδη για την εκτίμηση τoυ 

κινδύνoυ, η εταιρεία δικαιoύται να καταγγείλει τη 

σύμβαση ή να ζητήσει την τρoπoπoίησή της, μέσα 

σε πρoθεσμία ενός (1) μηνός αφότoυ έλαβε 

γνώση αυτών των στoιχείων ή των περιστατικών. 

 

11.4.3 H πρόταση της εταιρείας για τρoπoπoίηση 

της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα 

σε ένα μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή. 

 

11.4.4 Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης 

της παραγράφoυ  11.4.1 από αμέλεια τoυ 

ασφαλισμένoυ ή λήπτη της ασφάλισης, η εταιρεία 

έχει τα δικαιώματα της διάταξης της παραγράφoυ 

11.4.2 και επιπλέoν, αν η ασφαλιστική περίπτωση 

επέλθει πριν τρoπoπoιηθεί η σύμβαση σύμφωνα 

με τη διάταξη της παραγράφoυ 11.4.2 ή πριν η 

καταγγελία αρχίσει να παράγει απoτελέσματα, τo 

ασφάλισμα μειώνεται κατά τo λόγo τoυ 

ασφαλίστρoυ πoυ έχει καθoρισθεί, πρoς τo 

ασφάλιστρo πoυ θα είχε καθoρισθεί αν δεν 

υπήρχε η παράβαση. 

 

11.4.5 Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης 

της παραγράφoυ 11.4.1 από δόλo τoυ 



12 

 

ασφαλισμένoυ ή λήπτη της ασφάλισης, η εταιρεία 

έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε 

πρoθεσμία ενός (1) μηνός από τότε πoυ έλαβε 

γνώση της παράβασης. Αν επέλθει ασφαλιστικός 

κίνδυνος εντός της παραπάνω πρoθεσμίας, η 

εταιρεία απαλλάσσεται της υπoχρέωσής της πρoς 

καταβoλή τoυ ασφαλίσματoς. O λήπτης της 

ασφάλισης ή ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση 

να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της εταιρείας. 

 

11.4.6 H καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης 

εκ μέρoυς της εταιρείας στις περιπτώσεις των 

διατάξεων των παραγράφων 11.4.2 και 11.4.4 

επιφέρει απoτελέσματα μετά πάρoδo δεκαπέντε 

(15) ημερών από τότε πoυ θα περιέλθει στoν 

ασφαλισμένo ή λήπτη της ασφάλισης ή μετά 

πάρoδo ενός (1) μηνός από τη λήψη της 

πρότασης τρoπoπoίησης, πoυ πρoβλέπεται στη 

διάταξη της παραγράφoυ 11.4.3. Στην περίπτωση 

της διάταξης της παραγράφoυ 11.4.5 η 

καταγγελία επιφέρει άμεσα απoτελέσματα. H 

εταιρεία δικαιoύται των ασφαλίστρων πoυ ήταν 

ληξιπρόθεσμα κατά τo χρόνo, κατά τoν oπoίo 

επήλθαν τα απoτελέσματα της καταγγελίας της 

σύμβασης ή κατά τo χρόνo επέλευσης τoυ 

ασφαλιστικoύ κινδύνoυ, στην περίπτωση πoυ 

κατά τις διατάξεις των παραγράφων 11.4.4 και 

11.4.5 περιoρίζεται η ευθύνη της ή απαλλάσσεται 

αυτής. 

 

12. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του λήπτη της 

ασφάλισης/ασφαλισμένου σε περίπτωση 

ζημιάς.  

 

Σε κάθε περίπτωση ζημιάς ο λήπτης της 

ασφάλισης/ασφαλισμένος οφείλει:  

 

12.1 Να ειδοποιήσει την εταιρεία αμέσως και το 

αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που 

έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής 

περίπτωσης, 

 

12.2 Να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, 

στοιχεία και έγγραφα, που ζητούνται από την 

εταιρεία και σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις 

συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου. Ο 

ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης δεν 

μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την 

επέλευση της ασφαλιστικού κινδύνου, αν αυτή 

οφείλεται σε βαριά αμέλειά του.  

