
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
(Σύνολο Άρθρων 17) 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  
Με την παρούσα Ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, με βάση την Πρόταση Ασφάλισης, που έχει υποβάλει στην 
INTERAMERICAN Ε.Ε.Α.Ζ. Α.Ε. (που στο εξής θα λέγεται ‘Εταιρία’), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος, 
συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία 
του έχει ζητηθεί.  
Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.  
Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο δεν δηλώθηκε 
στην Εταιρία ή δηλώθηκε πλημμελώς, εφαρμογή έχει το Άρθρο 3 του Ν.2496/97. 
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα δε πριν την 
αποδοχή του ή όταν επιχειρούνται μεταβολές του. 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου καθορίζονται από την Ασφαλιστική 
Σύμβαση, η οποία αποτελείται από: 
- την Πρόταση Ασφάλισης, 
- το Ασφαλιστήριο, 
- τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και 
- τις Πρόσθετες Πράξεις, που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. 
Όρος που δεν περιλαμβάνεται, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της Ασφαλιστικής Σύμβασης, δεν ισχύει. Οι 
Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. 
Το Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, οι Πρόσθετες Πράξεις και κάθε απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν 
ισχύουν, αν δε φέρουν την υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή 
με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της. 
Σε περίπτωση μη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, εφόσον έχει συμφωνηθεί η πληρωμή των 
ασφαλίστρων σε δόσεις, κατά το χρόνο σύναψης της ασφάλισης, η Ασφαλιστική Σύμβαση δεν τίθεται σε ισχύ και 
συνεπώς δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις.  
Η καθυστέρηση καταβολής μεταγενέστερης ληξιπρόθεσμης δόσης δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη 
σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και στον Ασφαλιζόμενο, στην οποία 
γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά πάροδο ενός (1) μηνός από 
την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της Σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει 
στην Εταιρία, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που 
μπορεί, να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου (αλλαγή στη χρήση, αλλαγή τρόπου παραγωγικής διαδικασίας 
κ.λ.π.) σε βαθμό, που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη Σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους 
όρους. 
Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση ή 
να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης, οι συνέπειες προβλέπονται από το 
Άρθρο 4 και τις παραγράφους 3,4,5,6 και 7 του Άρθρου 3 του Ν.2496/97. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος, η Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί 
από την Εταιρία, για λόγους που αφορούν ενδεικτικά, την πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές 
ανάγκες της, μερική ή ολική κατάρρευση του ασφαλισμένου κτιρίου από μη καλυπτόμενο κίνδυνο ή σε περιπτώσεις που 
ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί τις ασφάλειες.  
Η Εταιρία δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του Λήπτη της Ασφάλισης 
ή/και του Ασφαλιζομένου ή αν αυτός τέθηκε καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση, αν η Εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή 
αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.  
Επίσης, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και η Εταιρία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος 
διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος 
της ασφαλιστικής περιόδου. 
Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία που όταν ασκείται από την Εταιρία, τα αποτελέσματά της επέρχονται την 31η 
ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο.  
 
Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο Λήπτης 
της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική 
απόδειξη. 
Αν η ακύρωση ζητηθεί από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο, η Εταιρία επιστρέφει ασφάλιστρα, 
σύμφωνα με τον εξής πίνακα:  
Για διάρκεια ασφάλισης από:  
1 ημέρα έως και 1 μήνα το 75% του ετήσιου ασφ/στρου 



1 μήνα έως και 3 μήνες το 60% του ετήσιου ασφ/στρου 
3 μήνες έως και 6 μήνες το 30% του ετήσιου ασφ/στρου 
6 μήνες έως και 9 μήνες το 15% του ετήσιου ασφ/στρου 
9 μήνες και πάνω δεν γίνεται καμιά επιστροφή ασφαλίστρων. 
Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει, για το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό 
που απομένει. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 
Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή 
ασφάλιση), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις 
ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά.  
Εάν επακολουθήσει της παρούσης ασφάλισης η σύναψη άλλης Ασφαλιστικής Σύμβασης για τα ίδια ασφαλιστικά 
συμφέροντα ολικά ή μερικά, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να τη 
δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία. 
Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. 
Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης, το 
ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. ∆ικαιούται όμως η Εταιρία, στην 
περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση, κρατώντας τα 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 
Κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα βαρύνει την Εταιρία ανάλογα με το 
ποσοστό συμμετοχής της με τις άλλες Εταιρίες στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο κι όχι εις ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο 
Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται πάσης 
ευθύνης, σύμφωνα με το Άρθρο 15 Ν.2496/97. 
Αν οι περισσότερες Ασφαλιστικές Συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια 
Ασφαλιστική Εταιρία, η κάθε Ασφαλιστική Εταιρία ευθύνεται κατ’ αναλογία του ασφαλισμένου σε αυτήν ποσοστού 
(συνασφάλιση). 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου και η Εταιρία και ο Λήπτης 
της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, 
αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δέκα πέντε 
(15) ημερών, από τότε που περιήλθε στον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο.  
Η Εταιρία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν 
επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον 
κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζε την διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 
επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από την 
διαδοχή. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Η Ασφαλιστική Σύμβαση, ισχύει αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση κινδύνου ή στο γεωγραφικό χώρο που αναφέρεται 
στο Ασφαλιστήριο ή στους σχετικούς Ειδικούς Όρους. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
∆εν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που έχουν προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα 
παρακάτω γεγονότα: 
1. Πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί επίσημα, είτε όχι (πολεμικές πράξεις), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, στάση, πραξικόπημα, 
κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντιστάσεις κατά της Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και παρόμοιες 
περιπτώσεις. 
2. Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, από ραδιενεργό μόλυνση, από 
οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο από καύση πυρηνικού υλικού. Για 
την περίπτωση αυτής της εξαίρεσης, σαν καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη (Process) πυρηνικής διάσπασης. 
3. ∆ιαταγή οποιασδήποτε Αρχής. 
4. α. Στην ασφάλιση Πυρός, από βαρεία αμέλεια, δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου σε κάθε 
περίπτωση, καθώς και από δόλο μόνο των προσώπων που συνοικούν μαζί του ή των νομίμων αντιπροσώπων του ή των 
εκπροσώπων του ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης ή 
των προσώπων που έχουν προστηθεί απ’ αυτόν, εκτός αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος, ενεργούν 
στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους, οπότε εκτός από τον δόλο εξαιρείται και η βαρεία τους αμέλεια. 
 β. Στις Τεχνικές Ασφαλίσεις, από βαρεία αμέλεια, δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου ή των 
προσώπων που συνοικούν μαζί του ή των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του ή των τρίτων στους 
οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης ή των προσώπων που έχουν προστηθεί 
απ’ αυτόν. 
 γ. Στην κάλυψη Αστικής Ευθύνης, από δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που 
συνοικούν μαζί του ή των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του ή των προσώπων που έχουν προστηθεί 
απ’ αυτόν. 
5. Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλισμένα αντικείμενα και ήταν ή θα έπρεπε να ήταν γνωστά στο 
Λήπτη της Ασφάλισης ή/και στον Ασφαλιζόμενο ή στους αντιπροσώπους του, κατά τον χρόνο έναρξης της ασφάλισης και 
δεν είχαν δηλωθεί στην Εταιρία. 
Επίσης ισχύουν και οι πιο κάτω εξαιρέσεις, οι οποίες μπορούν να αναιρεθούν από τους Ειδικούς Όρους ή με ειδική 
σημείωση στο Ασφαλιστήριο: 
6. Ζημιές ή απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές είτε πρόκειται για 



μεμονωμένες εκδηλώσεις, είτε όταν αυτές στοχεύουν σε γενικότερες επιδιώξεις. 
Ως Τρομοκρατική Ενέργεια νοείται οποιαδήποτε πράξη η οποία συνίσταται, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, σε χρήση 
ισχύος ή βίας ή/και της απειλής χρήσης αυτών, εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων ή ομάδας(ων), 
ενεργούντων αυτόνομα ή εν ονόματι ή σε σύνδεση με οποιαδήποτε οργάνωση(εις) ή κυβέρνηση(εις) και η οποία (πράξη) 
διαπράττεται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόμοιους σκοπούς, περιλαμβανομένης και της πρόθεσης 
του επηρεασμού οποιασδήποτε κυβέρνησης ή/και για πρόκληση φόβου στο κοινό ή μέρος του κοινού. 
