
Όροι Ασφάλισης
της Επιχείρησής σας

Εστίασε στην
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Ηλεκτρονικά στην ενότητα «Εξυπηρέτηση» του www.eurolife.gr

Με την υπηρεσία Click to Call,
ένας εκπρόσωπός μας θα
σας καλέσει δωρεάν τη στιγμή
που θα ορίσετε. 

Click To Call

Συμπληρώνοντας
το αίτημά σας στην 
ηλεκτρονική φόρμα.

Φόρμα Επικοινωνίας

Επιλέγοντας την υπηρεσία 
Click to Chat, μπαίνετε άμεσα 
σε online διάλογο μαζί μας:

Δευτέρα - Παρασκευή και 
ώρες 09:00 - 17:00.

Click To Chat

        210 9303800   Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
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Γενικοί όροι
Ειδικοί όροι
Γενική και εργοδοτική αστική ευθύνη
Αυτοτελές ειδικό κεφάλαιο ασφάλισης νομικής προστασίας

•
•
•
•

Περιεχόμενα

 

Καλώς ήλθατε στη Eurolife FFH

Ευχαριστούμε που μας έχετε επιλέξει
για την Ασφάλιση της επιχείρησής σας

Πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 

Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε την καλύτερη εκδοχή της ζωής σας, προσφέροντάς σας
την ασφάλεια και τη σιγουριά που χρειάζεστε, ώστε να καταφέρνετε περισσότερα κάθε ημέρα.

Εδώ, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του Ασφαλιστηρίου που μόλις αποκτήσατε.

Στη Eurolife FFH είμαστε πάντα στο πλευρό σας και καθημερινά εργαζόμαστε για την καλύτερη
δική σας εξυπηρέτηση.
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ΑΡΘΡΟ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η παρούσα Ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: 
• Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία.
• Τους παρόντες Γενικούς  Όρους Ασφάλισης Ζωής.
• Τους Ειδικούς Όρους των παρεχόμενων Ασφαλιστικών καλύψεων.
• Τους Ειδικούς Όρους που συνδέονται με ειδικά αιτήματα και ρυθμίσεις του ΑντιΣυμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλισμένου.
• Τις δηλώσεις του Ασφαλισμένου ή/και του ΑντιΣυμβαλλόμενου, που περιέχονται στην αίτηση Ασφάλισης, η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.

«Ονομασία Βασικής Ασφάλισης»
Γενικοί όροι

I. Εισαγωγή
Με την προϋπόθεση της καταβολής από τον Λήπτη της 
Ασφάλισης του Ασφαλίστρου που καθορίζεται στο παρόν 
Ασφαλιστήριο και με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτό, η 
Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, σύμφωνα πάντα 
με τους γενικούς, ειδικούς και πρόσθετους ειδικούς όρους του 
Ασφαλιστηρίου: 

Α. Για τις Ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο, εφόσον προκαλούνται κατά 
τη διάρκεια της Ασφάλισης από καλυπτόμενο Κίνδυνο.
Β. Για τα επακόλουθα έξοδα που τυχόν καθορίζονται στο 
Ασφαλιστήριο, εφόσον προέρχονται από καλυπτόμενο 
Κίνδυνο.
Γ. Για τη σύμφωνα με το νόμο ευθύνη του προς Αποζημίωση 
τρίτων, εφόσον έχει παρασχεθεί τέτοια κάλυψη.

ΙΙ. Ορισμοί
Άρθρο 1
Οι παρακάτω λέξεις και φράσεις, οπουδήποτε απαντώνται στο 
Ασφαλιστήριο και τους όρους αυτού, έχουν την έννοια που 
δίνεται στους ορισμούς αυτούς.

Απαλλαγή:
Το ποσό ή το ποσοστό επί της Ζημιάς, πέρα από το οποίο 
ευθύνεται η Εταιρεία. Το ποσό αυτό βαρύνει τον Ασφαλισμένο 
και αφαιρείται από το τελικό και εκκαθαρισμένο ποσό της 
οφειλόμενης Αποζημίωσης. 

Αποζημίωση ή Ασφάλισμα:
Το ποσό που οφείλει να καταβάλει η Εταιρεία όταν επέλθει η 
Ασφαλιστική Περίπτωση και συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε 
αυτούσια αποκατάσταση της Ζημιάς, κατά τους όρους του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Ασφαλισμένα Αντικείμενα:
Τα Αντικείμενα (ακίνητα και/ή κινητά) που περιγράφονται στο 
Ασφαλιστήριο, τα οποία ανήκουν στο Λήπτη της Ασφάλισης ή 
τον Ασφαλισμένο ή για τα οποία αυτοί έχουν Ασφαλιστικό 
Συμφέρον. 

Ασφαλισμένο Ποσό (Κεφάλαιο) - Όριο Ευθύνης:
Το χρηματικό ποσό, μέχρι το οποίο (ως ανώτατο όριο) 
συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση, ότι ευθύνεται η 
Εταιρεία συνολικά ή κατά κάλυψη ή κατά περίπτωση και 
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Ασφαλισμένος:
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απειλείται από 
Ασφαλισμένο Κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η 
Ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο 
Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της 
Ασφάλισης (Συμβαλλόμενο), εφόσον έχει λάβει γνώση της 
σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης 
(Συμβαλλόμενου).

Ασφαλιστήριο:
Το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την Ασφαλιστική σύμβαση 
και φέρει την υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της 
Εταιρείας. Το Ασφαλιστήριο αποτελούν, ως ενιαίο σύνολο 
αυτού, οι Γενικοί και Ειδικοί όροι, τα τυχόν Προσαρτήματα και 

οι τυχόν Πρόσθετες Πράξεις καθώς και η Αίτηση Ασφάλισης 
μαζί με τις δηλώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του 
Ασφαλισμένου, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού. 
Οι Ειδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

Ασφαλιστική Περίοδος:
Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου έως την ημερομηνία λήξης του, όπως 
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. 

Ασφαλιστική Περίπτωση ή Συμβάν:
Κάθε χωριστό γεγονός (ή ενιαία σειρά γεγονότων που 
προέρχονται από την ίδια αρχική αιτία) που δίνει στον 
Ασφαλισμένο δικαίωμα για Αποζημίωση σύμφωνα με τους 
όρους του Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστικό Συμφέρον:
Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της 
Ασφάλισης με τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα και η οποία 
προσδιορίζει την έκταση του Ασφαλίσματος που μπορεί να 
δικαιούται να εισπράξει, για δικό του λογαριασμό ο 
Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, αν υπάρχει.

Ασφαλιστικός Κίνδυνος:
Η δυνατότητα που υπάρχει να συμβεί κάποιο γεγονός 
(ζημιογόνο γεγονός) που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο 
και που θα επιφέρει Ζημιά στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα, η 
οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

Ασφάλιστρο:
Το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ ή 
περιοδικά ο Λήπτης της Ασφάλισης στην Εταιρεία προκειμένου 
να ισχύσει το Ασφαλιστήριο του και του οποίου o τρόπος  
καταβολής και το ύψος αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.  

Αυτανάφλεξη:
Αυτανάφλεξη είναι η, χωρίς την επίδραση εξωτερικής 
ενεργειακής πηγής, καύση υλικού μέσω χημικής αντίδρασης 
των συστατικών του.

Βελτιώσεις Κτιρίου:
Οι προσθήκες και Βελτιώσεις του Κτιρίου που έγιναν με δαπάνη 
του μισθωτή. Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν 
μηχανήματα κλιματισμού, συστήματα συναγερμού, 
εντοιχισμένα ντουλάπια, ψευδοροφές, χωρίσματα μη κινητά, 
κολλημένες μοκέτες, ταπετσαρίες κ.λπ.

Δικαιούχος του Ασφαλίσματος:
Το φυσικό ή νομικό Πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την 
Αποζημίωση ή μέρος αυτής. 
 
Εταιρεία:
Η Ασφαλιστική επιχείρηση Eurolife FFH ΑΕΓΑ.

Ζημιά:
Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική, θετική περιουσιακή Ζημιά 
που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του 
Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενου) 
γεγονός που συνιστά την επέλευση της Ασφαλιστικής 
Περίπτωσης. Το γεγονός αυτό πρέπει να καλύπτεται από το 
παρόν Ασφαλιστήριο σύμφωνα με τους όρους αυτού. Ο όρος 
"Ζημιά" περιλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή 
απώλεια που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πραγματικής 

My Business First

Γενικοί όροι
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ΑΡΘΡΟ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η παρούσα Ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: 
• Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία.
• Τους παρόντες Γενικούς  Όρους Ασφάλισης Ζωής.
• Τους Ειδικούς Όρους των παρεχόμενων Ασφαλιστικών καλύψεων.
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«Ονομασία Βασικής Ασφάλισης»
Γενικοί όροι
αξίας των Ασφαλισμένων Αντικειμένων.

Ηλεκτρονικά  Δεδομένα:
Είναι τα στοιχεία, οι έννοιες και οι πληροφορίες που 
μετατρέπονται σε μια εύχρηστη μορφή για τις επικοινωνίες, τη 
διερμηνεία ή επεξεργασία με Ηλεκτρονικά και 
Ηλεκτρομηχανικά Δεδομένα επεξεργασίας ή ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενος εξοπλισμός και περιλαμβάνουν προγράμματα, 
λογισμικό και άλλες κωδικοποιημένες εντολές για την 
επεξεργασία και το χειρισμό Δεδομένων ή τη διεύθυνση και το 
χειρισμό τέτοιου εξοπλισμού. 

Θύελλα:
Σφοδρός άνεμος τουλάχιστον 8 Μποφόρ, σύμφωνα με 
βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής  Υπηρεσίας.

Κακόβουλες Ενέργειες:
Κακόβουλες Ενέργειες σημαίνει ηθελημένες πράξεις 
οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται είτε κατά τη 
διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης εν γένει, Στάσεων, 
Απεργιών, Οχλαγωγιών, Πολιτικών Ταραχών, είτε 
μεμονωμένα, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά, χωρίς 
όμως να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη Τρομοκρατίας.

Καταιγίδα:
Η δυνατή βροχόπτωση το ύψος της οποίας ξεπερνά τα 
5mm/ώρα/τετραγωνικό εκατοστό, σύμφωνα με βεβαίωση της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Κτίριο:
Το κτίσμα με όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις του που δεν είναι 
δυνατόν να διαχωριστούν (υδραυλικές, ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, πόρτες, παράθυρα, εντοιχισμένα ντουλάπια, 
ψευδοροφές, χωρίσματα μη κινητά, κολλημένες μοκέτες, 
ταπετσαρίες κ.λπ.). Στο Κτίριο περιλαμβάνονται επίσης, αλλά 
καλύπτονται με ορισμένους περιορισμούς, οι κεραίες, τέντες 
και ηλιακοί θερμοσίφωνες. Όταν πρόκειται για οριζόντιες 
ιδιοκτησίες, στο Κτίριο περιλαμβάνεται και η αναλογία επί των 
κοινοχρήστων και κοινόκτητων χώρων, εφόσον 
συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλισμένο Κεφάλαιο.

Κλοπή:
Η αφαίρεση ξένης περιουσίας, με σκοπό την παράνομη 
ιδιοποίησή της, μετά από διάρρηξη ή Ληστεία.

Ληστεία (Hold up):
Η αφαίρεση των Ασφαλισμένων Αντικειμένων μετά από 
επίθεση ή χρήση βίας ή απειλή επίθεσης ή χρήσης βίας κατά της 
σωματικής ακεραιότητας του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή των υπαλλήλων τους, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των εργασίμων 
ημερών και ωρών και ότι τα ανωτέρω πρόσωπα βρίσκονται 
νόμιμα μέσα στον Ασφαλισμένο χώρο. 

Λήπτης της Ασφάλισης ή Συμβαλλόμενος:
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η Εταιρεία κατάρτισε 
το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να 
συμμετέχει στην Ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό 
του ή τρίτου. Τον Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενο) 
βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
Ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση 
τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.

Μόλυνση ή Ρύπανση:
Ως μολυντικές ή ρυπαντικές ουσίες εννοούνται οποιεσδήποτε 

ουσίες οι οποίες απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη 
υγεία ή καλή φυσική κατάσταση ή μπορούν να προκαλέσουν ή 
απειλούν να προκαλέσουν Ζημιά ή μείωση εμπορικότητας ή 
απώλεια χρήσης στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα  
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των 
βακτηριδίων, μυκήτων, ιών ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών 
ουσιών. 

Περιεχόμενο:
Είναι τα κινητά Αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα στο 
Κτίριο που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο και αποτελούν μια 
συνηθισμένη οικοσκευή ή τον εξοπλισμό μίας επιχείρησης.

Πλημμύρα:
Θεωρείται η, από φυσικές αιτίες, υπερχείλιση ή παρέκκλιση 
νερού από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή 
τεχνητών υδατορευμάτων, ο κατακλυσμός από θαλάσσια 
νερά, η διάρρηξη ή υπερχείλιση δημόσιου δικτύου παροχής 
νερού και οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση νερών, 
που προέρχονται από χώρους εκτός του Ασφαλισμένου 
Κτιρίου ή του Κτιρίου που στεγάζει τα Ασφαλισμένα 
Αντικείμενα.

Πραγματογνώμονες:
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που μετά από εντολή και για 
λογαριασμό της Εταιρείας ερευνούν την αιτία Ζημιάς, 
προσδιορίζουν το ύψος της και συντάσσουν την σχετική 
έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Πρόσωπα του Άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 2496/1997:
Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος), ο Ασφαλισμένος, ο 
Δικαιούχος του Ασφαλίσματος ή τα πρόσωπα που συνοικούν 
μαζί τους ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους ή οι εκπρόσωποί 
τους ή οι τρίτοι στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η 
φύλαξη του αντικειμένου της Ασφάλισης.

Πυρκαγιά:
Πυρκαγιά είναι μία φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και η 
οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία, 
ή η οποία έχει εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται εξ 
ιδίας δυνάμεως. Δηλαδή για να θεωρηθεί Ασφαλιστικά 
καλύψιμη μια Ζημιά από Πυρκαγιά, πρέπει να συνυπάρχουν:
α) ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με φλόγα ή 
λαμπύρισμα (ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου που πήρε 
φωτιά),
β) αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να πάρει 
(“εχθρική” και όχι “φιλική” φωτιά),
γ) το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου όσον αφορά τον 
Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης (“ατυχηματική” φωτιά).

Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές:
Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές θα σημαίνει 
πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε 
διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα ή ντε φάκτο 
Αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή τη μείωση 
των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή 
εργαζόμενου σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη προς 
υποστήριξη Απεργίας ή για αντίσταση εναντίον 
ανταπεργήσαντος εργοδότη, όχι όμως οποιαδήποτε πράξη 
Τρομοκρατίας.

Τρομοκρατία:
Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες) σημαίνει ενέργειες 
μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς 
χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή 

Σελίδα 4 από 40



κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς 
σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή 
ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε 
φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές 
έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια Στάσεων, Απεργιών, 
Οχλαγωγιών, Πολιτικών Ταραχών ή κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Φυσιολογική Φθορά:
Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός 
αντικειμένου, που οφείλεται στη φθορά από την κανονική 
χρήση του με την πάροδο του χρόνου.

II. Αντικείμενο και έκταση της Ασφάλισης
Άρθρο 2
α) Η Εταιρεία ασφαλίζει όλα τα κινητά και ακίνητα Αντικείμενα 
που περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο, για Ζημιές που 
προέρχονται από καλυπτόμενο Κίνδυνο που αναφέρεται στους 
Ειδικούς Όρους, πάντοτε έναντι της καταβολής του 
καθοριζόμενου Ασφαλίστρου.
β) Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για τις άμεσες θετικές υλικές 
Ζημιές των Ασφαλισμένων Αντικειμένων που προκάλεσε 
καλυπτόμενος Κίνδυνος. 

Δεν ευθύνεται για τις μη υλικές Ζημιές, έστω και αν αποτελούν 
άμεση συνέπεια αυτών. Έτσι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση στο διακανονισμό ή την πληρωμή των Ζημιών, 
έχει όμως υποχρέωση, εφόσον δεν αρνείται την ευθύνη της, να 
μην καθυστερεί υπαίτια την καταβολή του Ασφαλίσματος. Αν 
για τη διάγνωση της έκτασης της Ζημιάς απαιτείται μεγάλο 
χρονικό διάστημα, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να καταβάλει 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το ποσό για το οποίο δεν υπάρχει 
αμφισβήτηση. Δεν ευθύνεται ακόμη, ενδεικτικά, για τις Ζημιές 
από την αδυναμία μίσθωσης, άλλης διάθεσης, καθώς και από 
τη στέρηση γενικά της χρήσης των πραγμάτων που 
επηρεάστηκαν από καλυπτόμενο Κίνδυνο, για τις Ζημιές από 
την αδυναμία εκμετάλλευσής τους, από άμεση ή έμμεση 
βλάβη, στέρηση προσόδων, κέρδους και γενικά οποιαδήποτε 
άλλη μη υλική Ζημιά.  

IV. Κατάρτιση της Ασφαλιστικής σύμβασης
Άρθρο 3
Η Ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται με την από μέρους της 
Εταιρείας αποδοχή της αίτησης του Λήπτη της Ασφάλισης 
(Συμβαλλόμενου). Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) 
οφείλει να συμπληρώσει την αίτηση με εξαιρετική προσοχή, 
επιμέλεια, καλή πίστη και ειλικρίνεια και έχει την υποχρέωση 
να δηλώσει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και είναι 
αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου. Έχει 
επίσης την υποχρέωση να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση 
της Εταιρείας.

Άρθρο 4
Στην αίτηση του Λήπτη της Ασφάλισης, ανεξάρτητα αν 
συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο της Εταιρείας ή όχι, 
πρέπει να δηλώνονται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η 
διεύθυνση αλληλογραφίας του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Δικαιούχου, αν υπάρχει, αν αυτός είναι ιδιοκτήτης και με ποια 
ιδιότητα και για ποιο συμφέρον κάνει την Ασφάλιση, καθώς και  
κάθε στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου 
Ασφάλισης (ακινήτου ή/και κινητού). Ειδικότερα αν πρόκειται 
για Ασφάλιση ακινήτου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να 
προσδιορίζεται η ακριβής τοποθεσία, είδος και υλικά 
κατασκευής και στέγασης, χρήση και δραστηριότητα που 
ασκείται σε αυτό, κ.λπ. Για Ασφάλιση κινητού, ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά, να προσδιορίζεται το είδος, ο χώρος (εντός ή 
εκτός ακινήτου) όπου βρίσκεται, η τοποθεσία με ακριβή 
περιγραφή (υλικά κατασκευής και στέγασης) του ακινήτου στο 
οποίο περιέχεται κ.λπ.

Άρθρο 5
Αν η Εταιρεία δεν έλαβε γνώση στοιχείων ή περιστατικών που 
είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, 
χωρίς υπαιτιότητα δική της ή του Λήπτη της Ασφάλισης, 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την 
τροποποίησή της μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τότε που 
έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή περιστατικών. Αν το 
αίτημα της Εταιρείας για τροποποίηση της σύμβασης δεν γίνει 
δεκτό μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη του, λογίζεται ως 
καταγγελία, εφόσον με το αίτημα τροποποίησης 
προειδοποιείται για αυτό ο Λήπτης της Ασφάλισης. Τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας αρχίζουν, στην πρώτη 
περίπτωση μετά την πάροδο 15 ημερών από τότε που περιήλθε 
στο Λήπτη της Ασφάλισης η καταγγελία, ενώ στη δεύτερη μετά 
την πάροδο ενός μήνα από τη λήψη του άκαρπου αιτήματος της 
Εταιρείας.

Αν η Εταιρεία δεν έλαβε γνώση των στοιχείων και 
περιστατικών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο από 
αμέλεια του Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρεία έχει τα ίδια 
δικαιώματα που προβλέπονται στην πιο πάνω παράγραφο και 
επιπλέον, σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Περίπτωση 
επέλθει πριν την τροποποίηση της σύμβασης ή πριν η 
καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το Ασφάλισμα 
μειώνεται κατά το λόγο του Ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί, 
προς το Ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν η Εταιρεία είχε 
λάβει γνώση των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση που ο 
Λήπτης της Ασφάλισης παρέβη από δόλο την υποχρέωσή του 
να δηλώσει τα στοιχεία και περιστατικά που αναφέρονται στο 
προηγούμενο άρθρο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση με άμεσα αποτελέσματα, μέσα σε ένα 
μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτής της παράβασης. Σε 
περίπτωση που επέλθει ο Κίνδυνος μέσα στην προθεσμία αυτή, 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή του 
Ασφαλίσματος και ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει την 
υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε Ζημιά της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δικαιούται των Ασφαλίστρων που αναλογούν στο 
διάστημα μέχρι το χρόνο που επήλθαν τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας της σύμβασης. Στην περίπτωση παράβασης της 
υποχρέωσης του Συμβαλλόμενου με υπαιτιότητα (αμέλεια ή 
δόλο) και επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης, πριν 
υπάρξει καταγγελία της σύμβασης από την Εταιρεία ή πριν 
επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, η Εταιρεία 
δικαιούται των Ασφαλίστρων που αναλογούν στο διάστημα 
μέχρι το χρόνο επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης.

V. Γενικές Εξαιρέσεις 
Άρθρο 6
Η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν θα ευθύνεται προς Αποζημίωση 
του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος για 
Ζημιά που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από 
κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα: 

1. Σεισμό, Πλημμύρα, Θύελλα - Καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, 
χαλάζι, καθίζηση, κατολίσθηση, ύψωση εδάφους, 
ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροιακό κύμα (tsunami), λαίλαπα ή 
άλλη βίαιη φυσική αναταραχή, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, 
κυκλώνα ή άλλη ατμοσφαιρική αναταραχή ή οποιαδήποτε 
συνέπεια των φαινομένων που προαναφέρθηκαν 
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(συμπεριλαμβανομένης και της Πυρκαγιάς).

2. Πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή 
επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές ή εμφύλιο πόλεμο 
(είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι) καθώς και Ζημιά 
οποιουδήποτε αντικειμένου ως συνέπεια διαταγής της 
δημόσιας αρχής.

3. α) Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές, 
Κακόβουλες Ενέργειες, Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές 
ενέργειες), ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, 
αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία 
ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόμο ή 
κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα 
αίτια εκείνα που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή την 
διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης 
πολιορκίας. 
β) Οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, 
περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της 
αμέσως προηγούμενης παραγράφου α).
γ) Κατά τη διάρκεια μόνιμης ή προσωρινής στέρησης της 
κυριότητας των Ασφαλισμένων Αντικειμένων από τον 
Ασφαλισμένο εξαιτίας κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσής τους 
από κάθε νόμιμη ή ντε φάκτο αρχή.

Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία 
όπου η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσας 
εξαίρεσης κάποια Ζημιά δεν καλύπτεται από το παρόν 
Ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω Ζημιά 
καλύπτεται, θα φέρει ο Ασφαλισμένος.

4. Πυραύλους ή βλήματα.

5. Μόλυνση ή Ρύπανση.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εξαιρούνται και δεν 
καλύπτονται:

• Μόλυνση ή Ρύπανση Κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
νερού ή γης ή ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος, 
καθώς και απώλεια ή Ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία που 
προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια Μόλυνση ή Ρύπανση.
• Μόλυνση ή Ρύπανση από βιολογικές ή χημικές ουσίες, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που τυχόν 
συντρέχει παράλληλα ή με οποιαδήποτε αλληλουχία σε σχέση 
με τη Ζημιά. 
• Οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις Αποζημίωσης σχετικά με 
Ζημιές, απώλειες ή βλάβες που προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, 
από αμίαντο ή οποιαδήποτε υλικά περιέχουν αμίαντο, σε 
οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα, ή μούχλα, καθώς και Ζημιές, 
απώλειες ή βλάβες που οφείλονται στα παραπάνω ή είναι 
συνέπειά τους ή αφορούν αυτά με οποιοδήποτε τρόπο.
• Στο πλαίσιο της εξαίρεσης αυτής διευκρινίζεται ότι εξαιρείται 
και δεν καλύπτεται οποιαδήποτε απώλεια, Ζημιά, ευθύνη, 
αξίωση, κόστος ή δαπάνη οιασδήποτε φύσεως που 
προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, αποδίδεται,  προκύπτει, 
απορρέει ή συσχετίζεται με Μεταδοτική Ασθένεια ή φόβο ή 
απειλή (είτε πραγματική είτε αντιληπτή) Μεταδοτικής 
Ασθένειας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός 
που συμβάλλει ταυτόχρονα ή σε οιαδήποτε άλλη αλληλουχία.