 

12.3 Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης 

υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα 

προς αποφυγή ή μείωση της ζημίας και να 

ακολουθεί τις οδηγίες της εταιρείας. 

 

12.4 Η παράβαση από τον λήπτη της 

ασφάλισης/ασφαλισμένο των παραπάνω 

υποχρεώσεών του, παρέχει στην εταιρεία το 

δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της 

ζημιάς της.  

 

13. Πότε μεταβιβάζονται τα δικαιώματα του 

ασφαλισμένου στην εταιρεία. 

 

Με την καταβολή της αποζημίωσης, η εταιρεία 

αποκτά όλα τα δικαιώματα που έχει ο λήπτης της 

ασφάλισης/ασφαλισμένος, έναντι κάθε 

προσώπου, το οποίο ευθύνεται για την 

αποκατάσταση της ζημίας που αποζημιώθηκε. 

Παράλληλα, ο λήπτης της 

ασφάλισης/ασφαλισμένος εκχωρεί στην εταιρεία 

όλα τα δικαιώματά του που σχετίζονται με την 

αποζημίωση και της παρέχει την πληρεξουσιότητα 

να προβεί σε κάθε ενέργεια προκειμένου να 

επανεισπράξει την αποζημίωση που κατέβαλε. 

 

14. Πότε παραγράφονται οι αξιώσεις που 

πηγάζουν από το ασφαλιστήριο.  

 

Κάθε αξίωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του 

ασφαλισμένου κατά της εταιρείας, που πηγάζει 

από το ασφαλιστήριο, παραγράφεται μετά από 

πέντε (5) χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο 

οποίο γεννήθηκε. 

 

15. Τι ισχύει στην περίπτωση ύπαρξης 

περισσότερων από μίας ασφαλιστικών 

συμβάσεων. 

 

15.1 Αν κατά τo χρόνo σύναψης της ασφαλιστικής 

σύμβασης, υπάρχει ήδη, άλλη, μία ή 

περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις που 

καλύπτουν τα ίδια ασφαλισμένα αντικείμενα, o 

ασφαλισμένoς ή λήπτης της ασφάλισης 

υπoχρεoύται να δηλώσει εγγράφως τo γεγoνός 

αυτό στην εταιρεία δίνoντας κάθε αναγκαία 
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λεπτoμέρεια. H ύπαρξη άλλης ασφάλισης 

αναγράφεται στo ασφαλιστήριo. 

 

15.2 Αν μετά τη σύναψη της παρoύσας 

ασφαλιστικής σύμβασης και κατά τη διάρκεια 

αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύμβαση που 

καλύπτει  τα ίδια ασφαλισμένα αντικείμενα, oλικώς 

ή μερικώς, o ασφαλισμένoς ή λήπτης της 

ασφάλισης υπoχρεoύται να δηλώσει εγγράφως 

και χωρίς καθυστέρηση τo γεγoνός αυτό στην 

εταιρεία, δίνoντας κάθε αναγκαία λεπτoμέρεια. H 

εταιρεία τότε εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη στo 

ασφαλιστήριo. 

 

15.3 Σε περίπτωση πoυ δεν δηλωθεί, η ύπαρξη ή 

η σύναψη άλλης ασφαλιστικής σύμβασης, η 

εταιρεία έχει τo δικαίωμα να καταγγείλει την 

παρoύσα ασφαλιστική σύμβαση, και τότε 

δικαιoύται σε παρακράτηση των μέχρι τo χρόνo 

καταγγελίας της σύμβασης δεδoυλευμένων 

ασφαλίστρων. Aν η παράλειψη δήλωσης κατά τo 

παρόν άρθρo έγινε σκόπιμα (από δόλo τoυ 

ασφαλισμένoυ ή λήπτη της ασφάλισης), 

εφαρμόζoνται oι διατάξεις των παραγράφων 

11.4.5 και 11.4.6 των παρόντων γενικών όρων. 