Ως στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, νοούνται οι πράξεις οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έλαβε 
μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, οι πράξεις της νόμιμης ή ντε φάκτο (de facto) Αρχής προς 
καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή της μείωσης των συνεπειών της, οι ηθελημένες πράξεις απεργού προς 
υποστήριξη απεργίας, οι ηθελημένες πράξεις εργαζομένου σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη για αντίσταση 
εναντίον του, όχι όμως οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια. 
7. ∆εν καλύπτονται τα εμπορεύματα ή αντικείμενα τρίτων που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει στην 
κατοχή του ή φυλάσσονται ή επισκευάζονται, εκτός αν δηλωθούν και το αποδεχθεί η Εταιρία. 
8. Από βλάβη σε μηχανές, σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, 
από βλάβη σε εργαλεία ή άλλα αντικείμενα κάθε φύσεως (π.χ. ανελκυστήρες κλπ) που προκαλείται από υπέρβαση 
ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, θέρμανση, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξάρτητα από την 
αιτία που προήλθαν οι διαταραχές αυτές, ακόμα και αν προήλθαν από κεραυνό. 
∆ιευκρινίζεται, ότι η εξαίρεση αυτή θα εφαρμοσθεί μόνο για το ίδιο το ηλεκτρικό μηχάνημα, τη συσκευή, το εργαλείο κλπ. 
ή το τμήμα της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως που χτυπήθηκε άμεσα από το ατύχημα και όχι για τα άλλα αντικείμενα που 
καταστράφηκαν ή έπαθαν βλάβη από πυρκαγιά που τυχόν προκλήθηκε από το ατύχημα. 
9. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ – ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Αντικείμενα από πορσελάνη, κρύσταλλο, ή αντικείμενα από χρυσό, άργυρο, πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο και εφόσον 
δεν είναι κοσμήματα (τα οποία εξαιρούνται της κάλυψης, όπως αναφέρεται στο ΤΜΗΜΑ Ι πιο κάτω), καθρέπτες, ρολόγια, 
χαλιά και τάπητες κάθε φύσεως, γουναρικά, εικόνες, ζωγραφικοί πίνακες, αγάλματα, χειροτεχνήματα και γενικά κάθε 
αντικείμενο και έργο τέχνης, όπλα, φωτογραφικά είδη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, ραδιομαγνητόφωνα, 
στερεοφωνικά συγκροτήματα, βίντεο, βιντεοκάμερες και γενικά ηλεκτρονικά μηχανήματα ήχου και εικόνας, εφόσον 
συμπεριλαμβάνονται στην ασφάλιση, καλύπτονται μόνο μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 6% του ασφαλιζομένου 
ποσού για το περιεχόμενο, με ανώτατο όριο των € 1.500 για κάθε τεμάχιο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με ρητή 
ειδική αναφορά στο Ασφαλιστήριο. Περισσότερα από ένα τεμάχια, που αποτελούν, σύμφωνα με τη συνηθισμένη στις 
συναλλαγές αντίληψη και με το συνηθισμένο προορισμό τους, ένα ενιαίο σύνολο (π.χ. στερεοφωνικό συγκρότημα), 
θεωρούνται σαν ένα τεμάχιο. 
Τα ανωτέρω (που αφορούν την ασφάλιση αντικειμένων μέχρι ορισμένου ποσού), δεν ισχύουν σε περίπτωση ασφάλισης 
για επαγγελματικούς λόγους και μόνο για τα αντικείμενα εκείνα που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης. 
 
ΤΜΗΜΑ Ι - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
1. Αποκλείονται της ασφάλισης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους ή αναφέρονται ρητά στο 
Ασφαλιστήριο, τα:  
έγγραφα, τα παραστατικά αξίας, οι τίτλοι, οι ομολογίες, οι μετοχές, οι επιταγές, οι συναλλαγματικές, τα 
τραπεζογραμμάτια, τα γραμμάτια σε διαταγή, τα υποσχετικά, τα έγγραφα κάθε είδους με τα οποία έχει συσταθεί ή 
αποδεικνύεται μια έννομη σχέση, τα λαχεία, τα δελτία Προ-Πο και παρόμοια, οι ράβδοι από χρυσό, από άργυρο ή από 
οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο, τα νομίσματα, τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα γραμματόσημα, τα 
ένσημα, οι συλλογές κάθε φύσης, τα λογιστικά βιβλία, τα υποδείγματα, τα σχέδια, οι μήτρες και τα κάθε είδους 
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης τα χειρόγραφα και σπάνια βιβλία, τα μετάλλια, τα κύπελλα 
αγώνων,  εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες, οχήματα με άδεια οδικής κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των εξαρτημάτων τους), τροχόσπιτα, ρυμούλκες, σιδηροδρομικές άμαξες ή σιδηροδρομικά οχήματα, πλωτά μέσα, 
αεροσκάφη, , κλπ παρόμοια.  