Για το σκοπό της εξαίρεσης αυτής, ως Μεταδοτική Ασθένεια 
ορίζεται οιαδήποτε ασθένεια η οποία μπορεί να μεταδοθεί 
μέσω οποιασδήποτε ουσίας ή στελέχους από ένα οργανισμό 
σε έναν άλλο όπου:

i. η ουσία ή  στέλεχος περιλαμβάνει,  αλλά δεν περιορίζεται σε 
ιό, βακτήριο, παράσιτο ή άλλο οργανισμό ή παραλλαγή αυτού, 
είτε θεωρείται ζωντανός είτε όχι, και
ii. η μέθοδος της μετάδοσης, είτε άμεση είτε έμμεση, 
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε μετάδοση μέσω του 
αέρα, σωματικών υγρών, μετάδοση από ή σε οιαδήποτε 
επιφάνεια ή αντικείμενο, στερεό, υγρό ή αέριο ή μεταξύ 
οργανισμών, και
iii. η ασθένεια, ουσία ή στέλεχος μπορεί να προκαλέσει ή να 
απειλήσει με βλάβη την ανθρώπινη υγεία ή ευεξία ή μπορεί να 
προκαλέσει ή να απειλήσει με Ζημία ή επιδείνωση, μείωση 
αξίας ή εμπορικότητας ή απώλεια χρήσης περιουσίας.   

6. Υλικά πυρηνικών όπλων ή Ζημιά που προκύπτει από αυτά ή 
αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους, ιονίζουσες ακτινοβολίες. 
Μόλυνση από ραδιενέργεια ή από οποιοδήποτε πυρηνικό 
καύσιμο ή κατάλοιπο καύσης πυρηνικού καυσίμου ή Ζημιά που 
προκύπτει από αυτά ή αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους. Σε 
ό,τι αφορά αυτή την εξαίρεση και μόνο, καύση θεωρείται και 
κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη/διεργασία (process) πυρηνικής 
σχάσης ή απλής σύντηξης.

7. Από πράξεις ή παραλείψεις που είναι συνέπεια ή τελέστηκαν 
κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης τοξικών ή ναρκωτικών 
ουσιών από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο.

8. Πράξη ή παράλειψη από δόλο ή βαριά αμέλεια του 
Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Δικαιούχου 
του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν με αυτούς 
ή των νόμιμων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους ή 
οποιουδήποτε τρίτου στον οποίο έχει ανατεθεί επαγγελματικά 
η προστασία του Ασφαλισμένου αντικειμένου.

9. Απώλεια ή Ζημία Ηλεκτρονικών Δεδομένων ή λογισμικού ή 
προγραμμάτων Η/Υ οφειλόμενη σε μετάδοση ιών ή σε 
οποιαδήποτε άλλη αιτία και έχει ως συνέπεια τη διαγραφή, 
καταστροφή, αλλοίωση της αρχικής δομής, εξάλειψη 
δεδομένων από τη μνήμη Η/Υ με αποτέλεσμα τη μείωση της 
λειτουργικότητας του Η/Υ. Εξαιρείται και κάθε απώλεια ή 
Ζημία λόγω διακοπής επιχειρησιακών εργασιών που 
οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στις ανωτέρω αιτίες.

10. Μη υλικές Ζημιές, έστω και αν αποτελούν άμεση συνέπεια 
υλικών Ζημιών των Ασφαλισμένων Αντικειμένων.

11. Απώλεια ή Ζημιά που επήλθε πριν την ημερομηνία έναρξης 
του Ασφαλιστηρίου, έστω και αν η απώλεια ή Ζημιά 
ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου.

12. Οποιοιδήποτε Κίνδυνοι ή έκθεση σε Κίνδυνο που 
προέρχονται από όλες τις γραμμές μεταδόσεως και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των συρμάτων, καλωδίων, κολόνων, 
πυλώνων, standards, πύργων και άλλων υποστηρικτικών 
δομών και από εξοπλισμό οποιουδήποτε τύπου, ο οποίος τυχόν 
συνδέεται με αυτές τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε 
περιγραφής.
Αυτή η εξαίρεση συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε 
γραμμές μεταδόσεως και διανομής ηλεκτρισμού, 
τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών σημάτων και όλων των 
επικοινωνιακών σημάτων είτε ακουστικών είτε οπτικών.
Αυτή η εξαίρεση εφαρμόζεται σε οτιδήποτε πάνω από τον 
υπόγειο εξοπλισμό εκτός εκείνου που βρίσκεται μέχρι 150 
μέτρα (500 πόδια) από το Ασφαλισμένο Κτίριο ή το Κτίριο μέσα 
στο οποίο βρίσκονται τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα.
Αυτή η εξαίρεση ισχύει τόσο για υλικές Ζημίες ή απώλειες στον 
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εξοπλισμό, όσο και για διακοπή εργασιών, επακόλουθη Ζημία 
ή /και άλλη τυχαία απώλεια, η οποία σχετίζεται με γραμμές 
μεταδόσεως και γραμμές διανομής.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης 
διάταξης του Ασφαλιστηρίου και δεν τροποποιούνται παρά 
μόνο με ρητή αντίθετη διάταξη.

Άρθρο 7
Αντικείμενα που εξαιρούνται ή που καλύπτονται μόνο μέχρι 
ορισμένο ποσό 
Αποκλείονται τελείως από την Ασφάλιση, εκτός αν κατόπιν 
ειδικής συμφωνίας περιγραφούν συγκεκριμένα στο 
Ασφαλιστήριο και αναφερθεί η αξία τους:

Παραστατικά αξίας, έγγραφα, τίτλοι, χρήματα, νομίσματα, 
τραπεζογραμμάτια, επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές, 
χρεόγραφα, υποσχετικά έγγραφα όλων των ειδών, 
αξιόγραφα, μετοχές, ομολογίες, λογιστικά βιβλία, ηλεκτρονικά 
αρχεία, λογισμικό (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
πολύτιμα μέταλλα και Αντικείμενα κατασκευασμένα από αυτά, 
πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, ρολόγια, 
μετάλλια, αρχαία ή συλλεκτικά νομίσματα, γραμματόσημα, 
ένσημα, λαχεία, κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές ή που 
ενσωματώνουν με οποιοδήποτε τρόπο αξία), εισιτήρια, 
χειρόγραφα, δέντρα και φυτά, ζώα, καθώς και οχήματα, 
ρυμουλκούμενα, σκάφη, αεροσκάφη και τα παρελκόμενά 
τους. 
Τα παρακάτω Αντικείμενα ασφαλίζονται μέχρι του ποσού ΕUR 
3.000 για κάθε ένα χωριστά, εκτός εάν περιγραφούν 
συγκεκριμένα στο Ασφαλιστήριο αυτό και αναφερθεί 
συγκεκριμένη αξία τους, μεγαλύτερη από EUR 3.000:  
Αντικείμενα από πορσελάνη, κρύσταλλο, ασήμι,  Αντικείμενα 
συλλεκτικής αξίας, εικονογραφίες, εικόνες, ιχνογραφίες, 
Αντικείμενα γλυπτικής, μουσικά όργανα και  όργανα ή εργαλεία 
των μαθηματικών, φυσικών, χημικών και λοιπών επιστημών, 
αντίκες (που ορίζονται ως έργα τέχνης ή έπιπλα ή διακοσμητικά 
Αντικείμενα αποδεδειγμένης ηλικίας τουλάχιστον 100 ετών), 
σχέδια, πρωτότυπα, μήτρες, καλούπια, κάθε είδους έργα 
τέχνης, γούνες, μηχανήματα ήχου και εικόνας (τηλεοράσεις, 
βίντεο, στερεοφωνικά, φωτογραφικές και κινηματογραφικές 
μηχανές κ.λπ.) και όπλα.
Η αναφορά της αξίας για κάθε ένα αντικείμενο χωριστά θα 
γίνεται προκειμένου να μην ισχύσει σε περίπτωση Ζημιάς (για 
όσα Αντικείμενα περιγράφονται αναλυτικά), ο κατ' αντικείμενο 
περιορισμός της αξίας τους ή η εξαίρεση του παρόντος 
άρθρου. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί όρο συμβατικής 
αποτίμησης των Ασφαλισμένων αξιών και δεν τροποποιεί τους 
γενικούς όρους του Ασφαλιστηρίου και ιδιαίτερα τον όρο 10 
περί υπολογισμού του Ασφαλίσματος. 
Σε περίπτωση Ζημιάς Ασφαλισμένων Αντικειμένων που 
συνθέτουν ένα ζευγάρι ή ένα σύνολο (σετ) δεν θα καταβληθεί 
Αποζημίωση μεγαλύτερη από την αξία κάθε αντικειμένου ή 
Αντικειμένων ξεχωριστά και δεν θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε ιδιαίτερη αξία την οποία το συγκεκριμένο 
αντικείμενο ή τα Αντικείμενα μπορεί να έχουν επειδή 
αποτελούν μέρος ζευγαριού ή συνόλου (σετ), ούτε θα 
καταβληθεί μεγαλύτερη Αποζημίωση από την αξία που 
αντιπροσωπεύει αναλογικά το αντικείμενο αυτό ή τα 
Αντικείμενα αυτά ως μέρος ζευγαριού ή συνόλου (σετ).

VΙ. Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου
Άρθρο 8
Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Ασφάλισης, ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:

α) Να συμμορφώνεται με κάθε κανόνα της νομοθεσίας σχετικά 
με την ασφάλεια και νόμιμη εγκατάσταση,

β) Να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την αποτροπή της 
επέλευσης οποιουδήποτε ατυχήματος ή Ζημιάς, ενεργώντας 
σαν να ήταν Ανασφάλιστος.

Άρθρο 9 
Σε περίπτωση Ζημιάς που μπορεί ν’ αποτελέσει βάση για 
απαίτηση Αποζημίωσης από το παρόν Ασφαλιστήριο, ο  Λήπτης 
της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:

α) Να ειδοποιήσει την Εταιρεία εγγράφως, το ταχύτερο δυνατό 
και πάντως μέσα σε οκτώ ημέρες το αργότερο από τότε που 
έλαβε γνώση της Ζημιάς, και να δώσει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται με τις 
περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης της Ζημιάς που 
ζητάει η Εταιρεία. Ο Συμβαλλόμενος δεν μπορεί να 
επικαλεσθεί άγνοια της επέλευσης της Ασφαλιστικής 
Περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.

β) Να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα  για την αποφυγή ή 
μείωση της Ζημιάς και να ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρείας. 
Οφείλει ειδικότερα να μεταχειριστεί όλα τα μέσα για την 
καταστολή του κινδύνου, για τη διάσωση των Ασφαλισμένων 
Αντικειμένων και τη συντήρησή τους και να πράξει οτιδήποτε 
άλλο θα έκανε για την προστασία του δικού του συμφέροντος, 
αν δεν ήταν Ασφαλισμένος. Οφείλει να διατηρήσει, μέχρι να 
έρθει εκπρόσωπος ή Πραγματογνώμονας της Εταιρείας τα 
Ασφαλισμένα Αντικείμενα που διασώθηκαν στην κατάσταση 
και στη θέση που βρέθηκαν μετά τη Ζημιά, παίρνοντας 
συγχρόνως όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδίσει την 
αύξησή της. Αν το Ασφάλισμα καλύπτει μέρος μόνο της Ζημιάς, 
η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει μόνο ανάλογο μέρος των 
εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά 
μετά από οδηγίες της Εταιρείας. Η υπαίτια παράβαση από το 
Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένο των υποχρεώσεων 
αυτών παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να ζητήσει 
Αποζημίωση.

γ) Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια 
στους εκπροσώπους ή στους Πραγματογνώμονες της 
Εταιρείας, για τη διαπίστωση της επέλευσης της Ασφαλιστικής 
Περίπτωσης, τα αίτια και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες 
επήλθε, καθώς και την εκτίμηση των απαιτήσεων.

δ) Ο Πραγματογνώμονας ή εκπρόσωπος της Εταιρείας έχει το 
δικαίωμα, αν είναι παρών τη στιγμή που εκδηλώνεται ο 
καλυπτόμενος Κίνδυνος ή στη διάρκεια της εξέλιξής του ή 
αμέσως μετά, να διατάζει ή να εμποδίζει τη μεταφορά 
οποιουδήποτε Ασφαλισμένου κινητού αντικειμένου. Αν 
παρουσιαστεί ανάγκη να καταστραφούν ή να υποστούν βλάβη 
κάποια Αντικείμενα για να ανασταλεί η εξέλιξη του κινδύνου ή 
για τον ίδιο λόγο να γίνει κατεδάφιση της Ασφαλισμένης 
οικοδομής ή μέρους της, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να 
καταβάλει Αποζημίωση για τις Ζημιές που αποδεικνύεται ότι 
προέκυψαν έτσι.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση να 
αναλάβει τη φύλαξη όσων διασώθηκαν, σε χώρο που θα 
ορίσει η ίδια, μέχρι να εκκαθαριστεί οριστικά η Ζημιά και ο 
Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλει όλη τη 
δαπάνη για αυτή τη φύλαξη.

ε) Μέσα σε  δέκα (10) ημέρες από τη Ζημιά, ο Λήπτης της 

Σελίδα 7 από 40



Ασφάλισης οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία λεπτομερή 
έκθεση, που θα αναφέρει την αιτία και την έκτασή της, τα μέσα 
που χρησιμοποιήθηκαν για να την καταστείλουν ή περιορίσουν 
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οφείλει ακόμη να δώσει 
σημείωμα όπου θα καταγράφει τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα 
τα οποία υπήρχαν κατά τη στιγμή της Ζημιάς, καθώς και εκείνα 
τα οποία αν και βρίσκονταν αλλού, ήταν ομαδικά 
Ασφαλισμένα, κάνοντας διάκριση μεταξύ εκείνων που 
διασώθηκαν και εκείνων που καταστράφηκαν ή έπαθαν 
βλάβη. Το Περιεχόμενο του σημειώματος αυτού πρέπει να 
δικαιολογείται από τα εμπορικά βιβλία του Ασφαλισμένου. 

στ) Να ανακοινώνει ή να αποστέλλει αμέσως στην Εταιρεία 
κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, ή απαίτηση που 
πληροφορείται ή λαμβάνει και σχετίζεται με το ατύχημα ή τη 
Ζημιά.

Η υπαίτια παράβαση από τον Λήπτη της Ασφάλισης  ή/και 
Ασφαλισμένο των υποχρεώσεών του αυτών, παρέχει το 
δικαίωμα στην Εταιρεία να ζητήσει την αποκατάσταση της 
Ζημιάς της.

VΙI. Υπολογισμός και καταβολή Ασφαλίσματος
Άρθρο 10
Η Αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αξία που είχαν τα 
Ασφαλισμένα Αντικείμενα κατά το χρόνο που επήλθε η 
Ασφαλιστική Περίπτωση.
Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ως αξία  των  
Ασφαλισμένων  Αντικειμένων λαμβάνεται η τρέχουσα αξία ή, 
αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών, κατά το χρόνο που 
επήλθε η Ζημιά και στον τόπο όπου επήλθε αυτή.
Καμία άλλη αξία δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως αξία προσωπική 
ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε κριτήρια. 

Ειδικότερα, βάση υπολογισμού του Ασφαλίσματος, εφόσον 
δεν  προβλέπεται διαφορετικά στον Πίνακα Καλύψεων, στους 
ειδικούς όρους ή ειδικές συμφωνίες ή τυχόν παραρτήματα του 
Ασφαλιστηρίου αποτελεί:

α) Για κτίρια και γενικώς για κτίσματα, η αναγκαία δαπάνη 
ανοικοδόμησης τους με ίδια ή παρόμοια υλικά και τρόπο 
κατασκευής μετά την αφαίρεση της μείωσης της 
κατασκευαστικής τους αξίας λόγω  παλαιότητας

β) Για κινητά κάθε είδους, εκτός εμπορευμάτων, η αξία 
αντικατάστασης τους με καινούργια ίδιου ή παρεμφερούς 
τύπου ή προδιαγραφών μετά την αφαίρεση της μείωσης της 
πραγματικής τους τους αξίας λόγω  παλαιότητας

γ) Για εμπορεύματα που κατασκευάζει με οποιοδήποτε τρόπο, 
ολικώς ή μερικώς ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης, 
η δαπάνη κατασκευής όμοιων νέων εμπορευμάτων, μετά την 
αφαίρεση όσων εξόδων εξοικονομούνται από προϊόντα των 
οποίων η κατασκευή δεν είχε ολοκληρωθεί όταν επήλθε ο 
Ασφαλιστικός Κίνδυνος. Σε καμία περίπτωση το Ασφάλισμα 
για τα εμπορεύματα αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή  
που μπορούσε να επιτευχθεί με την πώληση των 
Ασφαλισμένων Αντικειμένων, αφαιρουμένου του μικτού 
κέρδους, κατά τον χρόνο της επελεύσεως του Ασφαλιστικού 
Κινδύνου.

δ) Για εμπορεύματα που κατείχε ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της 
Ασφάλισης προοριζόμενα για μεταπώληση κατ’ επάγγελμα, 
περιλαμβανομένων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων 
προϊόντων καθώς και για προϊόντα της φύσης, η δαπάνη για 
την απόκτηση όμοιων νέων εμπορευμάτων εφαρμοζόμενων 

και εν προκειμένω των ως ανωτέρω υπό στοιχείο (γ) όρων και 
προϋποθέσεων.

Το άθροισμα οιωνδήποτε καταβολών (η Αποζημίωση) δεν 
μπορεί να υπερβαίνει την έκταση της Ζημιάς ούτε και το 
Ασφαλιστικό Ποσό (Ανώτατο Όριο Ευθύνης). 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση στο 
διακανονισμό ή την πληρωμή των Ζημιών, έχει όμως 
υποχρέωση, εφόσον δεν αρνείται την ευθύνη της, να μην 
καθυστερεί υπαίτια την καταβολή της Αποζημίωσης. Αν για τη 
διάγνωση της έκτασης της Ζημιάς απαιτείται μεγάλο χρονικό 
διάστημα, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να καταβάλει χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση το ποσό για το οποίο δεν υπάρχει 
αμφισβήτηση.

Άρθρο 11
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε έρευνα για 
τα αίτια,  τις συνθήκες επέλευσης της Ζημιάς, καθώς και για την 
ύπαρξη και αξία των Ασφαλισμένων Αντικειμένων την ώρα της 
Ζημιάς στην Ασφαλισμένη διεύθυνση και να ζητήσει από τον 
Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο να φέρει κάθε 
πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο και κάθε αποδεικτικό μέσο ή 
στοιχείο που νόμιμα είναι απαραίτητο ή/και αναγκαίο για την 
εξακρίβωση των αιτίων και του ύψους της Ζημιάς.

Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του αυτές από δική του υπαιτιότητα, η Εταιρεία 
έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως. Τα 
αποτελέσματα αυτής της καταγγελίας αρχίζουν μετά την 
παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τότε που κοινοποιήθηκε 
εγγράφως η καταγγελία στο Λήπτη της Ασφάλισης. Η Εταιρεία 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή του 
Ασφαλίσματος και ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα να 
ζητήσει την επιστροφή των Ασφαλίστρων που αναλογούν στο 
χρονικό διάστημα από την επέλευση των αποτελεσμάτων της 
καταγγελίας μέχρι τη συμφωνημένη λήξη της Ασφάλισης.  

Ο Συμβαλλόμενος που από υπαιτιότητά του παρουσιάζει τη 
Ζημιά μεγαλύτερη από την πραγματική ή εμφανίζει ως 
κατεστραμμένα Αντικείμενα που δεν υπήρχαν κατά την ώρα 
της Ζημιάς ή αποκρύπτει ή αφαιρεί αυτά που διασώθηκαν ή 
μέρος από αυτά ή χρησιμοποιεί ψεύτικα ή εικονικά 
αποδεικτικά μέσα ή που από δόλο ή βαριά αμέλεια έγινε αίτιος 
της Ζημιάς ή διευκόλυνε την πρόοδο (επέκτασή) της, εκπίπτει 
αυτοδίκαια από κάθε δικαίωμα Αποζημίωσης. Η Εταιρεία έχει 
το δικαίωμα να καταγγείλει, με απλή γνωστοποίηση, το παρόν 
Ασφαλιστήριο καθώς και κάθε άλλο που συνήψε με αυτόν τον 
Συμβαλλόμενο, χωρίς να του αποδώσει τα εισπραχθέντα 
Ασφάλιστρα και με επιφύλαξή της σχετικά με κάθε άλλο της 
δικαίωμα Αποζημίωσης και ποινικής δίωξης κατά παντός 
υπαιτίου. 

Όσα προβλέπονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο 
ισχύουν επίσης και αν τα παραπάνω έπραξε από δόλο ο 
Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος του Ασφαλίσματος ή τα 
πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί 
τους ή οι εκπρόσωποί τους ή τρίτοι στους οποίους έχει 
ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη των Ασφαλισμένων 
Αντικειμένων. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή δικαιούται 
μόνο τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα μέχρι την 
επέλευση του κινδύνου.  

Η Ζημιά Αποζημιώνεται στο ακέραιο από την Εταιρεία όταν η 
εκτίμηση της τρέχουσας αξίας για τα κινητά, τα εμπορεύματα 
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και τις οικοδομές, είναι ίση ή κατώτερη του Ασφαλιστικού 
Ποσού. Αν όμως η εκτίμηση είναι ανώτερη, ο Λήπτης της 
Ασφάλισης θεωρείται Ασφαλιστής του εαυτού του για το 
υπερβάλλον και με αυτή την ιδιότητα υφίσταται το μέρος της 
Ζημιάς που του αναλογεί.

Σε καμιά περίπτωση δεν έχει υποχρέωση η Εταιρεία να 
καταβάλει Ασφάλισμα πέραν του Ασφαλιστικού Ποσού. 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει 
στην Εταιρεία  τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα και έναντι αυτής 
της εγκατάλειψης να ζητήσει ολόκληρο το Ασφαλιστικό Ποσό.  

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα, αντί να καταβάλει την παροχή της σε 
χρήμα, να προβεί η ίδια σε αυτούσια αποκατάσταση της Ζημίας 
(in natura), όταν επέλθει η Ασφαλιστική Περίπτωση, με 
επισκευή των βλαβέντων Αντικειμένων με δικά της μέσα ή με 
αντικατάσταση των καταστραφέντων με άλλα ίσης αξίας. Ο 
Ασφαλισμένος υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαία 
συνδρομή για τον παραπάνω σκοπό.

Αν η Εταιρεία δηλώσει ότι επιθυμεί να επισκευάσει 
οποιαδήποτε ακίνητα ή κινητά ή να ανοικοδομήσει  
οποιαδήποτε ακίνητα, ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν έχει το 
δικαίωμα να φέρει αντίρρηση και οφείλει να προμηθεύσει ο 
ίδιος την αναγκαία άδεια ανοικοδόμησης ή επισκευής, μέσα σε 
αντικειμενικά εύλογο χρόνο μετά από αυτή τη δήλωση της 
Εταιρείας.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση έναρξης ή επιβράδυνση των 
εργασιών οφείλεται σε κακοκαιρία ή σε οποιοδήποτε άλλο 
τυχαίο κώλυμα, όπως π.χ. λόγω της φύσης του εδάφους ή της 
εργασίας, επιβαρύνει μαζί με όλες τις συνέπειες και τα έξοδα το 
Λήπτη της Ασφάλισης.

Η Εταιρεία ευθύνεται πάντοτε μόνο μέχρι του ύψους του 
Ασφαλιστικού Ποσού. Κάθε αύξηση τιμών υλικών ή 
ημερομισθίων κ.λπ. που συνεπάγεται υπέρβαση του 
Ασφαλιστικού Ποσού, βαρύνει το Λήπτη της Ασφάλισης, ενώ η 
Εταιρεία δικαιούται να διακόψει τις σχετικές εργασίες και να 
θέσει στην περίπτωση αυτή στη διάθεση του Λήπτη το 
υπόλοιπο του Ασφαλιστικού Ποσού. 