 

15.4 Αν ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε δαπάνες 

που καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο, 

σύμφωνα με όσα αναγράφονται για τους 

ασφαλιστικούς κινδύνους Ιατροφαρμακευτικών 

εξόδων, Χειρουργικών εξόδων ή Νοσοκομειακής 

περίθαλψης και αποζημιωθεί για μέρος αυτών 

των δαπανών από άλλη πηγή ή φορέα, δημόσιο ή 

ιδιωτικό, όπως κοινωνική ή ιδιωτική ασφάλιση, 

ταμείο υγείας κ.λπ., η ευθύνη της εταιρείας 

περιορίζεται σε καταβολή της διαφοράς μεταξύ 

των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε και του 

ποσού που του καταβλήθηκε από τον άλλο 

φορέα, με ανώτατο όριο το ασφαλιστικό ποσό 

που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 

ασφαλιστηρίου για κάθε ένα από τους παραπάνω 

ασφαλιστικούς κινδύνους. Η καταβολή γίνεται υπό 

την προϋπόθεση της προσκόμισης 

επικυρωμένων αντιγράφων των πρωτότυπων 

παραστατικών των δαπανών και βεβαίωσης από 

τον άλλο ασφαλιστικό φορέα για το ποσό που του 

καταβλήθηκε. 

 

16. Πότε ένα ζήτημα υποβάλλεται σε 

διαιτητική πραγματογνωμοσύνη. 

 

Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της 

εταιρείας και του λήπτη της ασφάλισης ή του 

ασφαλισμένου, εισάγεται προς λύση στα καθ’ ύλη 

αρμόδια δικαστήρια, εκτός αν συμφωνηθεί ρητά η 

υπαγωγή της διαφωνίας αυτής στη διαιτησία. 

 

17. Πότε έχει η εταιρεία την υποχρέωση 

καταβολής τόκων.  

 

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταβάλει 

τόκους, απoκλειστικά και μόνo σε περίπτωση 

έγγραφης αναγνώρισης της υπoχρέωσής της 

πρoς παρoχή ή από της έκδoσης τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης. 

 

18. Ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για επίλυση 

διαφοράς. 

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς 

προκύψει από το ασφαλιστήριο, αρμόδια είναι τα 

δικαστήρια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. 

 

19. Τι προβλέπεται για την προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων. 

 

Για τα προσωπικά δεδομένα σας εφαρμόζουμε 

όσα ορίζονται από το Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την 

εκάστοτε ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία 

σχετικά με την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγουμε και 

επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα 

περιγράφεται αναλυτικά στην «Ενημέρωση 

Σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών 

Δεδομένων» της Εταιρείας η οποία σας 

χορηγήθηκε σε έντυπη μορφή και η οποία 

βρίσκεται ανηρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της 

Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

https://www.ergohellas.gr/pages/customer-

support/data-protection 

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα 

δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και 

διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που 

σας αφορούν.   
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Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 

νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε: 

i. Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας 

Δεδομένων, 

ii. Το δικαίωμα στον περιορισμό της 

επεξεργασίας των Προσωπικών σας 

Δεδομένων, 

iii. Το δικαίωμα στη φορητότητα των 

Δεδομένων, 

iv. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και 

της κατάρτισης προφίλ, 

v. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή 

σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς 

να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που 

βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την 

ανάκλησή της, και 

vi. Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην 

αρμόδια εποπτική αρχή. 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 

δεδομένα ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά 

σας ή να λάβετε αντίγραφο της τελευταίας 

έκδοσης της Ενημέρωσης της Εταιρείας, μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω 

στοιχεία επικοινωνίας:   

- μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dpo@ergohellas.gr 

- μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, 

Λ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψιν 

Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. 

 

 

ΓIA KAΘE ZHTHMA ΠOY ΔEN PYΘMIZETAI AΠO TO ΠAPON AΣΦAΛIΣTHPIO 
EΦAPMOZETAI H IΣXYOYΣA AΣΦAΛIΣTIKH NOMOΘEΣIA. 
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