2. Εξαιρούνται οι φυσιολογικές φθορές και οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλισμένων αντικειμένων καθώς και 
ζημιές από graffiti. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
∆εν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου και των προσώπων που 
καλύπτονται με το παρόν, για υλικές ζημιές ή ατυχήματα που θα προκληθούν σε τρίτους άμεσα ή έμμεσα ή σαν συνέπεια 
κάποιου από τα παρακάτω:  
1. Αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, οποιουδήποτε είδους οχήματα, θαλάσσια σκάφη, από ανελκυστήρες, 
ανυψωτικά μηχανήματα και γερανούς που ανήκουν στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και στον Ασφαλιζόμενο ή που ο ίδιος ή οι 
προστηθέντες απ’ αυτόν τα κατέχουν ή τα χρησιμοποιούν. 
2. Πυρκαγιά, ανεξάρτητα από την αιτία της, έκρηξη παντός είδους και χρήση εκρηκτικών υλών, έστω και αν έχει δοθεί 
άδεια από την αρμόδια Αρχή. 
3. Μόλυνση ή άλλη υλική προσβολή του περιβάλλοντος ή του νερού. 
4. Πράξεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου, όταν αυτός βρίσκεται υπό την επίδραση ναρκωτικών 
ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών. 
Επίσης δεν καλύπτονται ζημιές: 
5. Ατυχήματα ή ζημιές σε συγγενικά πρόσωπα μέχρι και το δεύτερο βαθμό, εφόσον υπήρχε συνοίκηση κατά το χρόνο του 
ζημιογόνου γεγονότος. Εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δεν καλύπτονται 
οι ζημιές που προκαλούνται στους εταίρους, στα μέλη της οικογένειάς του και στα πρόσωπα που έχουν προστηθεί από 
το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και το Ασφαλιζόμενο νομικό πρόσωπο.  
6. Πρόσωπα που συνδέονται με το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο με σύμβαση ή και σχέση εργασίας, 
έργου ή εταιρική σχέση, οποιουδήποτε τύπου, ανεξάρτητα από το εάν η ζημιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας 
ή την εκτέλεση του έργου ή τη λειτουργία της μεταξύ Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλιζομένου και τρίτης εταιρίας.  



7. Κατά τη διάρκεια φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης, παραλαβής ή και συλλογής εμπορευμάτων και άλλων 
πραγμάτων, από κάθε χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μεταφορικό μέσο. 
8. Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου. 
Επίσης δεν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου, για θάνατο, σωματικές 
βλάβες, απώλειες ή υλικές ζημιές, που: 
9. προκαλούνται κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών και εργασιών συντήρησης, επέκτασης ή επισκευής, στον 
ασφαλιζόμενο χώρο, 
10. προέρχονται από τη μετάδοση ασθενειών ανθρώπων, ζώων ή φυτών, 
11. προέρχονται από ζώα, των οποίων είναι κύριος ή κάτοχος ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΖΗΜΙΑΣ 
Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται: 
1. Να ειδοποιήσει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία. 
2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, 
να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό την αποφυγή, τη διάσωση ή τον περιορισμό της 
ζημιάς των ασφαλισμένων αντικειμένων και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες 
ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.  
Στην περίπτωση που ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος ενεργεί στην ασφάλιση για επαγγελματικούς 
λόγους τα έξοδα αποφυγής ή μείωσης της ζημιάς δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός ειδικής 
αντιθέτου συμφωνίας, που θα αναγράφεται στις πρώτες σελίδες του ασφαλιστηρίου. Στην περίπτωση ειδικής συμφωνίας 
κάλυψης τα έξοδα αποφυγής ή μείωσης της ζημιάς, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις βαραίνουν την Εταιρία 
μόνο μέχρι του αναγραφομένου στους καλυπτόμενους κινδύνους (στις πρώτες σελίδες του ασφαλιστηρίου) ποσού. Σε 
περίπτωση που η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει μόνο ανάλογο 
μέρος του αναγραφομένου στο ασφαλιστήριο ως άνω ποσού εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά 
μετά από οδηγίες της.  