Ο καθορισμός του ποσού της Ζημιάς, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, είναι απαραίτητος και πριν ολοκληρωθεί, η 
Εταιρεία δεν θα καταβάλει Αποζημίωση, με την επιφύλαξη 
ωστόσο του άρθρου 2, παράγραφος β του παρόντος. 

Η συμμετοχή της Εταιρείας σε διαιτησία ή σε κάθε άλλη 
ενέργεια, με κανένα τρόπο δεν την αποστερεί από το δικαίωμά 
της να αμφισβητήσει τα δικαιώματα του Λήπτη της Ασφάλισης 
για Αποζημίωση, το οποίο πηγάζει από το νόμο ή από τους 
όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, ενώπιον των τακτικών 
δικαστηρίων.

Η Αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ακόμη 
και αν νόμος ή διάταξη εμποδίζει ή τροποποιεί την 
ανοικοδόμηση ή την  επισκευή  για  οποιοδήποτε λόγο όπως - 
ενδεικτικά - για την προστασία του περιβάλλοντος, 
αρχαιολογικών χώρων κ.λπ.

Συνομολογείται ότι το δικαίωμα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/ 
και Ασφαλισμένου για Αποζημίωση, δεν γεννάται πριν από την 
τελεσίδικη απαλλαγή αυτού και των άλλων υπεύθυνων 
προσώπων όπως αναφέρονται στη 4η παράγραφο του 
παρόντος άρθρου, από την τυχόν δίωξη κατ’ αυτών, ούτε πριν 

από την υποβολή των πιστοποιήσεων που απαιτεί ο νόμος ότι 
δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία εναντίον τους.

Η καταβολή της Αποζημίωσης που συμφωνήθηκε, γίνεται σε 
Ευρώ, στην Ελλάδα, σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα 
υποδείξει ο Δικαιούχος του Ασφαλίσματος. 

Τα κάθε είδους έξοδα βαρύνουν τον Δικαιούχο του 
Ασφαλίσματος.

Σε περίπτωση καταβολής Αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη 
εξακολουθεί να ισχύει, μέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου, για 
το εναπομείναν Ασφαλισμένο Κεφάλαιο όπως αυτό 
διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας 
Αποζημίωσης.

VΙII. Έναρξη, διάρκεια και λύση της σύμβασης – 
Διακανονισμός Ασφαλίστρων
Άρθρο 12
α) Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας καθορίζονται από το νόμο, 
από το κείμενο του Ασφαλιστηρίου, από τις πρόσθετες πράξεις 
που εκδίδονται στη βάση των δηλώσεων του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή και Ασφαλισμένου. Οποιαδήποτε συμφωνία, 
τροποποίηση ή απάλειψη όρου, αποδεικνύεται μόνο με το 
Ασφαλιστήριο ή με έγγραφη πρόσθετη πράξη.

β) Η Ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την αναγραφόμενη στο 
Ασφαλιστήριο ημερομηνία έναρξης και με την προϋπόθεση της 
καταβολής του εφάπαξ Ασφαλίστρου, ή της πρώτης δόσης της 
τμηματικής καταβολής αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή του 
Ασφαλίστρου σε δόσεις.

γ) Στην περίπτωση που συμφωνήθηκε η πληρωμή των 
Ασφαλίστρων με δόσεις, η καθυστέρηση πληρωμής κάποιας 
δόσης, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να καταγγείλει τη 
σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον Λήπτη 
της Ασφάλισης, στον οποίο γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω 
καθυστέρηση καταβολής Ασφαλίστρου θα επιφέρει τη λύση 
της σύμβασης α) μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων από την 
κοινοποίηση της δήλωσης για Ασφαλίσεις διάρκειας μέχρι και 
ενός έτους β) μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την 
κοινοποίηση της δήλωσης. για Ασφαλίσεις με διάρκεια 
μεγαλύτερη του ενός έτους.   

Άρθρο 13
Η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα στη λήξη της Ασφαλιστικής 
Περιόδου, υπό τη προϋπόθεση ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης 
έχει προβεί μέχρι την ημερομηνία ανανέωσης στη καταβολή 
του εφάπαξ Ασφαλίστρου, ή της πρώτης δόσης της τμηματικής 
καταβολής αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή του Ασφαλίστρου 
σε δόσεις. Η ανανέωση γίνεται για χρονική διάρκεια ίση με την 
προηγούμενη Ασφαλιστική Περίοδο.
Αν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να μην 
ανανεωθεί η Ασφάλιση, πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο μέρος 
γραπτά ένα (1) μήνα πριν λήξει η Ασφαλιστική Περίοδος.

IΧ. Μεταβολές κινδύνου
Άρθρο 14
Στη διάρκεια της σύμβασης, ο Συμβαλλόμενος έχει την 
υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρεία, μέσα σε 14 ημέρες από 
τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό 
που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε 
βαθμό που, αν η Εταιρεία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την 
Ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. 

Σελίδα 9 από 40



Η Εταιρεία μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την 
τροποποίησή της. Όσα προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο 5  
εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης.

Άρθρο 15
Αν η Εταιρεία κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ότι 
αποκλειόταν η δυνατότητα επέλευσης της Ασφαλιστικής 
Περίπτωσης, ο Συμβαλλόμενος δεν υποχρεούται στην 
καταβολή του Ασφαλίστρου. Αν ο Συμβαλλόμενος ή ο 
Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη 
σύναψη της Ασφάλισης, γνώριζε ότι η Ασφαλιστική 
Περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε 
παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση της 
Ασφαλιστικής Περίπτωσης, το Ασφάλιστρο μέχρι τέλους της 
Ασφαλιστικής Περιόδου.

X. Αλλαγή κυριότητας - μεταβίβαση - διάλυση της 
επιχείρησης του Λήπτη της Ασφάλισης / 
Ασφαλισμένου
Άρθρο 16
Η Ασφάλιση δεν λήγει αν τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον 
Ασφαλισμένο διαδεχθεί άλλος στην Ασφαλιστική σχέση.

Σε περίπτωση μεταβολής της κυριότητας των Ασφαλισμένων 
Αντικειμένων από οποιαδήποτε αιτία, όπως κληρονομιά, ειδική 
διαδοχή, πώληση, δωρεά, πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, 
αναστολή πληρωμών του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλισμένου, οι ίδιοι ή οι διάδοχοί τους οφείλουν να 
γνωστοποιήσουν τούτο στην Εταιρεία μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβαν γνώση αυτού του 
γεγονότος 

Η Εταιρεία δικαιούται είτε να εξακολουθήσει την Ασφάλιση 
(οπότε συντάσσεται πρόσθετη πράξη που αποδεικνύει τη 
συνέχιση) είτε, εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο σε 
διαταγή ή στον κομιστή, να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τότε που πληροφορήθηκε 
τη διαδοχή. Η καταγγελία αυτή επιφέρει αποτελέσματα μετά 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιήλθε στο 
Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο. Το ίδιο δικαίωμα 
καταγγελίας, μέσα στην ίδια προθεσμία, που επιφέρει όμως 
άμεσα αποτελέσματα, έχει και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο 
Ασφαλισμένος.  

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή 
του Ασφαλίσματος, αν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος επήλθε πριν 
από την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, ή πριν επέλθουν 
τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε, 
εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον Κίνδυνο ή δεν 
θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους,  αν γνώριζε τη 
διαδοχή. 

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με τα παραπάνω, τα 
Ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα μετά την επέλευση 
των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, επιστρέφονται.

Άρθρο 17
Αν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος μειώθηκε ουσιαστικά, ο 
Συμβαλλόμενος δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη μείωση του 
Ασφαλίστρου. Αν η Εταιρεία αρνηθεί τη μείωση ή δεν 
απαντήσει στο σχετικό αίτημα για διάστημα πέραν του μηνός 
από της υποβολής του, ο Συμβαλλόμενος δικαιούται να 

καταγγείλει τη σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα.

XΙ. Άλλοι λόγοι καταγγελίας της Ασφαλιστικής 
σύμβασης
Άρθρο 18
Εκτός από τους λόγους καταγγελίας που προβλέπονται στο 
νόμο και σε άλλα άρθρα του παρόντος η Εταιρεία έχει 
δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική σύμβαση για λόγους 
που αφορούν, ενδεικτικά, τεχνικές ανάγκες της, την αλλαγή 
πολιτικής της σε σχέση με τον συγκεκριμένο Κίνδυνο, ή σε 
περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο 
Ασφαλισμένος έχουν καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με 
την απάτη περί τις ασφάλειες, ή για άλλο σπουδαίο λόγο.

Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να καταγγείλει την Ασφαλιστική 
σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου ή εάν αυτός τέθηκε καθ’ 
οιονδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης 
της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος δικαιούται επίσης να 
καταγγείλει την Ασφαλιστική σύμβαση, εάν η Εταιρεία 
κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη 
διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της 
στοιχείων.

Όταν η καταγγελία γίνεται από την Εταιρεία, ασκείται 
εγγράφως και τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να επέλθουν 
πριν την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα 
περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και στον Ασφαλισμένο. 
Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα Ασφάλιστρα που 
αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της Ασφάλισης, αν δεν έχει 
αναγγελθεί ή/και πληρωθεί Ζημιά.

Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το 
δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική σύμβαση 
οποτεδήποτε με επιστολή του στην Εταιρεία. Η Εταιρεία 
επιστρέφει τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο 
χρόνο της Ασφάλισης, αν δεν έχει αναγγελθεί ή/και πληρωθεί 
Ζημιά.

Άρθρο 19
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει οποτεδήποτε το 
επιθυμεί τις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου. Αν ο 
Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος αρνούνται την επιθεώρηση, 
ή την καθιστούν αδύνατη ή δύσκολη αδικαιολόγητα, η Εταιρεία 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται μετά την παρέλευση τριάντα  (30) 
ημερών από τότε που περιήλθε αυτή στο Συμβαλλόμενο ή τον 
Ασφαλισμένο. 

Άρθρο 20
Μετά από Ζημιά η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη 
σύμβαση και τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
άμεσα. Ο Συμβαλλόμενος έχει αντίστοιχο δικαίωμα 
καταγγελίας. Τα Ασφάλιστρα όμως θα εισπραχθούν στο 
σύνολο τους.

XΙI. Άλλες Ασφαλίσεις 
Άρθρο 21
Αν τα ακίνητα ή κινητά ή άλλα συμφέροντα που ασφαλίζονται 
με το παρόν Ασφαλιστήριο είναι επίσης Ασφαλισμένα με άλλα 
Ασφαλιστήρια, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος 
υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό στην Εταιρεία, 
καθώς και το Ασφαλιστικό Ποσό κάθε μιας από αυτές τις 
Ασφαλίσεις. Οι Ασφαλίσεις με άλλες Εταιρείες, αν δεν γίνει 
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αντίθετη συμφωνία, θα θεωρούνται πάντα ότι συναποτελούν 
μία κάλυψη και καλύπτουν ένα ενιαίο Κίνδυνο με αυτόν που 
ασφαλίζεται με το παρόν, όποια και αν είναι η χρονολογία τους, 
κάθε δε Ζημιά που θα επέλθει όσο αυτές είναι σε ισχύ, θα 
κατανέμεται μεταξύ όλων των Ασφαλιστών ανάλογα με τη 
συμμετοχή καθενός από αυτούς στον Κίνδυνο. Αν ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος δεν γνωστοποιήσει στην 
Εταιρεία την ύπαρξη άλλων Ασφαλίσεων κατά το χρόνο της 
σύναψης της σύμβασης, το Ασφάλισμα θα περιορίζεται στο 
μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη Ασφάλιση. 

Οι περισσότερες Ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση 
της Ασφαλιστικής Ζημιάς και σε καμιά περίπτωση δεν 
ευθύνεται η Εταιρεία πέραν του Ασφαλιστικού Ποσού που 
αποδέχτηκε. Αν ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος 
παραλείψουν να γνωστοποιήσουν τις άλλες Ασφαλίσεις με 
δόλο, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 
μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τότε που έλαβε γνώση του 
γεγονότος και απαλλάσσεται από την υποχρέωση για 
καταβολή του Ασφαλίσματος, αν η Ασφαλιστική Περίπτωση 
επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Ο Συμβαλλόμενος 
έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε Ζημιά της 
Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
αμέσως και η Εταιρεία δικαιούται των Ασφαλίστρων που 
αναλογούν στο μέχρι τότε διάστημα ή μέχρι το χρόνο 
επέλευσης της Ασφαλιστικής Περίπτωσης.

XΙII. Εκχώρηση δικαιωμάτων – υποκατάσταση
Άρθρο 22
Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος έχει αξίωση 
κατά τρίτου για αποκατάσταση της Ζημιάς, η αξίωση 
περιέρχεται στην Εταιρεία στην έκταση του Ασφαλίσματος που 
κατέβαλε. Αν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης 
στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου 
Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων 
τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του καθώς και 
των νόμιμων αντιπροσώπων τους, η αξίωση περιέρχεται στην 
Εταιρεία μόνο αν τα ανωτέρω  Πρόσωπα ενήργησαν με δόλο. 
Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει την υποχρέωση να παράσχει 
κάθε δυνατή διευκόλυνση, πληροφορία, στοιχείο κλπ. στην 
Εταιρεία για την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων 
αυτών. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος εκχωρεί με το παρόν ήδη από 
τη στιγμή αυτή, όλα τα δικαιώματα και τις αγωγές του στην 
Εταιρεία, ώστε αυτή να αξιώνει ως εκδοχεύς των δικαιωμάτων 
του, την αποκατάσταση της Ζημιάς.

Ο Λήπτης της Ασφάλισης και σε περίπτωση Ασφάλισης για 
λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος 
του Ασφαλίσματος, έχουν την υποχρέωση να διαφυλάξουν τα 
δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην 
Εταιρεία. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται 
ευθύνη των υπόχρεων για αποκατάσταση κάθε Ζημιάς της 
Εταιρείας. Αν Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος ενεργούν την 
Ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους, η Εταιρεία 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή του 
Ασφαλίσματος, στο μέτρο που από υπαιτιότητα των υπόχρεων 
ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού τους δικαιώματος.

Η παραγραφή των αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης κατά 
του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) 
μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα 
πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση των αξιώσεων 
αυτών.

ΧΙV. Διαιτητική πραγματογνωμοσύνη
Άρθρο 23
1. Αν προκύψει ασυμφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του 
Ασφαλίσματος, που είναι  καταβλητέο από την Εταιρεία και με 
την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δεν αρνείται την κατ΄ αρχήν 
ύπαρξη υποχρέωσης για καταβολή Ασφαλίσματος, τότε το 
ζήτημα αποκλειστικά και μόνον του ύψους του Ασφαλίσματος 
υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητή 
(διαιτητική πραγματογνωμοσύνη) που διορίζεται εγγράφως 
και από κοινού από τα μέρη. 
Αν ο Ασφαλισμένος κινήσει τη διαδικασία για διαιτητική 
πραγματογνωμοσύνη και η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν έχει 
υποχρέωση για καταβολή Ασφαλίσματος, τότε, δηλώνει τούτο 
εγγράφως στον Ασφαλισμένο, και η σύμπραξή του στη 
διαδικασία γίνεται με τη σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό 
Ασφαλίσματος, που τυχόν θα οριστεί διαιτητικά, δεν θα είναι 
καταβλητέο στον Ασφαλισμένο, παρά μόνο εάν και όταν κριθεί 
με τελεσίδικη απόφαση των αρμόδιων τακτικών δικαστηρίων, 
ότι υφίσταται κατ΄ αρχήν υποχρέωση της Εταιρείας για 
καταβολή Ασφαλίσματος.
2. Αν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο 
του ενός μόνο διαιτητή, τότε διορίζονται δύο διαιτητές, ένας 
από κάθε μέρος. Όταν το ένα μέρος, πρώτο, διορίσει 
εγγράφως τον διαιτητή του, τότε το άλλο μέρος πρέπει να 
διορίσει το δικό του διαιτητή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημέρα που  κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο 
διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η προθεσμία αυτή 
παρέλθει άπρακτη, τότε στην παραπέρα διαδικασία προχωρεί 
ο ήδη διορισμένος διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός 
διαιτητής.
3. Εφόσον έχουν διοριστεί δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία 
15 ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή, αυτοί 
διορίζουν από κοινού εγγράφως ένα επιδιαιτητή. Αν οι 
διαιτητές δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε 
τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο 
νόμιμος αναπληρωτής του μετά από αίτηση οποιουδήποτε 
μέρους ή διαιτητή.
4. Ο επιδιαιτητής προεδρεύει στις σχετικές συνεδριάσεις και τις 
διευθύνει χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν 
μπορέσουν να εκδώσουν ομόφωνη απόφαση για τη διαφορά 
μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα που διορίστηκε με 
οποιοδήποτε τρόπο ο επιδιαιτητής, τότε η κρίση και η απόφαση 
για τη διαφορά περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος πρέπει 
να εκδώσει απόφαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
ημέρα που περιήλθε σε αυτόν η όλη υπόθεση. Παράταση της 
τελευταίας αυτής προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλης 
προθεσμίας αυτού του άρθρου επιτρέπεται μόνο με γραπτή 
συμφωνία των μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης 
κάποιου διαιτητή ή του επιδιαιτητή, διορίζεται ανάλογα με την 
περίπτωση και σύμφωνα με τα παραπάνω άλλο πρόσωπο ως 
διαιτητής ή επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τήρηση των παραπάνω 
προθεσμιών. Οι διαιτητές μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν την 
εύλογη αμοιβή τους.
5. Η απόφαση των διαιτητών (εφόσον είναι ομόφωνη) ή του 
επιδιαιτητή (εάν οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν), είναι 
υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, εφόσον τηρήθηκαν 
όλα τα παραπάνω και συμπληρωματικά ο νόμος.

XV. Ρήτρα Ωρών
Άρθρο 24
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι θα αντιμετωπίζονται ως ένα 
(1) γεγονός και μέχρι τα ανώτατα Ασφαλιστικά όρια που 
ορίζονται στο παρόν Ασφαλιστήριο οι Ζημιές που απορρέουν 
άμεσα από την ίδια αιτία, συμβαίνουν την ίδια χρονική στιγμή 
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και στην ίδια περιοχή εξαιτίας:
1. Θύελλας, Καταιγίδας άνευ κεραυνών, Σεισμού, τσουνάμι, 
Ηφαιστειακής έκρηξης, Πυρκαγιάς εκτεταμένων διαστάσεων, 
Στάσεων, Απεργιών, Πολιτικών Ταραχών εντός 72 διαδοχικών 
ωρών.
2. Xαλαζιού ή/ και Ανεμοστρόβιλου, Καταιγίδας με έντονη 
παρουσία κεραυνών λόγω ατμοσφαιρικής διαταραχής εντός 
24 διαδοχικών ωρών.
3. Πλημμύρας από άνοδο της στάθμης του νερού η οποία 
μπορεί να προκαλέσει περισσότερες από μία υπερχειλίσεις σε 
ποτάμια, λίμνες, φράγματα και λοιπά εντός 504 διαδοχικών 
ωρών.
4. Γεγονότων από κινδύνους που δεν αναφέρονται στα 1, 2, 3 
εντός 168 διαδοχικών ωρών.

XVI. Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Άρθρο 25
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την 
εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει 
από το παρόν Ασφαλιστήριο και τα δύο μέρη υποβάλλονται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των 
Δικαστηρίων της Αθήνας.

XVII. Παραγραφή
Άρθρο 26
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 
παραγράφονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας που 
ορίζεται από το νόμο.
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Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι Εξαιρέσεις

ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΣ όρος 301

ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ  όρος 303

Α. Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Περιλαμβάνονται και ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα από 
τις αναγκαίες ενέργειες πυρόσβεσης Πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε μέσα στον Ασφαλισμένο χώρο και/ή σε γειτονικό 
χώρο.

Β. Καλύπτονται επίσης οι άμεσες και ορατές ζημιές στα 
Ασφαλισμένα Αντικείμενα από ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ.

Α. ΟΧΙ ΟΜΩΣ από Πυρκαγιά που προέρχεται από
σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύμα ή άλλη βίαιη 
φυσική αναταραχή, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοστρόβιλο ή άλλη 
ατμοσφαιρική διαταραχή.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές από:
- Πυρκαγιά αν στο χώρο που βρίσκονται τα Ασφαλισμένα 
Αντικείμενα γίνεται αποθήκευση βενζίνης, βενζινελαίου, 
γκαζολίνης, ανθρακασβεστίου, νάφθας ή άλλης παρόμοιας 
ύλης, σπίρτων, δυναμίτη, πυρίτιδας ή εκρηκτικών υλών
- Πυρκαγιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές από:
-  Κλοπή ή εξαφάνιση των Ασφαλισμένων Αντικειμένων, που 
συνέβη είτε στη διάρκεια της Πυρκαγιάς, είτε μετά από αυτήν
- έκρηξη και άλλα παρεμφερή συμβάντα, έστω και αν δεν 
επακολούθησε Πυρκαγιά.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές στο ίδιο το Ασφαλισμένο 
Αντικείμενο από Πυρκαγιά που προέρχεται από:
- ζυμώσεις του, Αυτανάφλεξη, ελάττωμα έμφυτο ή που υπάρχει 
μέσα σε αυτό, ελαττωματική του κατασκευή
- υποβολή του με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή 
στέγνωμα.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές 
μηχανές ή συσκευές ή τμήμα ηλεκτρικής εγκατάστασης, που 
προκαλούνται από Πυρκαγιά που προέρχεται από 
υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, σχηματισμό τόξου 
ή διαρροή ηλεκτρισμού, υπερθέρμανση, κακή λειτουργία 
οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας σε οποιαδήποτε 
αιτία και αν οφείλονται οι διαταραχές αυτές, εξαιρουμένου του 
κεραυνού και της Πυρκαγιάς.
Β. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ηλεκτρική ή μηχανική Ζημιά ή απορύθμιση αν δεν 
συνυπάρχουν με εμφανή σημάδια ρηγμάτωσης ή καύσης στο 
Ασφαλισμένο Κτίριο ή Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το 
Ασφαλισμένο Περιεχόμενο.

Καλύπτονται ζημιές στο Ασφαλισμένο Περιεχόμενο που 
προκαλούνται από ΚΛΟΠΗ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΔΙΑΡΡΗΞΗ δηλαδή με βίαιη είσοδο στο ή έξοδο από το Κτίριο 
μέσα στο οποίο βρίσκεται, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν 
εμφανή σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή εξόδου.

Επίσης, αν το Κτίριο δεν αποτελεί αντικείμενο της Ασφάλισης, 
καλύπτονται και ζημιές στο Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το 
Ασφαλισμένο Περιεχόμενο, μέχρι 5% του Ασφαλισμένου 
Ποσού του περιεχομένου ως ανώτατο όριο Αποζημίωσης.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ για Κλοπή:
- αντικείμενων που βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο, στο ύπαιθρο, 
σε υπόστεγα ή σε άλλο χώρο που δεν καθορίζεται στο 
Ασφαλιστήριο
- με χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε ή με χρήση 
αντικλειδιού
- που έγινε από ή στην οποία πήρε μέρος μέλος της οικογένειας 
του Ασφαλισμένου και/ή Λήπτη της Ασφάλισης ή πρόσωπο που 
συγκατοικεί ή βρίσκεται στην υπηρεσία του ή συνέταιρος ή 
υπάλληλός τους
- που περιήλθε σε γνώση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλισμένου αφού το Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το 
Ασφαλισμένο Περιεχόμενο είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή 
δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 45 συνεχόμενες 
ημέρες.
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Ειδικοί όροι
Διευκρινίζεται ότι το παρόν  Ασφαλιστήριο διέπεται από τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων που έχει επιλέξει ο Λήπτης της 
Ασφάλισης και αναγράφονται στο Πίνακα Καλύψεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου καθώς και τους Πρόσθετους Ειδικούς Όρους 
που περιλαμβάνονται σε αυτό.