3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της 
Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 
4. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 
Εταιρίας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον 
αντιπρόσωπο ή και πραγματογνώμονα της Εταιρίας, να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή των βλαβέντων 
αντικειμένων και γενικά να μην προβαίνει σε καμιά αλλαγή του ασφαλισμένου χώρου, χωρίς την έγκριση της Εταιρίας. 
5. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο 
Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην Εταιρία και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να 
περιλαμβάνει: 
- την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια,  
- λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν, 
- το ύψος αυτών των ζημιών ή απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των αντικειμένων κατά τον χρόνο επέλευσης της 
ζημιάς ή απώλειας, χωρίς να προστεθεί κανένα κέρδος,  
- τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των μαρτύρων, το ιστορικό 
καθώς και τα γεγονότα που επακολούθησαν. 
Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να 
βεβαιώνει ένορκα τα παραπάνω, χωρίς μια τέτοια βεβαίωση να δεσμεύει την Εταιρία. 
6. Να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρία, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή 
οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται έγερση απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει γραπτά, όλες τις 
αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη 
πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.  
7. Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του 
κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό. 
8. Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή 
συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται 
να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου, την 
απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον 
ειδοποιήσει σχετικά. Εχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών 
αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να 
παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. 
Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεων του παρέχει στην 
Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 
1. Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που έχουν τα ζημιωθέντα τυχόν αντικείμενα, κατά το 
χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ως αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων λαμβάνεται η τρέχουσα 
(πραγματική) ή αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών (αγοράς), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς 
Όρους ή ρητά αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 
Καμία άλλη αξία, όπως προσωπική ή συναισθηματική δεν λαμβάνεται υπόψη.  
2. Όταν δεν υπάρχει αμφισβήτηση της Εταιρίας, για την ύπαρξη υποχρέωσής της για αποζημίωση προς τον Λήπτη της 
Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο, τότε η υποχρέωση αυτή, περιορίζεται στην επαναφορά των ασφαλισμένων 
αντικειμένων στην προ της ζημιάς κατάστασή τους και η αποζημίωση (μερική ή ολική), καταβάλλεται σε ευρώ, στα 
Γραφεία της. 



Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς τρίτων, η Εταιρία έχει το δικαίωμα: 
α) είτε να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο, απαλλασσόμενη από κάθε άλλη ευθύνη της, 
δικαστική ή εξώδικη, προς τους τρίτους, 
β) είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο 
Ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως, ότι απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της.  
3. Η αποζημίωση πληρώνεται ακέραια, στα Γραφεία της Εταιρίας (αφού αφαιρεθεί η τυχόν συμφωνηθείσα 
<<απαλλαγή>>), και αφαιρεθεί και η εναπομείνασα αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων από την Εταιρία, αν η ζημιά, για 
το σύνολο των ασφαλισμένων αντικειμένων, είναι ίση ή μικρότερη από το ασφαλιστικό ποσό. 
Όρος Υπασφάλισης: Αν το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο από την αξία αποκατάστασης, η ευθύνη της Εταιρίας 
περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημιάς (Άρθρο 17 του Νόμου 2496/97).  
4. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες 
έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Έχει 
επίσης το δικαίωμα με τους πραγματογνώμονές της, να προβαίνει σε άμεσο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του Λήπτη 
της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου και να ζητήσει από αυτόν να φέρει στα Γραφεία της ή στους πραγματογνώμονές 
της, κάθε αποδεικτικό μέσο που νόμιμα είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της 
ζημιάς. Η υπαίτια παρακώλυση των ως άνω δικαιωμάτων της Εταιρίας από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον 
Ασφαλιζόμενο, παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της. 
5. Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό 
(π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος. Ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που 
συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, αλλά δεν έχει καμιά υποχρέωση για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής 
ή κατοχής του αντικειμένου που καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κ.λ.π.) ή για 
μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα. 
6. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα, με αντίστοιχη είσπραξη του ασφαλιστικού 
ποσού, να εγκαταλείψει στην Εταιρία τα κατάλοιπα των ζημιωθέντων αντικειμένων, των οποίων η αξία αφαιρείται από το 
ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης. 