ΣΕΙΣΜΟΣ όρος 308

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται άμεσα από ΣΕΙΣΜΟ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΣΕΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Η κάλυψη δεν ισχύει αν ο Ασφαλισμένος:
- δεν τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν συμφωνηθεί με 
το Ασφαλιστήριο αυτό
- δεν θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ημέρες κατά 
τις οποίες ο χώρος παραμένει ακατοίκητος, όλα τα μέτρα 
ασφαλείας και συστήματα συναγερμού που έχουν 
συμφωνηθεί με το Ασφαλιστήριο αυτό
- δεν επιθεωρεί και δεν συντηρεί τακτικά τα συστήματα 
συναγερμού σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του 
κατασκευαστή τους
- δεν ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία, εφόσον διακοπεί η 
σύνδεση του συστήματος συναγερμού με την αστυνομία ή την 
ιδιωτική Εταιρεία ασφαλείας
- δεν δηλώσει περιστατικό Κλοπής, την ίδια ή την επόμενη 
ημέρα από τότε που έλαβε γνώση αυτού, στην αρμόδια 
αστυνομική αρχή και δεν βοηθήσει με κάθε τρόπο τις αρμόδιες 
αρχές στην ανάκτηση των Αντικειμένων που κλάπηκαν και στην 
ανακάλυψη των δραστών.

Επίσης, αν η Ασφάλιση αφορά κατοικία, η κάλυψη δεν ισχύει αν 
δεν είναι η μόνιμη κατοικία του Ασφαλισμένου εκτός αν κατόπιν 
ειδικής συμφωνίας, υπάρχει ρητά αντίθετη διάταξη στο 
Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
- ζημιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν 
άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες της Ασφάλισης αυτής 
καταπονήσεις και/ή ζημιές στο Ασφαλισμένο Κτίριο
- ζημιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν 
άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα του 
Ασφαλισμένου Κτιρίου
- ζημιές από απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε έμμεση και/ή 
αποθετική Ζημιά
- αν η μελέτη και ανέγερση του Ασφαλισμένου Κτιρίου, ή του 
Κτιρίου μέσα στο οποίο βρίσκονται τα Ασφαλισμένα 
Αντικείμενα, δεν έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό 
που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του Κτιρίου
- αν ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν έλαβε όλα 
τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει το 
Κτίριο σε καλή κατάσταση και τα πρόσθετα μέτρα για την 
πρόληψη Ζημιάς αν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε ελάττωμα 
στο Ασφαλισμένο Κτίριο.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ όρος 309

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
οφείλονται σε ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ή ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει την κάλυψη 
τρομοκρατικών ενεργειών οποτεδήποτε για λόγους που 
αφορούν ενδεικτικά την πολιτική της σε σχέση με το 
συγκεκριμένο Κίνδυνο ή τεχνικές ανάγκες της, καθώς και σε 
όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το 
παρόν Ασφαλιστήριο. 
Η αφαίρεση της κάλυψης γίνεται με σχετική γραπτή ειδοποίηση 
στο Λήπτη της Ασφάλισης στην τελευταία γνωστή του 
διεύθυνση. Τα αποτελέσματα της αφαίρεσης της κάλυψης 
επέρχονται με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που 
θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση.

Δεν καλύπτονται όμως ζημιές που οφείλονται σε:
- πρόσκρουση πυραύλων και ρουκετών, ως μέσο εκδήλωσης 
της τρομοκρατικής ενέργειας
- βιολογική ή/και χημική Μόλυνση, ως αποτέλεσμα 
τρομοκρατικής ενέργειας (συμπεριλαμβάνεται η παρεμπόδιση 
και ο περιορισμός της χρήσης των Ασφαλισμένων 
Αντικειμένων).
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ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ  όρος 310

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΤΑΡΑΧΕΣ.

Το ανώτατο όριο Αποζημίωσης ανά ζημιογόνο γεγονός, όπως 
τυχόν καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο, έχει την έννοια του 
περιορισμού του ορίου Αποζημίωσης για όλες τις ζημιές, οι 
οποίες καλύπτονται από αυτό τον ειδικό όρο, κατά τη διάρκεια 
των 168 διαδοχικών ωρών από τη στιγμή της επέλευσης του 
ζημιογόνου γεγονότος.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
1. Ζημιά που είναι συνέπεια ολικής ή μερικής παύσης της  
εργασίας, διακοπής ή παύσης οποιασδήποτε διαδικασίας ή 
λειτουργίας της κανονικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου 
στις Ασφαλισμένες εγκαταστάσεις,
2. Ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη 
στέρηση της κυριότητας του Ασφαλισμένου επί των 
Ασφαλισμένων Αντικειμένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή 
δήμευσης από οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη αρχή,
3. Ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή προσωρινή 
στέρηση της χρήσης υπό του Ασφαλισμένου οποιουδήποτε 
ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου από 
οποιοδήποτε πρόσωπο,
με την προϋπόθεση όμως ότι η Εταιρεία δεν απαλλάσσεται για 
τις πιο πάνω 2. και 3. περιπτώσεις έναντι του Ασφαλισμένου ή 
Λήπτη της Ασφάλισης από ευθύνη για υλική (θετική) Ζημιά στα 
Ασφαλισμένα Αντικείμενα που γίνεται πριν από τη στέρηση της 
κυριότητας ή της χρήσης ή κατά την διάρκεια της προσωρινής 
στέρησης της χρήσης.
4. επακόλουθη Ζημιά ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή 
περιγραφής, οποιαδήποτε ποσά πέραν από το ποσό της 
Αποζημίωσης των υλικών ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σ’ 
αυτόν τον ειδικό όρο,
5. Ζημιά που προκαλείται κατά τη διάρκεια Κλοπής ή 
Ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή με σκοπό τη 
διάπραξη αυτών,
6. Ζημιά που περιέρχεται σε γνώση του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου αφού το Ασφαλισμένο Κτίριο 
ή το Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα Ασφαλισμένα 
Αντικείμενα, έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 90 συνεχόμενες ημέρες.

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ τρίτων προς τον 
Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης προσώπων (άρθρο 7 
παρ. 5 του νόμου 2496/1997).

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ζημιές:
- αν οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια Κλοπής ή 
Ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή με σκοπό τη 
διάπραξη αυτών
- που περιέρχονται σε γνώση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλισμένου αφού το Ασφαλισμένο Κτίριο ή το Κτίριο μέσα 
στο οποίο βρίσκονται τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα, έχει ήδη 
παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο 
από 90 συνεχόμενες ημέρες
- που προέρχονται ή προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από:
   - την απώλεια, μεταβολή/μετατροπή ή βλάβη 
   - ή τη μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας  ή 
λειτουργίας, συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware), προγράμματος, 
λογισμικού (software), δεδομένων, συστήματος αποθήκευσης 
πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή 
ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής που 
βρίσκεται μέσα σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή,
η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση 
μετάδοση/μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) 
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο 
περιλαμβάνει κακόβουλο και/ή ζημιογόνο κώδικα (εντολή 
προγραμματισμού), περιλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά- «ιών» γνωστών με τις αγγλικές ονομασίες “virus”, 
“worm”, “logic bomb” ή “Trojan horse”, ή τυχόν άλλες, και το 
οποίο πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο της 
απώλειας.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  όρος 312
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ΕΚΡΗΞΗ όρος 316

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΕΚΡΗΞΗ, έστω και αν δεν επακολούθησε 
Πυρκαγιά.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ από έκρηξη που προέρχεται από:
- εκρηκτικές ύλες που βρίσκονται:
   - μέσα στο χώρο ευθύνης του Ασφαλισμένου 
   - εκτός του χώρου ευθύνης του Ασφαλισμένου 
   αλλά των οποίων την ύπαρξη γνώριζε ο 
   Ασφαλισμένος
- σεισμό ή ηφαιστιακή έκρηξη.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές στο ίδιο το αντικείμενο που 
προκάλεσε την έκρηξη,  ή στο οποίο πρωτοεκδηλώθηκε η 
έκρηξη.

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΚΑΘΙΖΗΣΗ Ή ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ επί του 
οποίου έχει χτιστεί το Κτίριο ή ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ζημιές:
- σε εξωτερικές αυλές, δρόμους, πεζοδρόμια, φράχτες και 
περιφράξεις
- που προκαλούνται από:
- το κατακάθισμα νέων κατασκευών εξαιτίας του βάρους τους
- κατακάθισμα ή μετακίνηση τεχνητού εδάφους
- διάβρωση ακτών ή όχθης ποταμών
- λανθασμένο σχεδιασμό ή ελαττωματική κατασκευή ή 
χρησιμοποίηση ελαττωματικών υλικών
- Πυρκαγιά, Πυρκαγιά που εκδηλώνεται κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους (υπόγειο πυρ), έκρηξη, σεισμό ή 
διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαμενή, εγκατάσταση ή 
σωλήνα
- των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο
προγενέστερο της έναρξης της παρούσας Ασφάλισης
- που είναι αποτέλεσμα ανακατανομής των τάσεων λόγω 
κατασκευής ή της κατεδάφισης, της μετατροπής ή της 
επισκευής υπάρχουσας κατασκευής σε οικόπεδο
ιδιοκτησίας του Ασφαλισμένου
- που είναι αποτέλεσμα ανασκαφών ή εκσκαφών ή
χωματουργικών εργασιών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του
Ασφαλισμένου.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει την
υποχρέωση να ενημερώσει την Εταιρεία για
οποιαδήποτε κατασκευή ή κατεδάφιση ή μετατροπή ή
επισκευή υπάρχουσας κατασκευής ή ανασκαφή ή
εκσκαφή ή χωματουργική εργασία πραγματοποιείται ή
πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε όμορο οικόπεδο
ιδιοκτησίας τρίτου, μόλις ο ίδιος λάβει σχετική γνώση.
Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους
όρους της παρούσας Ασφάλισης ή να την ακυρώσει.

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ή άλλου 
αεροπορικού μέσου ή αντικειμένου που πέφτει απ’ αυτά.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ από αεροσκάφος για την προσγείωση του οποίου 
δόθηκε άδεια από τον Ασφαλισμένο.

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΡΕΝΟΥ.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ από πρόσκρουση οχήματος που ανήκει ή βρίσκεται 
υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου ή προσώπου που 
συγκατοικεί με αυτόν ή υπαλλήλου του.

ΚΑΘΙΖΗΣΗ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ όρος 320 

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ όρος 323

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  όρος 324
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ  όρος 326

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα από 
Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ΔΑΣΩΔΕΙΣ ή θαμνώδεις 
εκτάσεις, λιβάδια, βοσκότοπους, συστάδες δέντρων ή θάμνων 
και/ή που σχετίζεται με εκχέρσωση εδάφους.

Καλύπτονται ζημιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μηχανές ή 
συσκευές ή τμήμα ηλεκτρικής εγκατάστασης, που 
προκαλούνται από ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ, ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 
ΤΟΞΟΥ Ή ΔΙΑΡΡΟΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΑΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλονται οι διαταραχές αυτές.

Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ Ζημιά και το Ανώτατο Όριο της 
Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

Καλύπτονται ζημιές σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες (μέρος 
επίπλων ή σταθερών χωρισμάτων) που βρίσκονται μέσα στο 
Κτίριο που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο που προκαλούνται 
από ΘΡΑΥΣΗ τους από ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΑΙΤΙΟ.
 
Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ Ζημιά και το Ανώτατο Όριο της 
Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ θραύση:
- που προέρχεται από Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση 
αεροσκάφους ή αντικειμένου που πέφτει από αυτό, 
πρόσκρουση οχήματος ή τρένου, Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, 
Πολιτικές Ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, Πλημμύρα, Θύελλα, 
Καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από 
σωληνώσεις, σεισμό, Κλοπή από διάρρηξη, Ληστεία, καθίζηση 
ή κατολίσθηση
- που περιέρχεται σε γνώση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλισμένου αφού το Ασφαλισμένο Κτίριο ή το Κτίριο μέσα 
στο οποίο βρίσκονται τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα, έχει ήδη 
παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο 
από 45 συνεχόμενες ημέρες
- σε ήδη ραγισμένους καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης:
- χαράγματα
- το κόστος αντικατάστασης γραμμάτων και λοιπών 
διακοσμητικών προσαρμοσμένων στους  καθρέφτες ή τις 
γυάλινες επιφάνειες, εκτός αν η Ζημιά σ’ αυτά είναι αποτέλεσμα 
της θραύσης τους
- το κόστος αντικατάστασης πλαισίων και σκελετού.
- ζημιές σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες που έχουν 
συλλεκτική αξία ή αξία ως έργα τέχνης  εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά.

Καλύπτονται ζημιές σε ηλεκτρονικές συσκευές που 
προκαλούνται από ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟ. 

Ηλεκτρονικές συσκευές θα σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή 
αναπαραγωγής και/ή εγγραφής και/ή αντιγραφής ήχου και/ή 
εικόνας (π.χ. τηλεοράσεις, βίντεο, στερεοφωνικά), προσωπικοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά τους και ταμειακές 
μηχανές τα οποία κατασκευάστηκαν όχι νωρίτερα από 3 χρόνια 
πριν την ημερομηνία έναρξης της παρούσας Ασφάλισης.

Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ Ζημιά και το Ανώτατο Όριο της 
Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη που προέρχεται από 
εξωτερικό αίτιο ηλεκτρικής φύσης όπως αυξομείωση της 
τάσης ή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές που προκαλούνται από:
- έμφυτο ελάττωμα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα, 
πλημμελή συντήρηση, κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής
- άλλο Κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο ή που 
εμπίπτει σε άλλη εξαίρεση του Ασφαλιστηρίου.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) όρος 327

ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ όρος 331

ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ όρος 333
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ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ όρος 339

Καλύπτονται ζημίες στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΚΑΠΝΟ που προέρχεται από καλυπτόμενη 
Πυρκαγιά σύμφωνα με τα παραπάνω ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
(όρος 301), ανεξάρτητα αν η Πυρκαγιά ξεκίνησε μέσα στο χώρο 
όπου βρίσκονται τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα ή ακόμη αν 
έκαψε τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα.

Καλύπτεται η απώλεια των Ασφαλισμένων χρημάτων ενώ 
μεταφέρονται για τους σκοπούς της Ασφαλισμένης επιχείρησης 
μέσα στον ελληνικό χώρο, κατά τη διάρκεια των εργασίμων 
ωρών, από υπάλληλο του Ασφαλισμένου ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο από τον Ασφαλισμένο πρόσωπο, που 
προκαλείται από ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΛΗΣΤΕΙΑ δηλαδή με χρήση βίας ή 
όπλου, ή απειλή Ληστείας κατά προσώπου που μεταφέρει τα 
χρήματα.

Διευκρινίζεται ότι σε ότι αφορά την απώλεια επιταγών, 
γραμματίων και συναλλαγματικών, Αποζημίωση οφείλεται μόνο 
εφόσον και όταν αυτές εξαργυρωθούν παράνομα.

Χρήματα θα σημαίνει τραπεζογραμμάτια, κέρματα, γραμμάτια, 
συναλλαγματικές, επιταγές, ταχυδρομικά εμβάσματα, 
γραμματόσημα και ένσημα τα οποία ανήκουν στον 
Ασφαλισμένο ή για τα οποία αυτός είναι υπεύθυνος.
Εργάσιμες ώρες θα σημαίνει οι ώρες γραφείου του 
υπαλληλικού προσωπικού του Ασφαλισμένου και επιπλέον, 
υπερωριακή απασχόληση προσωπικού που έχει την ευθύνη 
των χρημάτων.

Το ανώτατο όριο της Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
- Κλοπή που έγινε από ή στην οποία πήρε μέρος υπάλληλος του 
Ασφαλισμένου και/ή Λήπτη της Ασφάλισης ή οφείλεται σε 
δολιότητα ή ανέντιμη πράξη υπαλλήλου του Ασφαλισμένου
- Κλοπή μέσα από αφύλακτο όχημα
- ελλείμματα που οφείλονται σε λάθος ή παράλειψη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Η κάλυψη δεν ισχύει αν ο Ασφαλισμένος:
- δεν δηλώσει περιστατικό Κλοπής, την ίδια ή την επόμενη 
ημέρα από τότε που έλαβε γνώση αυτού, στην αρμόδια 
αστυνομική αρχή και δεν βοηθήσει με κάθε τρόπο τις αρμόδιες 
αρχές στην ανάκτηση των Αντικειμένων που κλάπηκαν και στην 
ανακάλυψη των δραστών
- προκειμένου για μεταχρονολογημένες επιταγές, δεν φροντίσει 
το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών  αφότου λάβει 
γνώση του περιστατικού Κλοπής μέσω των εκδοτών των 
επιταγών που απωλέστηκαν να ειδοποιηθούν οι τράπεζες για 
την απώλεια.

Προϋπόθεση ισχύος της κάλυψης αποτελεί επίσης, 
προκειμένου για μετρητά (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) 
αξίας άνω των EUR 30.000,00, ότι τη μεταφορά εκτελούσαν 
δύο πρόσωπα.

Καλύπτεται ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ του Ασφαλισμένου προσώπου 
που οφείλεται σε ΛΗΣΤΕΙΑ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΛΗΣΤΕΙΑΣ στο χώρο 
του Ασφαλισμένου που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο ή κατά 
τη διάρκεια μεταφοράς χρημάτων του Ασφαλισμένου, η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα:
Α. το θάνατο μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από τη 
σωματική βλάβη ή
Β. τη μόνιμη απώλεια όρασης του ενός ή και των δύο ματιών ή 
την απώλεια ενός ή περισσότερων άκρων μέσα σε χρονικό 
διάστημα 12 μηνών από τη σωματική βλάβη ή 
Γ. τη μόνιμη και ολική ανικανότητα (εκτός από την απώλεια 
όρασης ή άκρων), μέσα σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από τη 
σωματική βλάβη, του Ασφαλισμένου προσώπου να εκτελέσει 
οποιαδήποτε εργασία ή επάγγελμα.

Δικαιούχος Ασφαλίσματος: το Ασφαλισμένο πρόσωπο (για τις 
περιπτώσεις Β. και Γ.) ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του για την 
περίπτωση Α.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ σωματική βλάβη:
- προσώπων κάτω των 16 ετών ή άνω των 65 ετών
- ενώ το Ασφαλισμένο πρόσωπο βρίσκεται υπό την επήρεια 
οινοπνευματωδών ή ναρκωτικών ουσιών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:
- Τα Ασφαλισμένα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλονται σε 
ιατρική εξέταση για λογαριασμό και με έξοδα της Εταιρείας, 
κάθε φορά που η τελευταία το ζητήσει.
- Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει με έξοδά της νεκροψία 
στην περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου προσώπου.

ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ όρος 351

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΛΗΣΤΕΙΑ  όρος 354
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Απώλεια άκρου: απώλεια με φυσικό διαχωρισμό πάνω από τον 
καρπό ή τον αστράγαλο ή ολική και μόνιμη απώλεια χρήσης 
ολόκληρου χεριού ή ποδιού.

Ασφαλισμένο πρόσωπο: ο Ασφαλισμένος (αν πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο) ή υπάλληλός του.

Σωματική βλάβη: τραυματισμός που είναι άμεσο και 
αποκλειστικό αποτέλεσμα ατυχήματος που προκαλείται από 
εξωτερικό, βίαιο και εμφανές αίτιο και έχει ως αποτέλεσμα, 
άμεσα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αίτια, το θάνατο ή 
την ανικανότητα όπως ορίζεται παραπάνω.

Το ανώτατο όριο της Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.
Σε περίπτωση καταβολής του Ασφαλίσματος για μία από τις 
περιπτώσεις Α. έως Γ., η κάλυψη τερματίζεται και για τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις.

Καλύπτεται η απώλεια των Ασφαλισμένων χρημάτων:
- ενώ βρίσκονται μέσα στο χώρο του Ασφαλισμένου όπως
καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο κατά τις εργάσιμες ώρες που
προκαλείται από ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΛΗΣΤΕΙΑ δηλαδή με χρήση βίας ή
όπλου, ή απειλή Ληστείας κατά προσώπου. Εφόσον η απώλεια 
των Ασφαλισμένων χρημάτων προκαλείται από ΛΗΣΤΕΙΑ 
ταμείου, το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της εταιρείας ανέρχεται σε 
1.000 ευρώ, χωρίς να προσαυξάνεται το Ανώτατο Όριο 
Ευθύνης της Εταιρείας για την παρούσα κάλυψη. 
ή
- ενώ βρίσκονται μέσα σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο στο 
χώρο του Ασφαλισμένου όπως καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο 
κατά τις μη εργάσιμες ώρες που προκαλείται από ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ δηλαδή με βίαιη είσοδο στο ή έξοδο από το 
Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται, με την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή 
εξόδου και διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου.

Διευκρινίζεται ότι σε ό,τι αφορά την απώλεια επιταγών, 
γραμματίων και συναλλαγματικών, Αποζημίωση οφείλεται μόνο 
εφόσον και όταν αυτές εξαργυρωθούν παράνομα.

Χρήματα θα σημαίνει τραπεζογραμμάτια, κέρματα, γραμμάτια, 
συναλλαγματικές, επιταγές, ταχυδρομικά εμβάσματα, 
γραμματόσημα και ένσημα τα οποία ανοίκουν στον 
Ασφαλισμένο ή για τα οποία αυτός είναι υπεύθυνος.
Εργάσιμες ώρες θα σημαίνει οι ώρες γραφείου του 
υπαλληλικού προσωπικού του Ασφαλισμένου και επιπλέον, 
υπερωριακή απασχόληση προσωπικού που έχει την ευθύνη 
των χρημάτων.

Το ανώτατο όριο της Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
- Κλοπή που έγινε από ή στην οποία πήρε μέρος υπάλληλος του 
Ασφαλισμένου και/ή Λήπτη της Ασφάλισης ή οφείλεται σε 
δολιότητα ή ανέντιμη πράξη υπαλλήλου του Ασφαλισμένου
- ελλείμματα που οφείλονται σε λάθος ή παράλειψη.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Η κάλυψη δεν ισχύει αν ο Ασφαλισμένος:
- δεν τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν συμφωνηθεί με 
το Ασφαλιστήριο αυτό
- δεν θέτει σε πλήρη λειτουργία, όλες τις ώρες και ημέρες κατά 
τις οποίες στο χώρο δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, όλα τα 
μέτρα ασφαλείας και συστήματα συναγερμού που έχουν 
συμφωνηθεί με το Ασφαλιστήριο αυτό
- δεν επιθεωρεί και δεν συντηρεί τακτικά τα συστήματα 
συναγερμού σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του 
κατασκευαστή τους 
- δεν ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία, εφόσον διακοπεί η 
σύνδεση του συστήματος συναγερμού με την αστυνομία ή την 
ιδιωτική Εταιρεία ασφαλείας
- δεν δηλώσει περιστατικό Κλοπής, την ίδια ή την επόμενη 
ημέρα από τότε που έλαβε γνώση αυτού, στην αρμόδια 
αστυνομική αρχή και δεν βοηθήσει με κάθε τρόπο τις αρμόδιες 
αρχές στην ανάκτηση των Αντικειμένων που κλάπηκαν και στην 
ανακάλυψη των δραστών
- δεν τηρεί εκτός του χρηματοκιβωτίου ειδικό βιβλίο, στο οποίο 
θα καταγράφονται πλήρη στοιχεία των επιταγών (τράπεζα, 
αριθμός, ποσό, εκδότης, ημερομηνία έκδοσης)
- προκειμένου για μεταχρονολογημένες επιταγές, δεν φροντίσει 
το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών αφότου λάβει 
γνώση του περιστατικού Κλοπής μέσω των εκδοτών των 
επιταγών που απωλέστηκαν να ειδοποιηθούν οι τράπεζες για 
την απώλεια.

Προϋπόθεση ισχύος της κάλυψης αποτελεί επίσης ότι κατά τη 
διάρκεια των μη εργασίμων ωρών το χρηματοκιβώτιο θα είναι 
κλειδωμένο και τα κλειδιά θα φυλάσσονται πάντοτε 
προσωπικά από τον Ασφαλισμένο ή υπάλληλό του και εκτός 
του χώρου του Ασφαλισμένου, όπως καθορίζεται στο 
Ασφαλιστήριο.

ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ όρος 355
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ όρος 356

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος επιθυμεί να κάνει
εργασίες ανακαίνισης, νέες κατασκευές ή επισκευές στο 
Ασφαλισμένο Κτίριο και/ή Περιεχόμενο, οι οποίες δεν αφορούν 
ζημιές από κινδύνους που καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο, η 
Εταιρεία θα αναλάβει, εφόσον της ζητηθεί από τον 
Ασφαλισμένο, να δώσει με εξειδικευμένους τεχνίτες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και προσφορά κόστους για τις 
συγκεκριμένες εργασίες.

Εφόσον ο Ασφαλισμένος αποδεχτεί την παραπάνω προσφορά 
κόστους για τις συγκεκριμένες εργασίες και αναθέσει την 
πραγματοποίηση των εργασιών αυτών σε αυτούς τους τεχνίτες, 
η οποιαδήποτε συναλλαγή ή καταβολή αμοιβής θα γίνεται από 
τον Ασφαλισμένο απευθείας με τους τεχνίτες χωρίς την 
οποιαδήποτε οικονομική παρέμβαση ή επιβάρυνση της 
Εταιρείας.

Η παραπάνω υπηρεσία αφορά τις εξής εργασίες:
1. Υδραυλικά
2. Ηλεκτρολογικά
3. Κλειδαριές και συστήματα ασφαλείας
4. Κρύσταλλα και καθρέφτες
5. Οικοδομικές εργασίες
6. Ελαιοχρωματισμοί
7. Ξυλουργικές εργασίες
8. Εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης
9. Θέρμανση και ψύξη
10. Δάπεδα (κεραμικά, ξύλινα, μάρμαρα)
11. Μονώσεις
12. Επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών
13. Επισκευές οικιακών συσκευών
14. Αλουμίνια και σιδηροκατασκευές
15. Καθαρισμοί κτιρίων
16. Ενοικίαση τηλεόρασης ή video
17. Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων.

Η Εταιρεία εγγυάται το συντονισμό των τεχνιτών με σκοπό τη 
συνεχή και απρόσκοπτη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, 
την ποιότητα των εκτελούμενων έργων και παρέχει εξάμηνη 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Ο παραπάνω κατάλογος εργασιών ενδέχεται να
διευρυνθεί και γι΄αυτό το λόγο ο Ασφαλισμένος θα μπορεί να 
απευθύνεται στην Εταιρεία και για εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Ο Ασφαλισμένος πρέπει, αμέσως μόλις λάβει γνώση
περιστατικού που δημιουργεί ανάγκη επείγουσας επέμβασης, 
να επικοινωνήσει με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ της 
Eurolife FFH ΑΕΓΑ στο τηλέφωνο 210 9303 800 και να αναφέρει 
το περιστατικό οποιαδήποτε ώρα και ημέρα.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ όρος 357

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, όπως ορίζεται παρακάτω, η 
Εταιρεία θα παρέχει στον Ασφαλισμένο, 
με εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα ορίζει η ίδια, την 
ανάλογη υπηρεσία.

Για να κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, ο Ασφαλισμένος, 
μπορεί να επικοινωνεί με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ της EUROLIFE FFH ΑΕΓΑ, στο τηλέφωνο 210 9303 
800, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα και να αναφέρει το 
περιστατικό (λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του 
χρόνου).

Η Εταιρεία, σε κάθε επισκευή θα επιβαρύνεται το σχετικό 
κόστος με ανώτατο όριο το ποσό που αναφέρεται, ανά 
υπηρεσία, παρακάτω ενώ ο Ασφαλισμένος θα επιβαρύνεται το 
τυχόν υπερβάλλον ποσό του ορίου αυτού, το οποίο  θα 
καταβάλλει απευθείας στον τεχνίτη. Το κόστος αυτό 
περιλαμβάνει το κόστος μετακίνησης του τεχνίτη, το κόστος των 
εργατικών και ακόμη την αξία των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή.

Στην περίπτωση κατά την οποία το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πελατών δηλώσει στον Ασφαλισμένο αδυναμία άμεσης 
επέμβασης με δικό του τεχνίτη, τότε ο Ασφαλισμένος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τεχνίτες της επιλογής του και η Εταιρεία θα τον 
αποζημιώσει μέχρι του ορίου που αναφέρεται, ανά υπηρεσία, 
παρακάτω.

1. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ: Για ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, η 
θραύση ή βλάβη σταθερών υδραυλικών αποκλειστικής χρήσης 
του Ασφαλισμένου Κτιρίου, η οποία προκαλεί ζημιές σε 
περιουσιακά στοιχεία είτε του Ασφαλισμένου είτε τρίτων, μέχρι 
ποσού EUR 100.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης το 
ταχύτερο δυνατό.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 3 φορές ανά ετήσια 
Ασφαλιστική περίοδο.

2. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ: Για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 
η πλήρης έλλειψη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια 
τουλάχιστον φάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του 
Ασφαλισμένου χώρου, εφόσον η αιτία της βλάβης εντοπίζεται 
στο εσωτερικό του Ασφαλισμένου χώρου ή σε κάποιον από 
τους βοηθητικούς χώρους, μέχρι ποσού EUR 100.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης το 
ταχύτερο δυνατό.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 3 φορές ανά ετήσια 
Ασφαλιστική περίοδο.

3. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ: Για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, η 
διαρροή του αυτόνομου ή του κεντρικού συστήματος 
θέρμανσης φυσικού αερίου ή η βλάβη στο λέβητα ή η βλάβη 
στον καυστήρα φυσικού αερίου του Ασφαλισμένου Κτιρίου, 
μέχρι ποσού EUR 100.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης το 
ταχύτερο δυνατό.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 3 φορές ανά ετήσια 
Ασφαλιστική περίοδο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
- περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται άμεσα ή 
έμμεσα σε σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύμα ή 
άλλη βίαιη φυσική αναταραχή, τυφώνα, λαίλαπα, 
ανεμοστρόβιλο ή άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή
- αν η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών καταστεί αδύνατη για 
λόγους ανωτέρας βίας ή όταν λόγω απρόβλεπτων 
καταστάσεων, εποχικότητας ή φυσικών φαινομένων δεν είναι 
άμεσα διαθέσιμες οι υπηρεσίες αυτών των επαγγελματιών.

1. ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
- αν δεν το επιτρέπει η κατάσταση της υδραυλικής 
εγκατάστασης
- ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων για τις οποίες δεν έχει 
ευθύνη ο Ασφαλισμένος.

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ επίσης η αποκατάσταση ζημιών ειδών υγιεινής ή 
ηλεκτρικών συσκευών συνδεδεμένων με την υδραυλική 
εγκατάσταση (π.χ. πλυντήριο).

2. ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
- αν δεν το επιτρέπει η κατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης
- βλάβες του δημοσίου δικτύου ή διακοπή ρεύματος η οποία δεν 
οφείλεται σε βλάβη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της 
κατοικίας.

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ επίσης η αποκατάσταση ζημιών συσκευών 
θέρμανσης, ηλεκτρικών συσκευών και γενικά κάθε συσκευής η 
οποία λειτουργεί με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς 
και φωτιστικών ή τμήματος αυτών (π.χ. λάμπες).

3. ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
- οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου 
στην κατοικία ή μοιράζεται με άλλους γείτονες
- κοινόχρηστα συστήματα θέρμανσης
- εργασίες αφαίρεσης αλάτων που προκύπτουν από 
υπολείμματα ή από Ζημιά που προέρχεται από λάσπη ως 
αποτέλεσμα διάβρωσης
- οποιαδήποτε προγραμματισμένη συντήρηση ή καθαρισμός. 

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ επίσης η επισκευή ή/και αντικατάσταση 
θερμοσυσσωρευτών, αναστολέων, δεξαμενών νερού, 
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4. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ: Για ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, η απώλεια ή Κλοπή 
κλειδιών ή αχρήστευση κλειδαριάς ή μη λειτουργία της που:
Α. εμποδίζουν την είσοδο του Ασφαλισμένου στον 
Ασφαλισμένο χώρο, ή
Β. προκάλεσαν τον εγκλωβισμό ατόμου στο εσωτερικό του 
Ασφαλισμένου χώρου και απαιτούν επέμβαση τεχνικού για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας της κλειδαριάς ή τον 
απεγκλωβισμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αποκατάσταση της λειτουργίας της κλειδαριάς το 
ταχύτερο δυνατό μέχρι ποσού EUR 100 και επιπλέον, σε 
περίπτωση εγκλωβισμού ατόμου στο εσωτερικό του 
Ασφαλισμένου χώρου, τα έξοδα επισκευής των ζημιών οι 
οποίες προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού του 
ατόμου μέχρι ποσού EUR 540.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 3 φορές ανά ετήσια 
Ασφαλιστική περίοδο.

5. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ: Για ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ, η 
θραύση κρυστάλλων εξωτερικών θυρών ή παραθύρων, στον 
Ασφαλισμένο χώρο εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
έλλειψη προστασίας του από μετεωρολογικά φαινόμενα ή 
ενέργειες τρίτων, μέχρι ποσού EUR 100.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αποκατάσταση της συγκεκριμένης Ζημιάς το 
ταχύτερο δυνατό.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 3 φορές ανά ετήσια 
Ασφαλιστική περίοδο.

6. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ: Για ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΩΡΟΥ, η εξαιτίας Πυρκαγιάς, έκρηξης, Πλημμύρας ή διάρρηξης 
έλλειψη της συνηθισμένης  προστασίας που μέχρι τότε υπήρχε 
για τον Ασφαλισμένο χώρο και το Περιεχόμενό του.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συνεχής φύλαξη του Ασφαλισμένου χώρου για 
χρονικό διάστημα μέχρι 72 συνεχόμενες ώρες από την 
τοποθέτηση του εξειδικευμένου προσωπικού φύλαξης και 
μέχρι ποσού EUR 1.000.

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 2 φορές ανά ετήσια 
Ασφαλιστική περίοδο. Οι 2 χρήσεις της υπηρεσίας παρέχονται 
για ανεξάρτητα χρονικά και εξολοκλήρου διαφορετικά μεταξύ 
τους συμβάντα.

7. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ: Για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΩΡΟΥ, εξαιτίας Πυρκαγιάς, έκρηξης, Πλημμύρας, Κλοπής ή 
απόπειρας Κλοπής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Καθαρισμός του Ασφαλισμένου χώρου με 
εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού και το κόστος των υλικών 
καθαρισμού, μέχρι ποσού EUR 200.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 1 φορά ανά ετήσια 
Ασφαλιστική περίοδο.

σωμάτων καλοριφέρ και κυλίνδρων ζεστού νερού (boiler), η 
επισκευή ή αντικατάσταση συσκευών φυσικού αερίου.

6. ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
- αν δεν ζητήσει ρητά τη φύλαξη ο Ασφαλισμένος
- αφού αποκατασταθεί η προστασία του Ασφαλισμένου χώρου.
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ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ  όρος 358

ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ  όρος 363

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ Ή ΚΛΑΔΙΩΝ.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ από πτώση που προέρχεται από:
- σεισμό
- Πλημμύρα, Θύελλα ή Καταιγίδα
- χιόνι.

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ Ή ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ζημιές από:
- παγετό
- χαλάζι ή χιόνι
- καθίζηση ή κατολίσθηση
- φθορά, παλαιότητα, πλημμελή συντήρηση  ή κακοτεχνία του 
Κτιρίου και των μόνιμων εγκαταστάσεών του
- διείσδυση νερού μέσω οποιασδήποτε οροφής και 
ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν 
ανοιχτά ή που δεν παρέχουν στεγανότητα
- παλιρροϊκά κύματα είτε επακόλουθα σεισμού (tsunami) είτε 
όχι
- διαρροή νερού από σωληνώσεις και γενικά εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού ή αποχέτευσης
- υπερχείλιση δεξαμενών.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές σε:
- Αντικείμενα τα οποία βρίσκονταν στο ύπαιθρο ή κάτω από 
υπόστεγα καθώς και ορόσημα, προσωρινά τοιχία, 
μαντρότοιχους, περιφράξεις και αυλόθυρες
- Αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά του 
Κτιρίου (π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών, 
τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών, θερμοσίφωνες), σε ελεύθερες 
ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανόμενων των ορθοστατών 
και στύλων
- κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή 
επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα 
και άλλα ανοίγματά τους είχαν ήδη αποπερατωθεί
- εμπορεύματα τοποθετημένα σε απόσταση μικρότερη από 13 
εκατοστά από το δάπεδο.

8. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ: Για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, DVD PLAYER Ή/ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, η 
εξαιτίας Πυρκαγιάς, έκρηξης, Πλημμύρας ή Κλοπής απώλεια ή 
μη λειτουργία της τηλεόρασης, του DVD player ή/και του 
φορητού υπολογιστή (laptop) στον  Ασφαλισμένο χώρο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προσωρινή αντικατάσταση  αυτών των συσκευών 
για χρονικό διάστημα μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες από την 
παράδοσή τους στον Ασφαλισμένο και μέχρι ποσού EUR 100.
Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 2 φορές ανά ετήσια 
Ασφαλιστική περίοδο.

9. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ: Για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, η εξαιτίας Πυρκαγιάς, έκρηξης, Πλημμύρας ή 
Κλοπής αδυναμία επικοινωνίας του Ασφαλισμένου με τους 
οικείους του.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διαβίβαση μηνυμάτων, σχετικών με το συμβάν, 
προς τα άτομα που ο Ασφαλισμένος υποδείξει σε οποιοδήποτε 
σημείο του κόσμου.

8. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην 
Εταιρεία τις συσκευές αυτές μέσα στην προθεσμία των 15 
αυτών ημερών και στην κατάσταση στην οποία ήταν αυτές όταν 
του παραδόθηκαν. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 
Ασφαλισμένος δεν επιστρέψει για οποιοδήποτε λόγο τις 
συσκευές αυτές ή τις επιστρέψει με Ζημιά, έχει την υποχρέωση 
να αποζημιώσει την Εταιρεία.
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ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΞΟΔΑ & ΔΑΠΑΝΕΣ όρος 365

Α. Καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα που θα γίνουν με έγκριση της 
Εταιρείας για την κατεδάφιση ερειπίων και την ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ Ασφαλισμένων Αντικειμένων που 
ζημιώθηκαν ή καταστράφηκαν από Κίνδυνο που καλύπτεται 
από το Ασφαλιστήριο, με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας 
που επήλθε.

Β. Καλύπτονται οι ΑΜΟΙΒΕΣ αρχιτεκτόνων, 
πραγματογνωμόνων, συμβούλων και νομικών που αναγκαία θα 
κάνει ο Ασφαλισμένος για την αποκατάσταση Ζημιάς στο 
Ασφαλισμένο Κτίριο, που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

Γ. Καλύπτονται ζημιές στο Ασφαλισμένο Κτίριο που 
προκαλούνται από ΔΙΑΡΡΗΞΗ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ δηλαδή 
με βίαιη είσοδο στο ή έξοδο από το Κτίριο μέσα στο οποίο 
βρίσκονται, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εμφανή 
σημάδια παραβίασης στο σημείο εισόδου ή εξόδου.

Δ. Καλύπτονται ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ σε προσωρινό χώρο 
στέγασης από επαγγελματία μεταφορέα, αν ο χώρος μέσα στον 
οποίο βρίσκονταν τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί λόγω υλικής Ζημιάς από Κίνδυνο που 
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

Ε. Καλύπτονται ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ μέσα από το χώρο 
του Ασφαλισμένου μετά από Πλημμύρα.

Το ανώτατο συνολικό όριο της Αποζημίωσης, για όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. Το 
ανώτατο όριο Αποζημίωσης χωριστά για κάθε μία από τις 
παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 του 
συνολικού ορίου.

Α. ΟΧΙ ΟΜΩΣ έξοδα:
- που θα γίνουν για εκκαθάριση συντριμμάτων από χώρο άλλο 
εκτός του οικοπέδου μέσα στο οποίο βρίσκονται τα 
Ασφαλισμένα Αντικείμενα που έπαθαν την Ζημιά
- που θα προκύψουν από ρύπανση Αντικειμένων που δεν είναι 
Ασφαλισμένα από το Ασφαλιστήριο
- που θα προκύψουν από Μόλυνση των Ασφαλισμένων 
Αντικειμένων και/ή μετάδοση της Μόλυνσης σε Αντικείμενα 
τρίτων.

Β. ΟΧΙ ΟΜΩΣ έξοδα που θα γίνουν σε σχέση με την 
προετοιμασία και έγερση της απαίτησης Αποζημίωσης του 
Ασφαλισμένου.

Γ. ΟΧΙ ΟΜΩΣ για Κλοπή:
- που έγινε από ή στην οποία πήρε μέρος μέλος της οικογένειας  
του Ασφαλισμένου και/ή Λήπτη της Ασφάλισης ή πρόσωπο που 
συγκατοικεί ή βρίσκεται στην υπηρεσία του ή συνέταιρος ή 
υπάλληλός τους
- που περιήλθε σε γνώση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλισμένου αφού το Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το 
Ασφαλισμένο Περιεχόμενο είχε ήδη παραμείνει ακατοίκητο ή 
δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 45 συνεχόμενες 
ημέρες.

Αν το Ασφαλισμένο Κτίριο ή το Κτίριο μέσα στο οποίο 
βρίσκονται τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί λόγω υλικής Ζημιάς από Κίνδυνο που 
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, καλύπτονται:
   Α. ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 
   ΣΤΕΓΑΣΗΣ τα οποία θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο 
   Ασφαλισμένος για την προσωρινή ενοικίαση άλλου 
   ανάλογου χώρου στέγασης
   ή
   Β. αν το Κτίριο ήταν μισθωμένο από τον 
   Ασφαλισμένο σε τρίτο, η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ.

Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστημα που θα 
απαιτηθεί για την επισκευή ή ανοικοδόμηση του Κτιρίου, με 
βάση πραγματογνωμοσύνη, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες 
από την επέλευση της Ζημιάς.

Η Αποζημίωση της περίπτωσης Α. θα υπολογιστεί με βάση το 
ενοίκιο που θα καταβάλει ο Ασφαλισμένος με ανώτατο όριο για 

ΟΧΙ ΟΜΩΣ απώλεια ενοικίων:
- αν το Κτίριο δεν ήταν μισθωμένο, όλο ή τμήμα του, κατά τη 
στιγμή της επέλευσης της Ζημιάς
- λόγω μη μίσθωσής του, αφού γίνουν οι εργασίες επισκευής ή 
επανοικοδόμησης
- για την παρεμπόδιση ή χρονοτριβή αν νόμος, διάταγμα ή 
κανονισμός, που προέρχεται από δημοτική ή άλλη αρχή και 
ρυθμίζει τη ρυμοτομία ή την επισκευή, δόμηση και 
ανοικοδόμηση, εμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή 
ή ανοικοδόμηση ή προκαλέσει την αναβολή ή αργοπορία των 
σχετικών εργασιών. 

ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ όρος 366
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Καλύπτονται ζημιές σε εμπορεύματα  μέσα σε ψυγεία που 
προκαλούνται από ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ η οποία 
οφείλεται σε:
- διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας των ψυκτικών  
μηχανημάτων τους, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 8 
συνεχόμενων ωρών, εξαιτίας υλικής Ζημιάς από Κίνδυνο που 
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο στο δίκτυο παροχής ρεύματος 
της περιοχής
- διακοπή της παροχής ρεύματος για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 8 συνεχόμενων ωρών, εξαιτίας απεργίας 
προσωπικού του προμηθευτή ρεύματος.

Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ Ζημιά και το Ανώτατο Όριο της 
Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ζημιές από:
- διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας των ψυκτικών 
μηχανημάτων εξαιτίας μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης
- διακοπή της παροχής ρεύματος λόγω μη πληρωμής 
λογαριασμών ή άλλης διαφοράς μεταξύ του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου και του προμηθευτή 
ρεύματος.

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ Ή ΠΑΓΕΤΟ.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ζημιές από:
- καθίζηση ή κατολίσθηση
- φθορά, παλαιότητα, πλημμελή συντήρηση  ή κακοτεχνία του 
Κτιρίου και των μόνιμων εγκαταστάσεών του
- διείσδυση νερού μέσω οποιασδήποτε οροφής και 
ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν 
ανοιχτά ή που δεν παρέχουν στεγανότητα.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές σε:
- Αντικείμενα τα οποία βρίσκονταν στο ύπαιθρο ή κάτω από 
υπόστεγα καθώς και ορόσημα, προσωρινά τοιχία, 
μαντρότοιχους, περιφράξεις και αυλόθυρες
- Αντικείμενα τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά του 
Κτιρίου (π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών, 
τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών, θερμοσίφωνες), σε ελεύθερες 
ηλεκτρικές γραμμές συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών 
και στύλων
- Κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή 
επισκευής εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα 
και άλλα ανοίγματά τους είχαν ήδη αποπερατωθεί
- Ασφαλισμένα Αντικείμενα που περιέρχονται σε γνώση του 
Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου αφού το 
Ασφαλισμένο Κτίριο ή το Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα 
Ασφαλισμένα Αντικείμενα, έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 90 συνεχόμενες ημέρες
- εμπορεύματα τοποθετημένα σε απόσταση μικρότερη από 13 
εκατοστά από το δάπεδο.

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ όρος 367

ΧΙΟΝΙ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ  όρος 369

12 μήνες περίοδο καταβολής, το ποσό που ορίζεται στο 
Ασφαλιστήριο, και αναλογικά για κάθε περίοδο καταβολής  
μικρότερη των 12 μηνών. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος 
είναι ενοικιαστής και κατέβαλλε ενοίκιο για το χώρο που 
καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο, θα αφαιρεθεί από την 
Αποζημίωση τυχόν Απαλλαγή του από την υποχρέωση της 
καταβολής αυτής.

Η Αποζημίωση της περίπτωσης Β. θα υπολογιστεί με βάση το 
ετήσιο ενοίκιο του Ασφαλισμένου Κτιρίου με ανώτατο όριο για 
12 μήνες περίοδο καταβολής, το ποσό που ορίζεται στο 
Ασφαλιστήριο, και αναλογικά για κάθε περίοδο καταβολής 
μικρότερη των 12 μηνών.
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Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ Ή ΔΙΑΦΥΓΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ή ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ζημιές από:
- νερά που διέρρευσαν ή εκτοξεύθηκαν από αυτόματη 
εγκατάσταση κατάσβεσης Πυρκαγιάς (σύστημα sprinkler)
- εγκαταστάσεις αποχέτευσης γενικά.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές στο Ασφαλισμένο Κτίριο, από 
διαρροή νερού που οφείλεται στη σταδιακή επιδείνωση, 
φθορά ή παλαιότητα των σωληνώσεών του, εφόσον αυτές 
είναι ηλικίας άνω των 35 ετών.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές σε:
- Ασφαλισμένα Αντικείμενα που περιέρχονται σε γνώση του 
Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου αφού το 
Ασφαλισμένο Κτίριο ή το Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα 
Ασφαλισμένα Αντικείμενα, έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 90 συνεχόμενες ημέρες
- εμπορεύματα τοποθετημένα σε απόσταση μικρότερη από 13 
εκατοστά από το έδαφος.

ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  όρος 372

Καλύπτονται ζημιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μηχανές ή 
συσκευές ή τμήμα ηλεκτρικής εγκατάστασης, που 
προκαλούνται από ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ, ΥΠΕΡΤΑΣΗ, 
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΞΟΥ Ή ΔΙΑΡΡΟΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ Ζημιά και το Ανώτατο Όριο της 
Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ζημιές που προκαλούνται από:
- δοκιμαστική λειτουργία
- αντικανονική λειτουργία
- έμφυτο ελάττωμα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα, 
πλημμελή συντήρηση, κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές που προέρχονται από Πυρκαγιά, 
κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένου που 
πέφτει από αυτό, πρόσκρουση οχήματος ή τρένου, Στάση, 
Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, 
Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή 
νερού από σωληνώσεις, σεισμό, Κλοπή από διάρρηξη, Ληστεία, 
καθίζηση ή κατολίσθηση.

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ όρος 374

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ όρος 371

Αν, ως αποτέλεσμα Ζημιάς στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα και/ή 
το Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα Ασφαλισμένα 
Αντικείμενα, από Κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, 
διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης, καταβάλεται από την 
Εταιρεία στον Ασφαλισμένο ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ.

Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστημα που θα 
απαιτηθεί για την επανέναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης, 
με βάση πραγματογνωμοσύνη, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες 
από την επέλευση της Ζημιάς.

Το ανώτατο όριο της Αποζημίωσης για 12 μήνες περίοδο 
καταβολής, ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. Για κάθε περίοδο 
καταβολής μικρότερη των 12 μηνών, η Αποζημίωση μειώνεται 
αναλογικά.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ:
- αποτέλεσμα Ζημιάς Κλοπής
- αν η Ζημιά στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα εξαιρείται από το 
παρόν Ασφαλιστήριο
- αν η Ζημιά στο Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα 
Ασφαλισμένα Αντικείμενα δεν καλύπτεται από άλλο 
Ασφαλιστήριο
- αν η Ζημιά συμβεί κατά τη διάρκεια αργίας της επιχείρησης, 
διακοπής των εργασιών της, ή εκκαθάρισης αυτής, ή σε 
περίπτωση πτώχευσης.
- επειδή ο Ασφαλισμένος δεν διαθέτει έγκαιρα τα απαραίτητα 
κεφάλαια για την επανέναρξη λειτουργίας της επιχείρησης μετά 
τη Ζημιά ή αν δεν επιθυμεί να επαναλειτουργήσει την 
επιχείρηση
- για την παρεμπόδιση ή χρονοτριβή αν νόμος, διάταγμα ή 
κανονισμός, που προέρχεται από δημοτική ή άλλη αρχή και 
ρυθμίζει τη ρυμοτομία ή την επισκευή, δόμηση και 
ανοικοδόμηση, εμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή 
ή ανοικοδόμηση ή προκαλέσει την αναβολή ή αργοπορία των 
σχετικών εργασιών.
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ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ όρος 389

Καλύπτονται ζημιές στα Ασφαλισμένα Αντικείμενα που 
προκαλούνται από ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ Ή ΔΙΑΦΥΓΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ζημιές από:
- την υπερχείλιση των φρεατίων ή των δεξαμενών της 
αποχέτευσης
- έμφυτο ελάττωμα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα, 
πλημμελή συντήρηση, ή κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής 
των σωληνώσεων αποχέτευσης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης ζημιές σε:
- Ασφαλισμένα Αντικείμενα που περιέρχονται σε γνώση του 
Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου αφού το 
Ασφαλισμένο Κτίριο ή το Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα 
Ασφαλισμένα Αντικείμενα, έχει ήδη παραμείνει κενό ή δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 90 συνεχόμενες ημέρες
- εμπορεύματα τοποθετημένα σε απόσταση μικρότερη από 13 
εκατοστά από το έδαφος.

Καλύπτονται ζημιές στα είδη υγιεινής που βρίσκονται μέσα στο 
Κτίριο που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο που προκαλούνται 
από ΘΡΑΥΣΗ τους από ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΑΙΤΙΟ.

Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ Ζημιά και το Ανώτατο Όριο της 
Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ θραύση:
- που προέρχεται από Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση 
αεροσκάφους ή αντικειμένου που πέφτει από αυτό, 
πρόσκρουση οχήματος ή τρένου, Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, 
Πολιτικές Ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, Πλημμύρα, Θύελλα, 
Καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από 
σωληνώσεις, σεισμό, Κλοπή από διάρρηξη, Ληστεία, καθίζηση 
ή κατολίσθηση
- που περιέρχεται σε γνώση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλισμένου αφού το Ασφαλισμένο Κτίριο ή το Κτίριο μέσα 
στο οποίο βρίσκονται τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα, έχει ήδη 
παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο 
από 45 συνεχόμενες ημέρες
- που οφείλεται σε εργασίες ανακαίνισης ή επισκευών
- σε ήδη ραγισμένα είδη υγιεινής
- σε είδη υγιεινής που δεν είναι συνδεδεμένα στα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης και σε κατάσταση λειτουργίας.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης:
- χαράγματα
- ζημιές που προκαλούνται από σταδιακή επιδείνωση, φθορά, 
παλαιότητα, πλημμελή συντήρηση, κακοτεχνία κατασκευής ή 
επισκευής.

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε 
αντίθετου γενικού όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, σε 
περίπτωση Ζημιάς που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, 
ο Λήπτης της Ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει 
άμεσα με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ της Eurolife 
FFH AΕΓΑ, στο τηλέφωνο 210 9303 800, οποιαδήποτε ώρα και 
ημέρα.
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, στην περίπτωση που η Εταιρεία 
προβεί σε επισκευή της Ζημιάς με συνεργεία της δικής της 
επιλογής, θα παρέχει τρίμηνη εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
εργασιών της επισκευής, δηλαδή διόρθωση τυχόν κακοτεχνιών 
ή ελαττωματικού υλικού. Η περίοδος ανακάλυψης τυχόν 
κακοτεχνιών και/ή ελαττωματικού υλικού, ορίζεται σε έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών για
την επισκευή της Ζημιάς.
Δηλώνεται και συμφωνείται επίσης ότι στην περίπτωση που 

ΘΡΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ όρος 405

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ EUROLIFE FFH Repair όρος 408
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επισκευαστεί η Ζημιά σύμφωνα με τα παραπάνω, η τυχόν 
προβλεπόμενη από το Ασφαλιστήριο αφαιρετέα Απαλλαγή για 
τη συγκεκριμένη Ζημιά θα είναι κατά EUR 150 χαμηλότερη.

Καλύπτονται ζημιές στο Ασφαλισμένο Περιεχόμενο που 
προκαλούνται από ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΛΗΣΤΕΙΑ δηλαδή με χρήση βίας 
ή όπλου, ή απειλή Ληστείας κατά προσώπου που νόμιμα 
βρίσκεται στο Κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισμένο 
Περιεχόμενο.

Ισχύουν οι ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ του καλυπτόμενου 
Κίνδυνου ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ (όρος 303) στο μέτρο που 
έχουν εφαρμογή σε περίπτωση Ληστείας.

Καλύπτονται ζημιές σε εξωτερικούς υαλοπίνακες του 
Ασφαλισμένου Κτιρίου, ή του Κτιρίου μέσα στο οποίο 
βρίσκονται τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα, που προκαλούνται 
από ΘΡΑΥΣΗ τους από ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΑΙΤΙΟ.

Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή αποδεικνύεται από τα 
κομμάτια των σπασμένων υαλοπινάκων που διασώθηκαν, τα 
κρύσταλλα θεωρούνται ως απλά κρύσταλλα συνηθισμένης 
διαφάνειας και πάχους.

Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ Ζημιά και το Ανώτατο Όριο της 
Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ θραύση:
- που προέρχεται από Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση 
αεροσκάφους ή αντικειμένου που πέφτει από αυτό, 
πρόσκρουση οχήματος ή τρένου, Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, 
Πολιτικές Ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, Πλημμύρα, Θύελλα, 
Καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από 
σωληνώσεις, σεισμό, Κλοπή από διάρρηξη, Ληστεία, καθίζηση 
ή κατολίσθηση
- που περιέρχεται σε γνώση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του 
Ασφαλισμένου αφού το Ασφαλισμένο Κτίριο, έχει ήδη 
παραμείνει κενό ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο 
από 45 συνεχόμενες ημέρες
- σε υαλοπίνακες φυτωρίων ή θερμοκηπίων
- σε ήδη ραγισμένους υαλοπίνακες.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ επίσης:
- χαράγματα
- το κόστος αντικατάστασης γραμμάτων και λοιπών 
διακοσμητικών προσαρμοσμένων πάνω στους  υαλοπίνακες, 
εκτός αν η Ζημιά σ’ αυτά είναι αποτέλεσμα της θραύσης του 
υαλοπίνακα
- το κόστος αντικατάστασης πλαισίων και σκελετού.

Αν εξαιτίας Ζημιάς του Ασφαλισμένου Κτιρίου ή του Κτιρίου 
μέσα στο οποίο βρίσκονται τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα, που 
προκαλείται από Πυρκαγιά, έκρηξη, διάρρηξη ή Πλημμύρα η 
οποία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, υπάρξει έλλειψη της 
συνηθισμένης προστασίας που μέχρι τότε υπήρχε στο 
παραπάνω Κτίριο ή τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα, καλύπτονται 
τα πρόσθετα έξοδα φύλαξης του παραπάνω Κτιρίου.

Το Ανώτατο Όριο της Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ έξοδα:
- για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 72 συνεχόμενων ωρών 
από την τοποθέτηση του προσωπικού φύλαξης
- αφού αποκατασταθεί η συνηθισμένη προστασία του Κτιρίου.

ΛΗΣΤΕΙΑ  όρος 410

ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  όρος 413

ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ όρος 416
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ όρος 426

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  όρος 433

Για την κάλυψη Νομικής Προστασίας συνεργαζόμαστε με την 
εταιρεία Resolute A.E. Δείτε αναλυτικά τους όρους της 
Ασφαλιστικής προστασίας σας στο Αυτοτελές Ειδικό Κεφάλαιο 
Ασφάλισης Νομικής Προστασίας, στη σελ. 36.

Ορισμοί
Σωματική Βλάβη
Είναι ο τραυματισμός  Τρίτου. Δεν αποτελεί Σωματική Βλάβη η 
προσβολή  οποιουδήποτε άυλου αγαθού, όπως ενδεικτικά: της 
προσωπικότητας, του ονόματος, της τιμής, της υπόληψης, η 
βλάβη από δυσφήμιση κ.λπ.

Τρίτος
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τον Λήπτη της 
Ασφάλισης, τον Ασφαλισμένο και τα λοιπά πρόσωπα του 
άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 2496/1997.

Υλική Ζημιά
Είναι η απρόβλεπτη και ξαφνική βλάβη, θετική περιουσιακή 
ζημιά που επέρχεται εξαιτίας της επελεύσεως Ασφαλιστικού 
Κινδύνου που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της 
θελήσεως του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης γεγονός. 
Το γεγονός αυτό πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα 
Ασφαλιστική σύμβαση σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

Α.  Γενική Αστική Ευθύνη
Καλύπτονται οι δαπάνες, που προκύπτουν άμεσα, από την 
απόκρουση και ικανοποίηση απαιτήσεων Τρίτων που 
εγείρονται κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του 
Ασφαλισμένου, α) συνεπεία Σωματικής Βλάβης ή θανάτου, 
περιλαμβανομένων των αξιώσεων για  ηθική βλάβη και ψυχική 
οδύνη, ή/και β) συνεπεία Υλικών Ζημιών από ατύχημα που θα 
προκληθούν σε αυτούς από πράξεις ή παραλείψεις του Λήπτη 
της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου ή των προσώπων που 
βρίσκονται στην υπηρεσία τους συνεπεία  αδικοπραξίας, μέσα 
στις ή γύρω από τις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου και 
σχετίζονται με την δραστηριότητα του Ασφαλισμένου όπως 
αυτή καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

Δεν καλύπτονται οι δαπάνες που προκύπτουν άμεσα, από την 
απόκρουση και ικανοποίηση απαιτήσεων  Τρίτων που  
εγείρονται κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του 
Ασφαλισμένου συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων του Λήπτη 
της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου με  πρόθεση / δόλο 
αυτού. 

Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει η Εταιρεία σε σχέση με 
κάθε απαίτηση Τρίτου για Σωματική Βλάβη, θάνατο και Υλική  
ζημιά που θα επέλθουν κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής 
Περιόδου, περιλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και 
δαπανών που μπορεί να προκύψουν από τις απαιτήσεις αυτές, 
σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που 
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Αν αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο  Όριο Ευθύνης της Εταιρείας  
ανά  Συμβάν, αυτό θα αφορά την ευθύνη της Εταιρείας με βάση 
το παρόν Ασφαλιστήριο για οποιαδήποτε και όλες τις 

Α. Γενική Αστική Ευθύνη
ΟΧΙ όμως για Ζημιά που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή 
έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω 
γεγονότα: 

1. Σεισμό, καθίζηση - κατολίσθηση, Πλημμύρα, Θύελλα - 
καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, ηφαιστειακή έκρηξη ή 
άλλη βίαιη φυσική αναταραχή, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, 
κυκλώνα ή άλλη ατμοσφαιρική ταραχή ή οποιαδήποτε 
συνέπεια των φαινομένων που προαναφέρθηκαν ή άλλης 
αιτίας που μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία.
2. α) Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές, 
Τρομοκρατία (ή Τρομοκρατικές ενέργειες), ανταρσία, 
στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον 
αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη 
σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή 
οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν 
σαν συνέπεια την κήρυξη ή την διατήρηση του στρατιωτικού 
νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας. 
β) Οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή 
ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της αμέσως 
προηγούμενης παραγράφου α).
γ) Κατά τη διάρκεια μόνιμης ή προσωρινής στέρησης της 
κυριότητας των Ασφαλισμένων Αντικειμένων από τον 
Ασφαλισμένο εξαιτίας κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσής τους 
από κάθε νόμιμη ή ντε φάκτο αρχή.
Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου 
η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσας εξαίρεσης 
κάποια Ζημιά δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, το 
βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω Ζημιά καλύπτεται, θα φέρει 
ο Ασφαλισμένος.
3. Μόλυνση ή Ρύπανση:
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εξαιρούνται και δεν 
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Αποζημιώσεις που πρόκειται να καταβληθούν σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή σε οποιοδήποτε αριθμό προσώπων που εγείρουν 
απαίτηση σε σχέση με ή προερχόμενη από οποιοδήποτε 
Συμβάν ή από σειρά Συμβάντων που ανάγονται ή 
καταλογίζονται σε μία πηγή ή αρχική αιτία.

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες που 
προκύπτουν άμεσα, από την απόκρουση και ικανοποίηση 
απαιτήσεων Τρίτων που εγείρονται κατά του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου για  Σωματικές Βλάβες ή 
Θάνατο ή/και Υλικές ζημίες που πιθανόν να προκληθούν σε 
Τρίτους:
- από την λειτουργία ανελκυστήρων (εκτός εάν οφείλονται σε 
ευθύνη του συντηρητή)                                                                                                                          
- από Πυρκαγιά, έκρηξη, θραύση σωληνώσεων και 
βραχυκύκλωμα 
- από πτώση επιγραφών οι οποίες βρίσκονται στην πρόσοψη 
της επιχείρησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- από φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων στον ίδιο τον χώρο 
της επιχείρησης της συγκεκριμένης διεύθυνσης κινδύνου, 
εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το φορτίο    
- από τροφική δηλητηρίαση που προκαλείται από τρόφιμα/ποτά 
που καταναλώθηκαν στον ίδιο τον χώρο της επιχείρησης της 
συγκεκριμένης διεύθυνσης κινδύνου και εφόσον  εμφανιστούν 
τα ίδια συμπτώματα σε τουλάχιστον τρία (3) άτομα από το ίδιο 
γεγονός.

Η κάλυψη επεκτείνεται επίσης, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες 
που προκύπτουν άμεσα, από την απόκρουση και ικανοποίηση 
απαιτήσεων, που εγείρονται κατά του Λήπτη της Ασφάλισης 
ή/και του Ασφαλισμένου για Υλικές ζημίες στο κτίριο που 
στεγάζει την ασφαλισμένη επιχείρηση και το οποίο δεν είναι 
ιδιοκτησία του Ασφαλισμένου, οι οποίες (Υλικές ζημιές) 
προκλήθηκαν από Πυρκαγιά, έκρηξη, θραύση σωληνώσεων 
και βραχυκύκλωμα, που συνέβη μέσα στις ή γύρω από τις 
εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης επιχείρησης, για τις οποίες 
ευθύνεται ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος ή τα 
πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία τους.  

καλύπτονται:
α) Μόλυνση ή Ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή 
νερού ή γης ή ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος, 
καθώς και σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημιά σε περιουσιακά 
στοιχεία που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια Μόλυνση 
ή Ρύπανση.
β) Μόλυνση ή Ρύπανση από βιολογικές ή χημικές ουσίες, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που τυχόν 
συντρέχει παράλληλα ή με οποιαδήποτε αλληλουχία σε σχέση 
με τη ζημιά.
γ) Οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις Αποζημίωσης σχετικά 
με ζημιές, απώλειες ή βλάβες που προέρχονται, άμεσα ή 
έμμεσα, από αμίαντο ή οποιαδήποτε υλικά περιέχουν αμίαντο, 
σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα, ή μούχλα και τοξική 
μούχλα, καθώς και ζημιές, απώλειες ή βλάβες που οφείλονται 
στα παραπάνω ή είναι συνέπειά τους ή αφορούν αυτά με 
οποιοδήποτε τρόπο.
Στο πλαίσιο της εξαίρεσης αυτής διευκρινίζεται ότι εξαιρείται 
και δεν καλύπτεται οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ευθύνη, 
αξίωση, ασθένεια ή βλάβη, τραυματισμός, θάνατος, κόστος, 
δαπάνη ή πρόστιμο οιασδήποτε φύσεως που προκαλείται 
άμεσα ή έμμεσα, αποδίδεται, προκύπτει, απορρέει ή 
συσχετίζεται με Μεταδοτική Ασθένεια ή φόβο ή απειλή (είτε 
πραγματική είτε αντιληπτή) Μεταδοτικής Ασθένειας, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που 
συμβάλλει ταυτόχρονα ή σε οιαδήποτε άλλη αλληλουχία.
Στο πλαίσιο της εξαίρεσης αυτής, ως Μεταδοτική Ασθένεια 
ορίζεται οποιαδήποτε ασθένεια η οποία μπορεί να μεταδοθεί 
μέσω οποιασδήποτε ουσίας ή στελέχους  από ένα οργανισμό 
σε έναν άλλο όπου:
i. Η ουσία ή  στέλεχος περιλαμβάνει,  αλλά δεν περιορίζεται σε, 
ιό, βακτήριο, παράσιτο ή άλλο οργανισμό ή παραλλαγή αυτού, 
είτε θεωρείται ζωντανός είτε όχι, και
ii. Η μέθοδος της μετάδοσης, είτε άμεση είτε έμμεση, 
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, μετάδοση μέσω του 
αέρα, σωματικών υγρών, μετάδοση από ή σε οιαδήποτε 
επιφάνεια ή αντικείμενο, στερεό, υγρό ή αέριο ή μεταξύ 
οργανισμών, και
iii. Η ασθένεια, ουσία ή στέλεχος μπορεί να προκαλέσει ή να 
απειλήσει με βλάβη την ανθρώπινη υγεία ή ευεξία  ή μπορεί να 
προκαλέσει ή να απειλήσει με ζημία, ή επιδείνωση, μείωση 
αξίας, ή εμπορικότητας  ή απώλεια χρήσης περιουσίας.   
Ρητά συμφωνείται επίσης ότι δεν καλύπτονται οι συνέπειες 
παράνομης πράξης του Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλισμένου 
που προκαλούν Μόλυνση ή Ρύπανση.
4. Απλή Κλοπή /μυστηριώδη εξαφάνιση, ανεξήγητη απώλεια ή 
διαχειριστικά λάθη.
5. Παράνομη πράξη ή απόπειρα διαπράξεως παράνομης 
ενέργειας του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης.
6. Ζημιά από πρόθεση ή δόλια ενέργεια του Ασφαλισμένου ή 
του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος 
ή των προσώπων που συνοικούν με αυτούς ή των νομίμων 
αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους ή οποιουδήποτε τρίτου 
στον οποίο έχει ανατεθεί επαγγελματικά η προστασία του 
Ασφαλισμένου Αντικειμένου, καθώς και ζημιές στο Λήπτη της 
Ασφάλισης, τον Ασφαλισμένο ή στους συζύγους και συγγενείς 
αυτών μέχρι και δευτέρου βαθμού και εξ αγχιστείας ή σε άλλα 
πρόσωπα των οποίων η αστική ευθύνη καλύπτεται με το παρόν 
και σε πρόσωπα που τελούν σε εταιρική, υπαλληλική, εργατική 
ή οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση, σχέση μισθώσεως 
έργου, εργολαβίας ή υπεργολαβίας και εφόσον η ευθύνη 
προέκυψε κατά την διάρκεια ή σαν συνέπεια τέτοιας 
απασχόλησης ή σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό, αν ο Ασφαλισμένος 
είναι νομικό πρόσωπο, δεν καλύπτονται Ζημιές που 
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Αποζημιώσεις που πρόκειται να καταβληθούν σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή σε οποιοδήποτε αριθμό προσώπων που εγείρουν 
απαίτηση σε σχέση με ή προερχόμενη από οποιοδήποτε 
Συμβάν ή από σειρά Συμβάντων που ανάγονται ή 
καταλογίζονται σε μία πηγή ή αρχική αιτία.

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες που 
προκύπτουν άμεσα, από την απόκρουση και ικανοποίηση 
απαιτήσεων Τρίτων που εγείρονται κατά του Λήπτη της 
Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου για  Σωματικές Βλάβες ή 
Θάνατο ή/και Υλικές ζημίες που πιθανόν να προκληθούν σε 
Τρίτους:
- από την λειτουργία ανελκυστήρων (εκτός εάν οφείλονται σε 
ευθύνη του συντηρητή)                                                                                                                          
- από Πυρκαγιά, έκρηξη, θραύση σωληνώσεων και 
βραχυκύκλωμα 
- από πτώση επιγραφών οι οποίες βρίσκονται στην πρόσοψη 
της επιχείρησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- από φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων στον ίδιο τον χώρο 
της επιχείρησης της συγκεκριμένης διεύθυνσης κινδύνου, 
εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το φορτίο    
- από τροφική δηλητηρίαση που προκαλείται από τρόφιμα/ποτά 
που καταναλώθηκαν στον ίδιο τον χώρο της επιχείρησης της 
συγκεκριμένης διεύθυνσης κινδύνου και εφόσον  εμφανιστούν 
τα ίδια συμπτώματα σε τουλάχιστον τρία (3) άτομα από το ίδιο 
γεγονός.