7.  Μετά την εκκαθάριση του ποσού της ζημιάς, η Εταιρία έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση:  
α) Να αγοράσει τα κατάλοιπα των ζημιωθέντων αντικειμένων που έχουν υποστεί βλάβη, σύμφωνα με την εκτίμηση της 
διαιτητικής απόφασης ή της πραγματογνωμοσύνης. 
β) Αντί χρηματικής αποζημίωσης, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα ζημιωθέντα αντικείμενα, στην κατάσταση που 
ήταν πριν από το ατύχημα. Αν η αντικατάσταση ή η επισκευή δεν είναι δυνατή, τότε η Εταιρία υποχρεούται να πληρώσει 
αποζημίωση τέτοια, που να επαναφέρει τα ασφαλισμένα αντικείμενα, όσο το δυνατόν πλησιέστερα, στην προ της ζημιάς 
κατάστασή τους. 
Σε περίπτωση που λόγω τροποποίησης κανονισμών ή άλλων ρυθμίσεων από τις εποπτεύουσες Αρχές (π.χ. ∆ημοτικές, 
Πολεοδομικές, Υγειονομικές κ.λ.π.), προκύπτει αύξηση του κόστους επανακατασκευής ή αντικατάστασης, η Εταιρία δεν 
υποχρεούται στην καταβολή του επί πλέον αυτού κόστους. 
γ) Όταν πρόκειται για ακίνητο, να αναλάβει αυτή με έξοδά της, την επισκευή ή την ανοικοδόμησή του. Στην περίπτωση 
ανοικοδόμησης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει σε αυτήν την άδεια 
που προβλέπεται από το Νόμο. 
8. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου, είτε για δόλο είτε για αμέλεια, θέμα 
αποζημίωσης δεν γεννιέται, προτού να απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας. Αλλά και αν δεν ασκηθεί δίωξη εναντίον του, δικαίωμα 
αποζημίωσης (αν συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για τις οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι του 
Ασφαλιστηρίου και του Νόμου), γεννιέται, αφού περάσει χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από την ημέρα που η 
δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος 
έχει την υποχρέωση να φέρει στην Εταιρία τα σχετικά πιστοποιητικά (εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις κ.λ.π.). 
9. Σε περίπτωση που μετά από κλοπή, βρεθούν τα ασφαλισμένα αντικείμενα πριν από την καταβολή της αποζημίωσης, ο 
Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να τα δεχθεί και δεν δικαιούται αποζημίωση από την Εταιρία, 
παρά μόνο για το τμήμα αυτών που έχει υποστεί ζημιά ή απώλεια. 
Αν τα αντικείμενα βρεθούν μετά από την είσπραξη της αποζημίωσης από το Λήπτη της ασφάλισης ή και τον 
ασφαλιζόμενο, τότε αυτά αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και αυτός υποχρεούται να συμπράξει σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια για την απόκτηση τίτλου στο όνομα της Εταιρίας. 
Στην περίπτωση που η Εταιρία θελήσει να του τα παραδώσει, υποχρεούται να τα παραλάβει με επιστροφή της 
αντίστοιχης αποζημίωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
1. Η έκταση της ζημιάς και οι δαπάνες για την αποκατάστασή της, σε περίπτωση που τα μέρη διαφωνούν, προσδιορίζεται 
ή με διαιτησία ή δικαστικά ( χωρίς να προηγηθεί διαιτησία), με κοινή συμφωνία των μερών. 
2. Στην περίπτωση της διαιτησίας, κάθε μέρος ορίζει ένα διαιτητή και αυτοί ορίζουν έναν επιδιαιτητή. Όταν διαφωνούν για 
το πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός ορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, που εφαρμόζει τη διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας και των άρθρων 867 και επόμενων, του Κώδικα της Πολιτικής ∆ικονομίας. 
3. Η διαδικασία της διαιτησίας, δεν ασχολείται ποτέ με θέματα ύπαρξης ή μη ευθύνης και υποχρέωσης της Εταιρίας, για 
την πληρωμή αποζημίωσης. 