Η κάλυψη επεκτείνεται επίσης, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες 
που προκύπτουν άμεσα, από την απόκρουση και ικανοποίηση 
απαιτήσεων, που εγείρονται κατά του Λήπτη της Ασφάλισης 
ή/και του Ασφαλισμένου για Υλικές ζημίες στο κτίριο που 
στεγάζει την ασφαλισμένη επιχείρηση και το οποίο δεν είναι 
ιδιοκτησία του Ασφαλισμένου, οι οποίες (Υλικές ζημιές) 
προκλήθηκαν από Πυρκαγιά, έκρηξη, θραύση σωληνώσεων 
και βραχυκύκλωμα, που συνέβη μέσα στις ή γύρω από τις 
εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης επιχείρησης, για τις οποίες 
ευθύνεται ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος ή τα 
πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία τους.  
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προκαλούνται στους εταίρους/μετόχους εφόσον πρόκειται για 
νομικά πρόσωπα, καθώς και στους προστηθέντες του 
ασφαλισμένου  νομικού προσώπου.
7. Ζημιές που προκαλούνται συνεπεία συμβατικής υποχρέωσης 
του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου. Για 
επακόλουθες ή αποθετικές απώλειες ή Ζημιές οποιουδήποτε 
είδους ή μορφής ή για απώλειες ή  Ζημιές που οφείλονται στη 
μη τήρηση από τον Ασφαλισμένο των οποιωνδήποτε 
συμβατικών υποχρεώσεών του, καθώς και των οποιωνδήποτε 
εγγυήσεων που ο ίδιος παρέχει.
8. Κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση, 
επεξεργασία, μεταφορά ή χρήση πυροτεχνημάτων, 
επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε 
είδους εκρηκτικών υλών, αερίων και/ή αερίων υπό πίεση σε 
δοχεία ή τοξικών ουσιών.
9. Ατυχήματα που συμβαίνουν εξαιτίας συμμετοχής σε αγώνες, 
αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς και συναγωνισμούς 
κάθε είδους ή κατά τη διάρκεια των δοκιμών τους. Εξαιρείται 
επίσης και η Αστική Ευθύνη των συμμετεχόντων ή/και 
διοργανωτών καθώς και οι επαγγελματικές αθλητικές 
οργανώσεις/ομάδες.
10. Πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμηση (απλή ή 
συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή 
προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας.
11. Επαγγελματική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης ή /και του 
Ασφαλισμένου από διάγνωση, συμβουλή, σχεδιασμό 
καθορισμό προδιαγραφών ή οποιαδήποτε άλλη πλημμελή 
παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας (Επαγγελματική Ευθύνη).
12. Για απαιτήσεις που σχετίζονται με την ευθύνη μελών Δ.Σ. και 
στελεχών (Directors & Officers Liability)  και την κάλυψη Λαθών 
και Παραλείψεων (Errors & Omissions).
13. Διαφυγόντα κέρδη και αποθετικές ζημιές οιουδήποτε 
είδους ή προέλευσης, καθώς και ζημιές σε δίκτυα και 
εγκαταστάσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας εν γένει (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, ΔΕΦΑ).
14. Ζημιές σε σοδιές, δάση, καλλιεργημένες εκτάσεις και 
αρχαιολογικά ευρήματα.
15.  Ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από αίτια για τα 
οποία ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος από το Νόμο να 
καλύπτεται από άλλη(ες) ασφάλιση(εις).
16. Για Υλική Ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία:
• που ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή
• που φυλάσσονται ή ελέγχονται από τον Ασφαλισμένο ή από 
πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από τον 
Ασφαλισμένο,
• που αποτελούν μέρος περιουσιακών στοιχείων επί των 
οποίων εργάζεται ή εργάστηκε ο Ασφαλισμένος ή πρόσωπο 
που απασχολείται ή εξουσιοδοτήθηκε απ’ αυτόν, με την 
προϋπόθεση ότι η απώλεια ή η Ζημιά αυτή προκύπτει 
απευθείας από αυτή την εργασία.
17. Για Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά σχετική με ή που 
προκλήθηκε ή προέρχεται από:
• ζώα,
• αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, οποιουδήποτε είδους 
αυτοκινούμενα Οχήματα, θαλάσσια σκάφη, πλωτά μέσα και 
αεροσκάφη παντός είδους, από κινητές σκάλες, ανελκυστήρες, 
βαρούλκα, ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων άνω 
των 5 τόνων και γερανούς,
• τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, παραλαβή ή/και 
συλλογή εμπορευμάτων και  άλλων πραγμάτων από κάθε 
είδους μεταφορικά μέσα (χερσαία, πλωτά ή εναέρια), καθώς 
και Ζημιές  στα ίδια τα μεταφερόμενα Αντικείμενα,
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Β. Ευθύνη Εργοδότη
Η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και καλύπτει την αστική 
ευθύνη του Ασφαλισμένου, υπό την ιδιότητα του ως εργοδότη, 
έναντι του έμμισθου εργατοϋπαλληλικού του προσωπικού 
σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 και 932 του Αστικού Κώδικα, σε 
περίπτωση Σωματικών βλαβών ή θανάτου που θα προκληθούν 
αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατά την εκτέλεση της 
εργασίας ή με αφορμή αυτήν και όχι από κάποια άλλη αιτία και 
που θα οφείλεται σε αμέλεια του Ασφαλισμένου ή των παρ’ 
αυτού προστηθέντων προσώπων.
Ειδικότερα η κάλυψη ισχύει για τις πέραν του Δημόσιου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την ευθύνη του Ασφαλισμένου ως εργοδότη και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α) Τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου που καταβάλλεται από 
το Δημόσιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και εκείνου που 
πραγματικά καταβαλλόταν, σύμφωνα με τις επίσημες 
μισθολογικές καταστάσεις του Ασφαλισμένου, κατά την ημέρα 
του ατυχήματος, για όσες ημέρες θα απέχει ο παθών από την 
εργασία του και για μέγιστο χρονικό διάστημα 26 ημερών.
Β) Τα ποσά που ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει ως 
χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη 
σύμφωνα με το άρθρο 932 του Α.Κ.

Προϋποθέσεις Κάλυψης/ Ειδικές Συμφωνίες
1. Ο παθών για τον οποίο εγείρεται αξίωση αποζημιώσεως 
βάσει της εργοδοτικής ευθύνης του Ασφαλισμένου πρέπει να 
συνδέεται με τον Ασφαλισμένο με σύμβαση παροχής 

• εμπορεύματα ή προϊόντα μετά την παράδοσή τους σε τρίτους, 
τα οποία είτε ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισμένος είτε 
τρίτος για λογαριασμό του, πούλησε, προμήθευσε, 
κατασκεύασε, επισκεύασε, συντήρησε, μεταποίησε ή 
επεξεργάστηκε (Αστική Ευθύνη Προϊόντος),
• εργασίες ανακαίνισης, μετατροπών, επεκτάσεων ή 
επισκευών, εκτός από εργασίες επισκευής και συντήρησης που 
αντιστοιχούν σε συνολική απασχόληση όχι μεγαλύτερη του 
ενός (1) ημερομισθίου, δεν αφορούν το φέροντα οργανισμό 
Κτιρίου και δεν γίνεται χρήση ανοιχτής φλόγας (κοπή, 
συγκόλληση), πάντα με την προϋπόθεση  ότι θα τηρούνται τα 
προβλεπόμενα από το νόμο για την εργασία μέτρα προστασίας,
• Φυσιολογική Φθορά.
18. Για οποιαδήποτε απαίτηση για βλάβη ή Ζημιά ή έξοδα που 
σχετίζονται με πραγματικούς ή πιθανούς αιτιολογικούς 
παράγοντες (π.χ. μολυσματικές πρωτεΐνες "prions") και 
οποιεσδήποτε σχετιζόμενες πιθανές ασθένειες στο φάσμα της 
Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ) όπως, για 
παράδειγμα, Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ) 
ή νέα μορφή της νόσου Creutzfeld-Jakob (vCJD).
Η εξαίρεση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας ή γεγονότος που συνεισφέρει ή 
επιδεινώνει, ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε αλληλουχία, τη 
βλάβη, τη Ζημιά ή τα έξοδα.
19. Προϊόντα τα οποία συνδέονται με τον άνθρωπο και 
απορρέουν αμέσως ή εμμέσως από:
• δοκιμές, τροποποιήσεις, αποκτήσεις, ενισχύσεις, 
προετοιμασίες, επεξεργασίες, κατασκευές, μεταχειρίσεις, 
διανομές, αποθηκεύσεις ή εφαρμογές ή άλλου είδους χρήση,
• οποιαδήποτε υλικά ολικά ή μερικά προερχόμενα από το 
ανθρώπινο σώμα (π.χ. όχι περιοριστικά-ιστούς, κύτταρα, 
όργανα, μοσχεύματα, αίμα, ούρα, απεκκρίσεις, εκκρίσεις) 
καθώς και οποιαδήποτε παράγωγο ή  βιοσυνθετικό προϊόν 
αυτών.

Β. Ευθύνη Εργοδότη
Πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην υπό στοιχείο Α 
ενότητα της παρούσα κάλυψης (Εξαιρέσεις Γενικής Αστικής 
Ευθύνης), στην παρούσα επέκταση εφαρμόζονται και οι 
ακόλουθες Ειδικές Εξαιρέσεις, με βάση τις οποίες δεν 
καλύπτονται και εξαιρούνται απαιτήσεις του προσωπικού του 
Ασφαλισμένου που οφείλονται ή/και προέρχονται άμεσα ή 
έμμεσα από:
1. Επαγγελματικές ή άλλου είδους ασθένειες ή οιαδήποτε άλλη 
διαταραχή (σωματική ή μη) καθώς και ατυχήματα που 
οφείλονται σε ασθένειες ή οιουδήποτε είδους διαταραχή 
ακόμα και στην περίπτωση που η ασθένεια ή διαταραχή 
αναγνωρισθεί δικαστικώς ή από τον οικείο ασφαλιστικό 
οργανισμό ότι οφείλεται σε εργατικό ατύχημα.
2. Ατυχήματα που οφείλονται σε πλημμελή ή μη τήρηση των 
μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο τον παθόντα ή σε πρόθεση ή 
δόλο του ίδιου του παθόντα.
3. Ατυχήματα που προκαλούνται ως συνέπεια ή κατά τη 
διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον ίδιο τον 
παθόντα.



ΟΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ όρος 434

ΟΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ & ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ όρος 435

Σελίδα 33 από 40

εξαρτημένης εργασίας και να είναι Ασφαλισμένος στο Δημόσιο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η δε απασχόληση του 
στο έργο ή στην επιχείρηση που περιγράφεται στο 
Ασφαλιστήριο να αποδεικνύεται από τις επίσημες μισθολογικές 
καταστάσεις του Ασφαλισμένου.
2. Η κάλυψη ισχύει για τις ειδικότητες των εργαζομένων και την 
εκτέλεση εργασιών εντός των γεωγραφικών ορίων, όπως αυτά 
ορίζονται στο Ασφαλιστήριο και υπό την προϋπόθεση ότι κατά 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών τηρούνται όλα τα μέτρα 
ασφαλείας που προβλέπονται και επιβάλλονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και συνηθίζονται σε αυτού του είδους τις 
εργασίες . Ο Ασφαλισμένος οφείλει επίσης να τηρεί  όλες τις από 
το νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις σε περίπτωση 
ατυχήματος, ιδίως τις υποχρεώσεις περί αναγγελίας στις 
αρμόδιες αρχές.
3. Υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή Αποζημίωσης θα 
υφίστανται μόνο εφόσον  αποδοθεί ευθύνη στον Ασφαλισμένο 
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία θα τον υποχρεώνει 
σε καταβολή Αποζημίωσης στον παθόντα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα κάλυψη. Η Εταιρία εν τούτοις διατηρεί 
το δικαίωμα να προβαίνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σε 
καταβολή Αποζημίωσης και εξόφλησης της απαίτησης με 
εξώδικο διακανονισμό πριν από οποιαδήποτε δικαστική 
ενέργεια ή απόφαση.

Η κάλυψη Πλημμύρας, Θύελλας, Καταιγίδας, χιονιού, χαλαζιού, 
παγετού που ισχύει για το Ασφαλισμένο Κτίριο επεκτείνεται και 
για πινακίδες και εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών, 
συμπεριλαμβανόμενων των ορθοστατών και στύλων, 
τοποθετημένα στην εξωτερική πλευρά του Κτιρίου.
Το ανώτατο όριο της Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο

Kαλύπτονται ζημιές σε εξωτερικά / βοηθητικά κτίσματα όπως 
πέργκολες, σύστημα πισίνας, οίκημα γκαράζ, κιόσκια, 
αυλόπορτες, τέντες, πύλες, περιφράξεις, πεζούλια, δρόμοι, 
πεζοδρόμια, γήπεδα, συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων.
Προϋπόθεση για μαντρότοιχους & περιφράξεις, η κατασκευή 
τους να είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και να τηρούνται οι 
πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμοί που ίσχυαν κατά τον 
χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης και κατασκευής τους.

Επίσης, καλύπτονται ζημιές σε Αντικείμενα που έχουν 
τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του Ασφαλισμένου 
Κτιρίου όπως φωτιστικά, εγκαταστάσεις κεραιών και κινητή 
περιουσία και εν γένει εξοπλισμός όπως έπιπλα κήπου, 
ξαπλώστρες, ομπρέλες συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων.
Το ανώτατο όριο της Αποζημίωσης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ζημιές ή απώλειες:
- Σε κτίσματα ελαφριάς κατασκευής (απλές λαμαρίνες, κλπ).
- Οφειλόμενες σε ελαττωματική κατασκευή.
- Οφειλόμενες σε Φυσιολογική Φθορά – παλαιότητα και όχι σε 
τυχαίο, απρόβλεπτο και αιφνίδιο γεγονός, το οποίο πράγματι ο 
Ασφαλισμένος δεν ήταν σε θέση να προβλέψει.
- Από καθίζηση ή κατολίσθηση από οποιαδήποτε αιτία και αν 
προέρχονται.
- Από παλιρροιακά κύματα επακόλουθα σεισμού.
- Σε εξωτερικά / βοηθητικά κτίσματα κατά την διάρκεια 
κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής τους.
- Για τα Αντικείμενα στο ύπαιθρο δεν ισχύει η κάλυψη της 
Κλοπής



ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΛΟΓΩ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ όρος 849
H Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη, ούτε υποχρεούται σε 
καταβολή οποιασδήποτε Αποζημίωσης ή οποιουδήποτε 
ποσού με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο 
βαθμό που η παροχή της εν λόγω κάλυψης και/ή η εν λόγω 
Αποζημίωσης ή του εν λόγω χρηματικού ποσού θα εξέθετε 
την Εταιρεία στον Κίνδυνο επιβολής κύρωσης, απαγόρευσης ή 
περιορισμού σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, ή  επιβολής οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με τους 
νόμους και τους κανονισμούς οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που 
θα διέπει την Εταιρεία.

ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ Ή/ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ όρος 865
Δηλώνεται και συμφωνείται, οι καλύψεις Κλοπή από διάρρηξη 
(όρος 303) & Ληστεία (όρος 410) για Τσιγάρα ή/και Καπνικά 
Είδη, που τυχόν συμπεριλαμβάνονται στο κεφάλαιο των 
Εμπορευμάτων της Επιχείρησης, παρέχονται μέχρι € 1.500  
ανά περιστατικό και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ (Cyber Loss Exclusion 
Clause LMA5410 (Amended)) όρος 863
1. Ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη διάταξη του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου ή οποιασδήποτε πρόσθετης πράξης αυτού, το 
παρόν Ασφαλιστήριο εξαιρεί και δεν καλύπτει κάθε απώλεια, 
Ζημιά, ευθύνη, κόστος ή δαπάνη οποιασδήποτε φύσης, που 
άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από, έχει ως αποτέλεσμα, 
προκύπτει από, αποδίδεται σε ή συνδέεται με:
1.1 Οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή Ζημιά ή μείωση 
λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας ενός 
Υπολογιστικού Συστήματος, εκτός εάν υπάγεται στις διατάξεις 
της παρακάτω παραγράφου 2.
1.2 Οποιαδήποτε απώλεια χρήσης, μείωση λειτουργικότητας, 
επισκευή, αντικατάσταση, αποκατάσταση ή αναπαραγωγή 
οποιωνδήποτε Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου 
οποιουδήποτε ποσού σχετίζεται με την αξία των Δεδομένων 
αυτών.
2. Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και 
εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν Ασφαλιστήριο, 
αυτό θα καλύπτει υλική ζημία στην Ασφαλισμένη περιουσία και 
κάθε τυχόν Χρονική Απώλεια και οποιαδήποτε σχετική με τη 
διευθέτηση της Ζημιάς δαπάνη, όταν η υλική Ζημιά προκαλείται 
άμεσα από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους κινδύνους, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί καλύπτονται από το παρόν 
Ασφαλιστήριο:
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πρόσκρουση αεροσκάφους ή 
οχήματος, πτώση αντικειμένου, ανεμοΘύελλα, Καταιγίδα, 
χαλάζι, τυφώνας, κυκλώνας, ανεμοστρόβιλος, σεισμός, 
ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι), 
Πλημμύρα, παγετός, βάρος χιονιού κατολίσθηση, καθίζηση, 
απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, και κακόβουλη 
πράξη.

Ορισμοί
- Υπολογιστικό Σύστημα νοείται οποιοσδήποτε υπολογιστής, 
υλισμικό (hardware), λογισμικό (software), σύστημα
επικοινωνίας, ηλεκτρονική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά έξυπνων τηλεφώνων, 
φορητών υπολογιστών, ταμπλετών (tablets), φορητών 
συσκευών), διακομιστών, cloud ή μικρο - ελεγκτών 
μπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παρόμοιων συστημάτων 
ή οποιωνδήποτε παραμετροποιήσεων των ανωτέρω, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετιζόμενης συσκευής 
εισόδου, εξόδου, συσκευής αποθήκευσης δεδομένων, 
δικτυακού εξοπλισμού ή συστήματος αντιγράφων ασφαλείας.
- Δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες, τα γεγονότα, οι έννοιες, ο 
κώδικας ή άλλες πληροφορίες οιασδήποτε φύσης που 
καταγράφονται ή μεταδίδονται σε μορφή κατάλληλη για 
χρήση, πρόσβαση, επεξεργασία, μετάδοση, ή αποθήκευση σε 
ένα Υπολογιστικό Σύστημα.
- Χρονική Απώλεια νοείται η διακοπή λειτουργίας επιχείρησης, 
η τυχαία διακοπή λειτουργίας ή οποιαδήποτε άλλη
επακόλουθη απώλεια.

ΜΗ ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ όρος 855
Κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου, θα σας αποζημιώσουμε στο ακέραιο εάν κατά 
τη στιγμή της Ζημιάς η εκτίμηση της Τρέχουσας Αξίας των 
Ασφαλισμένων Αντικειμένων είναι μέχρι και 10% ανώτερη της 
αξίας που έχετε δηλώσει και αναγράφεται στον Πίνακα 
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. Αν όμως η διαφορά είναι 
ανώτερη του 10%, τότε θα θεωρηθείτε Ασφαλιστής του 
εαυτού σας  για το όλο το πέραν από τη δηλωθείσα αξία ποσό 
και θα επιβαρυνθείτε με ανάλογο μέρος της Ζημιάς 
(Αναλογικός κανόνας).

ΟΡΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ όρος 
617
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε 
αντίθετου γενικού όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου:
Α. Τα ποσά που ασφαλίζονται από τον Ασφαλισμένο 
αναφέρονται στην αξία που έχουν τα Αντικείμενα σαν 
καινούργια.
Β. Αν τα Αντικείμενα που ασφαλίζονται με το παρόν, 
καταστραφούν ή βλαβούν ως συνέπεια ενός ή περισσοτέρων 
κινδύνων που καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο, η Αποζημίωση 
που θα καταβληθεί θα υπολογιστεί με βάση τη δαπάνη 
αποκατάστασής τους (ανακατασκευής ή αντικατάστασης) κατά 
τη στιγμή της Ζημιάς, σαν καινούργιων στον ίδιο χώρο.
Γ. Η Ασφάλιση αξίας αποκατάστασης ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για 
Αντικείμενα η παλαιότητα των οποίων υπερβαίνει το 50% ή, με 
εξαίρεση κτίρια, η ηλικία των οποίων υπερβαίνει τα 15 χρόνια, 
ούτε καλύπτει το κόστος μιας ειδικής ανακατασκευής αυτών 
των Αντικειμένων. Επίσης ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για ενδύματα και 
υποδήματα.
Δ. Σε περίπτωση που αντικείμενο καταστραφεί και στην πράξη 
δεν γίνεται να αντικατασταθεί με άλλο πανομοιότυπο με αυτό, 
ως αξία αποκατάστασης για τον υπολογισμό της Αποζημίωσης, 
λαμβάνεται η αξία ενός άλλου αντικειμένου παρεμφερούς, 
κατά το δυνατόν, και με την ίδια απόδοση.
Ε. Αν το αντικείμενο που ζημιώθηκε, επιδέχεται επισκευή, η 
Εταιρεία έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει με καινούργια 
υλικά, όχι όμως και να το αντικαταστήσει ή να το 
ανακατασκευάσει.
ΣΤ. Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την 
κανονική συντήρηση των Ασφαλισμένων Αντικειμένων.
Ζ. Η Αποζημίωση με βάση της αξίας αποκατάστασης ΔΕΝ 
οφείλεται παρά μόνο αν η ανακατασκευή (αν πρόκεται για 
κτίρια) ή η αντικατάσταση (αν πρόκειται για κινητά), γίνει μέσα 
σε προθεσμία δύο (2) ετών από την ημερομηνία της Ζημιάς, 
εκτός αν αυτό είναι απόλυτα ανέφικτο, όχι όμως από 
υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, οπότε η προθεσμία 
παρατείνεται ανάλογα, αλλά όχι πέρα από δύο (2) ακόμη έτη. 
Εφόσον περάσει η προθεσμία αυτή, οφείλεται Αποζημίωση 
μόνο με βάση την πραγματική αξία των Ασφαλισμένων 
Αντικειμένων.
Η. Το ποσό της διαφοράς μεταξύ της Αποζημίωσης σε αξία 
αποκατάστασης και της Αποζημίωσης με βάση την πραγματική 
αξία του Ασφαλισμένου αντικειμένου θα καταβληθεί από την 
Εταιρεία μόνο μετά την αποδειγμένη ανακατασκευή ή 
αντικατάσταση των Ασφαλισμένων Αντικειμένων. Σε καμιά 
περίπτωση η Αποζημίωση, με βάση την αξία αποκατάστασης, 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δαπανών που πραγματικά 
έγιναν.
Θ. Ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
ανακατασκευή σε άλλο χώρο απ’ αυτόν που βρισκόταν το 
Κτίριο που ζημιώθηκε με τη προϋπόθεση ότι εξαιτίας της 
επιλογής του αυτής δεν θα αυξηθεί η ευθύνη της Εταιρείας.
Ι. Εάν κατά τη χρονική στιγμή της Ζημιάς το ποσό που 
αντιπροσωπεύει τη δαπάνη που απαιτείται για την 
αποκατάσταση του συνόλου των, με τον όρο αξίας 
αποκατάστασης καινούργιου, Ασφαλισμένων Αντικειμένων, 
χωριστά για μηχανήματα, εξοπλισμό και κτίρια, υπερβαίνει το 
Ασφαλιστικό Ποσό των αντίστοιχων παραγράφων, τότε ο 
Ασφαλισμένος θα θεωρείται ως συνΑσφαλιστής του εαυτού 
του και θα υφίσταται ανάλογο μέρος της Ζημιάς.

ΟΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ όρος 627
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά παρέκκλιση κάθε 
αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, ο 
Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρεία 

τη χρήση του κενού ασφαλισμένου ακινήτου, αμέσως μόλις 
αυτό χρησιμοποιηθεί. 

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής η Εταιρεία 
έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ασφάλιση. Επιπλέον ο 
Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να πληρώσει τυχόν 
διαφορά ασφαλίστρων που προκύπτει για το διάστημα από 
την ημέρα της δήλωσης μέχρι τη λήξη της ασφάλισης.

ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΜΙΑ όρος 821
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι:
Οι καλύψεις που παρέχονται σε Α’ Ζημιά ισχύουν χωρίς την 
εφαρμογή του αναλογικού όρου, όπως αυτός ορίζεται με το 
άρθρο 17 του Ν. 2496/97 του Ασφαλιστικού Νόμου κατά το 
οποίο :« εάν η κατά των Ζημιών Ασφάλισης καλύπτει μέρος 
μόνον της αξίας του ασφαλισθέντος πράγματος ο 
Ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογον μέρος των Ζημιών ή 
Απωλειών».

ΟΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ «ΙΩΝ» όρος 825
Δεν αποτελεί καλυπτόμενο Κίνδυνο και εξαιρείται, απώλεια 
που προέρχεται ή προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από:
1. την απώλεια, μεταβολή/μετατροπή ή Ζημιά ή
2. τη μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή 
λειτουργίας,
συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηχανογραφικού 
εξοπλισμού (hardware), προγράμματος, λογισμικού (software), 
δεδομένων, συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, 
μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου 
κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής που βρίσκεται μέσα σε 
εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή,
η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας 
μετάδοση/μεταφορά (ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο) 
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο 
περιλαμβάνει κακόβουλο και/ή ζημιογόνο κώδικα (εντολή 
προγραμματισμού), περιλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά- «ιών» γνωστών με τις αγγλικές ονομασίες 
“virus”, “worm”, “logic bomb” ή “trojan horse”, ή τυχόν άλλες, 
και τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν ως το αίτιο της 
απώλειας.

ΟΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
όρος 828
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε 
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, το παρόν 
Ασφαλιστήριο καλύπτει, σύμφωνα με τους όρους του, την 
παρακάτω περιουσία από την ημερομηνία απόκτησής της:
- οποιοδήποτε νεοαποκτηθέν ή νεοανεγερθέν Κτίριο και/ή 
Περιεχόμενο εντός της Ελλάδας και
- τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις σε Ασφαλισμένα 
κτίρια και/ή Περιεχόμενο, πλην εμπορευμάτων, (όχι όμως 
αναπροσαρμογή αξιών)
με την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι:
- τα παραπάνω θα αφορούν την ίδια ή παρεμφερή 
δραστηριότητα με τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα
- το ανώτατο όριο της Αποζημίωσης ορίζεται σε 10% του 
αντίστοιχου Ασφαλισμένου Κεφαλαίου κάθε Ασφαλισμένου 
αντικειμένου αλλά όχι πέραν του ποσού των EUR 250.000,00
- ο Λήπτης της Ασφάλισης θα δηλώνει γραπτά προς την Εταιρεία 
το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από 3 μήνες 
μετά από την απόκτησή τους, τις λεπτομέρειες και την αξία των 
παραπάνω Αντικειμένων και θα καταβάλλει τα αναλογούντα 
Ασφάλιστρα από την ημερομηνία απόκτησης αυτών.