Αντικείμενο της διαιτησίας είναι: 
α) ο προσδιορισμός της φυσικής αιτίας, από την οποία προήλθε το ατύχημα, όσο αυτό είναι δυνατό, 
β) η περιγραφή του ατυχήματος και η επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του 
Ασφαλιζόμενου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2 του παρόντος, σε σχέση με την πραγματική κατάσταση, ανεξάρτητα 
από το αν η τυχόν ανακρίβεια σχετίζεται με το ατύχημα ή τις συνέπειες αυτού, 
γ) ο προσδιορισμός της αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων κατά την ημέρα του ατυχήματος σαν αξία καινούργιου και 
μετά την αφαίρεση της ανάλογης έκπτωσης, σαν συνέπεια της χρήσης και της παλαιότητας. 
δ) η εκτίμηση του ύψους της ζημιάς, των ασφαλισμένων αντικειμένων ή ευθυνών, την ημέρα που έγινε το ατύχημα, μετά 



την αφαίρεση της ανάλογης έκπτωσης σαν συνέπεια της χρήσης και της παλαιότητας ή της τεχνολογικής απαξίωσης όταν 
πρόκειται για αντικείμενα.  
4. Πριν τελειώσει τελεσίδικα η διαιτησία, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει 
αγωγή εναντίον της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση η αγωγή είναι απαράδεκτη. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή, 
δηλαδή μετά την απόφαση της διαιτησίας, τόκοι θα επιδικάζονται, από την επίδοση της αγωγής, κατά τροποποίηση κάθε 
διάταξης νόμου, που τυχόν ορίζει διαφορετικά. 
5. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρίας, είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτησίας. 
6. Η επιλογή της διαιτησίας σαν τρόπου εκτίμησης της ζημιάς και η συμμετοχή της Εταιρίας στη διεξαγωγή της, δεν έχει 
σε καμιά περίπτωση την έννοια, ότι η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρέωσή της για αποζημίωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
Η Εταιρία, αποζημιώνοντας το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο, αποκτά όλα τα δικαιώματα που αυτός έχει 
εναντίον τρίτου που τυχόν είναι υπαίτιος της ζημιάς, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Ν. 2496/97. 
Παράλληλα αυτός εκχωρεί από τώρα στην Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και της δίνει το δικαίωμα και την 
πληρεξουσιότητα, να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή και στο όνομά του, για αποζημίωσή της από τον 
τρίτο. 
Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς 
λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται, στο μέτρο που από υπαιτιότητα τους ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της 
δικαιώματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ - ∆ΙΚΑΙΟ  
Για κάθε αγωγή που σχετίζεται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, συμφωνείται ότι αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια 
της Αθήνας, εφαρμοστέο δε είναι το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
Η παραγραφή των δικαιωμάτων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζόμενου, καθώς και της Εταιρίας, ορίζεται 
από το Νόμο (Άρθρο 10 του Ν.2496/97).  
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τις εύλογες προφυλάξεις για την 
αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμιά παρέκκλιση τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν. 
2. Όλα τα έξοδα για τη σύνταξη της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης, για τη καταβολή τυχόν αποζημίωσης και κάθε 
άλλης πράξης που πηγάζει από τη Σύμβαση αυτή (π.χ. έξοδα που τυχόν προβλέπονται από διατάξεις νόμων, που 
ισχύουν κάθε φορά), βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο. Τον βαρύνουν επίσης και όλα τα έξοδα 
στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρία, από τις τυχόν κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή από τις τυχόν κατασχέσεις στα χέρια της, 
ως τρίτης. 
3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, να παρακρατεί από το ποσό της αποζημίωσης τα μη εισπραχθέντα ασφάλιστρα, από 
αυτά που έχουν συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο, ακόμη και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμα. 
4. Μεταβίβαση δικαιωμάτων, που πηγάζουν από αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, δεν είναι ισχυρή για την Εταιρία, 
εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ-ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 
Συμφωνείται ότι η Εταιρία δεν έχει καμιά υποχρέωση για αποζημίωση σε περίπτωση προκλήσεως πυρκαγιάς από την 
χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκολλήσεων ή οξυγόνου - ασετιλίνης, κατά την εκτέλεση εργασιών, επισκευών ή 
κατασκευών στον ασφαλιζόμενο χώρο, εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δεν έλαβε την ειδική για 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών άδεια από την Εταιρία και δεν εφάρμοσε τα αναφερόμενα στην έγγραφη άδεια 
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 
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