Σελίδα 34 από 40



ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΛΟΓΩ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ όρος 849
H Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη, ούτε υποχρεούται σε 
καταβολή οποιασδήποτε Αποζημίωσης ή οποιουδήποτε 
ποσού με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο 
βαθμό που η παροχή της εν λόγω κάλυψης και/ή η εν λόγω 
Αποζημίωσης ή του εν λόγω χρηματικού ποσού θα εξέθετε 
την Εταιρεία στον Κίνδυνο επιβολής κύρωσης, απαγόρευσης ή 
περιορισμού σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, ή  επιβολής οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με τους 
νόμους και τους κανονισμούς οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που 
θα διέπει την Εταιρεία.

ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ Ή/ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ όρος 865
Δηλώνεται και συμφωνείται, οι καλύψεις Κλοπή από διάρρηξη 
(όρος 303) & Ληστεία (όρος 410) για Τσιγάρα ή/και Καπνικά 
Είδη, που τυχόν συμπεριλαμβάνονται στο κεφάλαιο των 
Εμπορευμάτων της Επιχείρησης, παρέχονται μέχρι € 1.500  
ανά περιστατικό και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ (Cyber Loss Exclusion 
Clause LMA5410 (Amended)) όρος 863
1. Ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη διάταξη του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου ή οποιασδήποτε πρόσθετης πράξης αυτού, το 
παρόν Ασφαλιστήριο εξαιρεί και δεν καλύπτει κάθε απώλεια, 
Ζημιά, ευθύνη, κόστος ή δαπάνη οποιασδήποτε φύσης, που 
άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από, έχει ως αποτέλεσμα, 
προκύπτει από, αποδίδεται σε ή συνδέεται με:
1.1 Οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή Ζημιά ή μείωση 
λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας ενός 
Υπολογιστικού Συστήματος, εκτός εάν υπάγεται στις διατάξεις 
της παρακάτω παραγράφου 2.
1.2 Οποιαδήποτε απώλεια χρήσης, μείωση λειτουργικότητας, 
επισκευή, αντικατάσταση, αποκατάσταση ή αναπαραγωγή 
οποιωνδήποτε Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου 
οποιουδήποτε ποσού σχετίζεται με την αξία των Δεδομένων 
αυτών.
2. Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και 
εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν Ασφαλιστήριο, 
αυτό θα καλύπτει υλική ζημία στην Ασφαλισμένη περιουσία και 
κάθε τυχόν Χρονική Απώλεια και οποιαδήποτε σχετική με τη 
διευθέτηση της Ζημιάς δαπάνη, όταν η υλική Ζημιά προκαλείται 
άμεσα από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους κινδύνους, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί καλύπτονται από το παρόν 
Ασφαλιστήριο:
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πρόσκρουση αεροσκάφους ή 
οχήματος, πτώση αντικειμένου, ανεμοΘύελλα, Καταιγίδα, 
χαλάζι, τυφώνας, κυκλώνας, ανεμοστρόβιλος, σεισμός, 
ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι), 
Πλημμύρα, παγετός, βάρος χιονιού κατολίσθηση, καθίζηση, 
απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, και κακόβουλη 
πράξη.

Ορισμοί
- Υπολογιστικό Σύστημα νοείται οποιοσδήποτε υπολογιστής, 
υλισμικό (hardware), λογισμικό (software), σύστημα
επικοινωνίας, ηλεκτρονική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά έξυπνων τηλεφώνων, 
φορητών υπολογιστών, ταμπλετών (tablets), φορητών 
συσκευών), διακομιστών, cloud ή μικρο - ελεγκτών 
μπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παρόμοιων συστημάτων 
ή οποιωνδήποτε παραμετροποιήσεων των ανωτέρω, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετιζόμενης συσκευής 
εισόδου, εξόδου, συσκευής αποθήκευσης δεδομένων, 
δικτυακού εξοπλισμού ή συστήματος αντιγράφων ασφαλείας.
- Δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες, τα γεγονότα, οι έννοιες, ο 
κώδικας ή άλλες πληροφορίες οιασδήποτε φύσης που 
καταγράφονται ή μεταδίδονται σε μορφή κατάλληλη για 
χρήση, πρόσβαση, επεξεργασία, μετάδοση, ή αποθήκευση σε 
ένα Υπολογιστικό Σύστημα.
- Χρονική Απώλεια νοείται η διακοπή λειτουργίας επιχείρησης, 
η τυχαία διακοπή λειτουργίας ή οποιαδήποτε άλλη
επακόλουθη απώλεια.

ΜΗ ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ όρος 855
Κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου, θα σας αποζημιώσουμε στο ακέραιο εάν κατά 
τη στιγμή της Ζημιάς η εκτίμηση της Τρέχουσας Αξίας των 
Ασφαλισμένων Αντικειμένων είναι μέχρι και 10% ανώτερη της 
αξίας που έχετε δηλώσει και αναγράφεται στον Πίνακα 
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. Αν όμως η διαφορά είναι 
ανώτερη του 10%, τότε θα θεωρηθείτε Ασφαλιστής του 
εαυτού σας  για το όλο το πέραν από τη δηλωθείσα αξία ποσό 
και θα επιβαρυνθείτε με ανάλογο μέρος της Ζημιάς 
(Αναλογικός κανόνας).

ΟΡΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ όρος 
617
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε 
αντίθετου γενικού όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου:
Α. Τα ποσά που ασφαλίζονται από τον Ασφαλισμένο 
αναφέρονται στην αξία που έχουν τα Αντικείμενα σαν 
καινούργια.
Β. Αν τα Αντικείμενα που ασφαλίζονται με το παρόν, 
καταστραφούν ή βλαβούν ως συνέπεια ενός ή περισσοτέρων 
κινδύνων που καλύπτονται με το Ασφαλιστήριο, η Αποζημίωση 
που θα καταβληθεί θα υπολογιστεί με βάση τη δαπάνη 
αποκατάστασής τους (ανακατασκευής ή αντικατάστασης) κατά 
τη στιγμή της Ζημιάς, σαν καινούργιων στον ίδιο χώρο.
Γ. Η Ασφάλιση αξίας αποκατάστασης ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για 
Αντικείμενα η παλαιότητα των οποίων υπερβαίνει το 50% ή, με 
εξαίρεση κτίρια, η ηλικία των οποίων υπερβαίνει τα 15 χρόνια, 
ούτε καλύπτει το κόστος μιας ειδικής ανακατασκευής αυτών 
των Αντικειμένων. Επίσης ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για ενδύματα και 
υποδήματα.
Δ. Σε περίπτωση που αντικείμενο καταστραφεί και στην πράξη 
δεν γίνεται να αντικατασταθεί με άλλο πανομοιότυπο με αυτό, 
ως αξία αποκατάστασης για τον υπολογισμό της Αποζημίωσης, 
λαμβάνεται η αξία ενός άλλου αντικειμένου παρεμφερούς, 
κατά το δυνατόν, και με την ίδια απόδοση.
Ε. Αν το αντικείμενο που ζημιώθηκε, επιδέχεται επισκευή, η 
Εταιρεία έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει με καινούργια 
υλικά, όχι όμως και να το αντικαταστήσει ή να το 
ανακατασκευάσει.
ΣΤ. Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την 
κανονική συντήρηση των Ασφαλισμένων Αντικειμένων.
Ζ. Η Αποζημίωση με βάση της αξίας αποκατάστασης ΔΕΝ 
οφείλεται παρά μόνο αν η ανακατασκευή (αν πρόκεται για 
κτίρια) ή η αντικατάσταση (αν πρόκειται για κινητά), γίνει μέσα 
σε προθεσμία δύο (2) ετών από την ημερομηνία της Ζημιάς, 
εκτός αν αυτό είναι απόλυτα ανέφικτο, όχι όμως από 
υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, οπότε η προθεσμία 
παρατείνεται ανάλογα, αλλά όχι πέρα από δύο (2) ακόμη έτη. 
Εφόσον περάσει η προθεσμία αυτή, οφείλεται Αποζημίωση 
μόνο με βάση την πραγματική αξία των Ασφαλισμένων 
Αντικειμένων.
Η. Το ποσό της διαφοράς μεταξύ της Αποζημίωσης σε αξία 
αποκατάστασης και της Αποζημίωσης με βάση την πραγματική 
αξία του Ασφαλισμένου αντικειμένου θα καταβληθεί από την 
Εταιρεία μόνο μετά την αποδειγμένη ανακατασκευή ή 
αντικατάσταση των Ασφαλισμένων Αντικειμένων. Σε καμιά 
περίπτωση η Αποζημίωση, με βάση την αξία αποκατάστασης, 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δαπανών που πραγματικά 
έγιναν.
Θ. Ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
ανακατασκευή σε άλλο χώρο απ’ αυτόν που βρισκόταν το 
Κτίριο που ζημιώθηκε με τη προϋπόθεση ότι εξαιτίας της 
επιλογής του αυτής δεν θα αυξηθεί η ευθύνη της Εταιρείας.
Ι. Εάν κατά τη χρονική στιγμή της Ζημιάς το ποσό που 
αντιπροσωπεύει τη δαπάνη που απαιτείται για την 
αποκατάσταση του συνόλου των, με τον όρο αξίας 
αποκατάστασης καινούργιου, Ασφαλισμένων Αντικειμένων, 
χωριστά για μηχανήματα, εξοπλισμό και κτίρια, υπερβαίνει το 
Ασφαλιστικό Ποσό των αντίστοιχων παραγράφων, τότε ο 
Ασφαλισμένος θα θεωρείται ως συνΑσφαλιστής του εαυτού 
του και θα υφίσταται ανάλογο μέρος της Ζημιάς.

ΟΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ όρος 627
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά παρέκκλιση κάθε 
αντίθετου όρου του παρόντος ασφαλιστηρίου, ο 
Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην Εταιρεία 

τη χρήση του κενού ασφαλισμένου ακινήτου, αμέσως μόλις 
αυτό χρησιμοποιηθεί. 

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής η Εταιρεία 
έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ασφάλιση. Επιπλέον ο 
Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να πληρώσει τυχόν 
διαφορά ασφαλίστρων που προκύπτει για το διάστημα από 
την ημέρα της δήλωσης μέχρι τη λήξη της ασφάλισης.

ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΜΙΑ όρος 821
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι:
Οι καλύψεις που παρέχονται σε Α’ Ζημιά ισχύουν χωρίς την 
εφαρμογή του αναλογικού όρου, όπως αυτός ορίζεται με το 
άρθρο 17 του Ν. 2496/97 του Ασφαλιστικού Νόμου κατά το 
οποίο :« εάν η κατά των Ζημιών Ασφάλισης καλύπτει μέρος 
μόνον της αξίας του ασφαλισθέντος πράγματος ο 
Ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογον μέρος των Ζημιών ή 
Απωλειών».

ΟΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ «ΙΩΝ» όρος 825
Δεν αποτελεί καλυπτόμενο Κίνδυνο και εξαιρείται, απώλεια 
που προέρχεται ή προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από:
1. την απώλεια, μεταβολή/μετατροπή ή Ζημιά ή
2. τη μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή 
λειτουργίας,
συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηχανογραφικού 
εξοπλισμού (hardware), προγράμματος, λογισμικού (software), 
δεδομένων, συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, 
μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου 
κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής που βρίσκεται μέσα σε 
εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή,
η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας 
μετάδοση/μεταφορά (ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο) 
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο 
περιλαμβάνει κακόβουλο και/ή ζημιογόνο κώδικα (εντολή 
προγραμματισμού), περιλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά- «ιών» γνωστών με τις αγγλικές ονομασίες 
“virus”, “worm”, “logic bomb” ή “trojan horse”, ή τυχόν άλλες, 
και τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν ως το αίτιο της 
απώλειας.

ΟΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
όρος 828
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε 
αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, το παρόν 
Ασφαλιστήριο καλύπτει, σύμφωνα με τους όρους του, την 
παρακάτω περιουσία από την ημερομηνία απόκτησής της:
- οποιοδήποτε νεοαποκτηθέν ή νεοανεγερθέν Κτίριο και/ή 
Περιεχόμενο εντός της Ελλάδας και
- τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις σε Ασφαλισμένα 
κτίρια και/ή Περιεχόμενο, πλην εμπορευμάτων, (όχι όμως 
αναπροσαρμογή αξιών)
με την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι:
- τα παραπάνω θα αφορούν την ίδια ή παρεμφερή 
δραστηριότητα με τα Ασφαλισμένα Αντικείμενα
- το ανώτατο όριο της Αποζημίωσης ορίζεται σε 10% του 
αντίστοιχου Ασφαλισμένου Κεφαλαίου κάθε Ασφαλισμένου 
αντικειμένου αλλά όχι πέραν του ποσού των EUR 250.000,00
- ο Λήπτης της Ασφάλισης θα δηλώνει γραπτά προς την Εταιρεία 
το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από 3 μήνες 
μετά από την απόκτησή τους, τις λεπτομέρειες και την αξία των 
παραπάνω Αντικειμένων και θα καταβάλλει τα αναλογούντα 
Ασφάλιστρα από την ημερομηνία απόκτησης αυτών.
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My Business First

Αυτοτελές ειδικό Κεφάλαιο
ασφάλισης νομικής προστασίας

Αυτό το κεφάλαιο είναι αυτοτελές και περιέχει τους όρους 
ασφάλισης Νομικής Προστασίας του ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης (για ατομική επιχείρηση) ή του νόμιμου 
εκπροσώπου (για νομικό πρόσωπο) 
Η διαχείριση των Ασφαλιστικών Περιπτώσεων του κλάδου 
Νομικής Προστασίας πραγματοποιείται από την εταιρεία 
Resolute A.E. (Αρ. ΓΕΜΗ 148250303000), με διεύθυνση έδρας 
Ολυμπιονικών και Λαλέχου 1, Νέο Ψυχικό, ΤΚ 154 51, 
τηλέφωνο: 210 6716060, φαξ: 210 6716100, email: 
claims@resolutegroup.eu, διαδικτυακός τόπος: www.Reso-
luteGroup.eu.

Στο αυτοτελές κεφάλαιο Νομικής Προστασίας ορισμένες 
λέξεις και φράσεις αναγράφονται με πεζοκεφαλαία:

Αποζημίωση ή Ασφάλισμα
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Ασφαλισμένος
Ασφαλιστήριο
Ασφαλιστική Περίοδος
Ασφαλιστική Περίπτωση
Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Ασφάλιστρο
Εταιρεία
Ζημιά
Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης

Στο πλαίσιο της Ασφαλιστικής σχέσης μας οι λέξεις ή φράσεις 
αυτές έχουν συγκεκριμένη σημασία, η οποία ορίζεται στην 
ενότητα II Ορισμοί, σελ. 3.

Τρίτος
Τρίτοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν από το Νόμο το 
δικαίωμα να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις Αποζημίωσης, 
λόγω απώλειας ζωής, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας του 
Ασφαλισμένου, για τη διεκδίκηση των αξιώσεων αυτών, 
εφόσον ο Ασφαλισμένος διέθετε την κάλυψη αυτή.

Άρθρο 1 – Βασικά στοιχεία της ασφάλισης νομικής 
προστασίας
Τοπική έκταση της ασφάλισης
Η κάλυψη παρέχεται για Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που 
επήλθαν στην Ελλάδα με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται 
στους όρους του Ασφαλιστηρίου.

Έναρξη Ασφαλιστικής Σύμβασης
Η Ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει εφόσον έχει καταβληθεί το 
Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση, αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή 
του Ασφαλίστρου σε δόσεις.

Διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης
Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου έως την ημερομηνία λήξης του, όπως 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου.

Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης
Η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα στη λήξη της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, υπό τη προϋπόθεση ότι ο Λήπτης της 
Ασφάλισης έχει προβεί μέχρι την ημερομηνία ανανέωσης στη 
καταβολή του εφάπαξ Ασφαλίστρου, ή της πρώτης δόσης της 
τμηματικής καταβολής αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή του 
Ασφαλίστρου σε δόσεις. Η ανανέωση γίνεται για χρονική 
διάρκεια ίση με την προηγούμενη Ασφαλιστική Περίοδο.

Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να μην 
ανανεωθεί η ασφάλιση, πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο μέρος 
γραπτά ένα (1) μήνα πριν λήξει η Ασφαλιστική Περίοδος.

Διακοπή Ασφαλιστικής Σύμβασης
Οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου 
ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το 
δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική σύμβαση. Για τον 
σκοπό αυτό, πρέπει να ειδοποιήσει γραπτά την Εταιρεία. Η 
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας θα λυθεί μόλις ληφθεί η 
δήλωση του Ασφαλισμένου. Η Εταιρεία θα επιστρέψει τα 
ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τη λύση μέχρι 
την αρχικά προβλεπόμενη λήξη της ασφάλισης.

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της ασφάλισης
Στην κάλυψη Νομικής Προστασίας διευκρινίζεται ότι:
• Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο Ασφαλισμένος, 
υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης (για ατομική 
επιχείρηση) ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για νομικό πρόσωπο) 
και μόνον. 
• Η Ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται και στην 
επαγγελματική στέγη του Ασφαλισμένου, εφόσον η 
επαγγελματική στέγη ανήκει στην κυριότητά του. 

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
i. για τη διεκδίκηση αξιώσεων Αποζημίωσης, σύμφωνα με 
διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης,  για ζημιές που θα 
λάβουν χώρα αποκλειστικά εντός της επαγγελματικής στέγης 
και αφορούν την ίδια την επαγγελματική στέγη ή τα εντός 
αυτής εμπορεύματα,
ii. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας 
που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών 
διατάξεων σχετικών με την επαγγελματική δραστηριότητα και 
τη λειτουργία της επιχείρησης.

Μετά την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο, δεν επιτρέπεται 
ο διακανονισμός ή συμβιβασμός της υπόθεσης απευθείας από 
τον Ασφαλισμένο, χωρίς προηγουμένη συνεννόηση με το 
δικηγόρο, στον οποίον έχει ανατεθεί η υπόθεση. Σε 
περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο Ασφαλισμένος 
υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλιστή τα έξοδα και τις 
αμοιβές που αφορούν τις υπηρεσίες που του παρείχε έως τότε 
ο δικηγόρος ή/και δικαστικός επιμελητής, στον οποίο και 
ανήκουν κατά το άρθρο 14 του ν.2496/97. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ζητήσει την επιστροφή 
υποθέσεών του, ενώ έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία ή 
διαδικασία εκτελέσεως, υποχρεούται στην προηγούμενη 
καταβολή προς τον ασφαλιστή των εξόδων και αμοιβών 
δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών, για τις υπηρεσίες που τα 
παραπάνω πρόσωπα θα έχουν έως τότε προσφέρει στο 
πλαίσιο της διαχείρισης των υποθέσεών του.  

Η Εταιρεία καταβάλλει:
• Την αμοιβή ενός δικηγόρου, με βάση το Παράρτημα Ι του 
Ν.4194/2013 ή οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτού με 
νεωτέρα νομοθετική ρύθμιση. Κατά την κρίση του ασφαλιστή 
είναι δυνατή η εφαρμογή του αρ.58 παρ.1,2 του Ν.4194/2013, 
όπου και σε αυτή την περίπτωση η αμοιβή δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη της καθοριζόμενης στο Παράρτημα Ι του 
Ν.4194/2013.
• Τις δικαστικές δαπάνες, καθώς και τις Αποζημιώσεις των 
μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που κλητεύθηκαν ή 
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διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις 
που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης, καθώς επίσης και 
τις νόμιμες αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.
• Τις δικαστικές δαπάνες του αντίδικου, στην έκταση που οι 
δαπάνες αυτές σύμφωνα με δικαστική απόφαση βαρύνουν 
τον Ασφαλισμένο.

Η Εταιρεία δεν καταβάλλει:
• Τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς προηγούμενη της 
Εταιρείας, δεν είναι ανάλογα με την έκταση της  νίκης προς την 
ήττα ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον 
Δίκαιο.
• Τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής 
Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει 
Τρίτος.
• Τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη 
του Ασφαλισμένου.
• Τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες.
• Τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως 
π.χ. τα έξοδα δημοσιεύσεων και τις αμοιβές 
συμβολαιογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασμών, τα 
έξοδα μεταφοράς και φύλαξης κατασχημένων, τα έξοδα για 
εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων, τα έξοδα 
δημοσιεύσεων για επιδόσεις σε αντιδίκους αγνώστου 
διαμονής, τις δαπάνες μεταφοράς προσωπο-κρατουμένων σε 
φυλακές κείμενες εκτός της έδρας του δικαστηρίου του τόπου 
της σύλληψης, τα τροφεία κ.λπ.

Η Εταιρεία δεν καλύπτει:
• Την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση 
με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου ή οδηγού 
οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα, καθώς και των 
ρυμουλκούμενων.
• Την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων που απορρέουν 
άμεσα από τη μελέτη, την ανοικοδόμηση ή τη μετατροπή ενός 
ακινήτου, κτίσματος ή μέρους κτίσματος, των οποίων ο 
Ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος ή κάτοχος, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής στέγης. 
Μετατροπή με την έννοια της παραγράφου αυτής, θεωρείται η 
μετατροπή εκείνη, για την οποία χρειάζεται άδεια των αρχών.
• Διαφορές από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, 
αναδοχής χρέους.
• Διαφορές από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, 
καθώς και περιπτώσεις αμφισβητήσεως, εκτός αν πρόκειται 
για την κύρια, ιδιόκτητη, επαγγελματική στέγη του 
ασφαλισμένου
• Διαφορές από συμβάσεις προσλήψεων των νομίμων 
εκπροσώπων νομικών προσώπων και των εργατικών 
διαφορών εν γένει.
• Περιπτώσεις διεκδίκησης έναντι του Δημοσίου ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και αξιώσεις 
κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.
• Διαφορές από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
διαφορές γύρω απ’ τα σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, κ.λπ., 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν σε σωματεία 
διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για μη καταβολή 
εισφορών χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από 
χώρους μη μαζικής εστίασης.
• Διαφορές φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως. 
Περιλαμβάνονται και οι διαφορές που έχουν σχέση με κάθε 
είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ., καθώς και 
τα ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις.  
• Διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή δικαστήρια 
και αρχές.
• Διαφορές από το οικογενειακό ή το κληρονομικό δίκαιο.
• Αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή 
έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, 

εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές 
από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 
ραδιενέργεια.
• Ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον 
ασφαλιστή, ύστερα από έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του 
Ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
• Διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών 
διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως.
• Διαφορές από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση, 
υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ακινήτων και εμπράγματη 
δουλεία. 
• Την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων που έχουν σχέση 
με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο 
επαγγελματία για δραστηριότητες ξένες προς την 
ασφαλισμένη ιδιότητα.
• Διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών 
διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως.
• Αν ο Ασφαλισμένος κατηγορείται ότι διέπραξε εκ δόλου την 
αξιόποινη πράξη.
• Αν ο Ασφαλισμένος κατηγορείται για παράβαση 
υγειονομικών διατάξεων, καθώς και διατάξεων σχετικά με 
την αδειοδότηση για τη λειτουργία της επιχείρησης ή την 
άσκηση συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
• Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια της Eurolife FFH
• Aσφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην αλλοδαπή 
ή/και επιδόσεις δικογράφων στην αλλοδαπή ή/και εκτελέσεις 
δικαστικών αποφάσεων στην αλλοδαπή.

Το Ασφάλισμα δεν μπορεί να υπερβεί το Ανώτατο Όριο 
Ευθύνης της Εταιρείας, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα 
καλύψεων του Ασφαλιστηρίου. 

Το Ασφάλισμα θα παρασχεθεί μια μόνο φορά για όλες εκείνες 
τις Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους 
χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία.

Άρθρο 3 – Επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης 
Η Ασφαλιστική Περίπτωση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
επέλθει και να αναγγελθεί εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου, 
όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

Αν πρόκειται για αξιώσεις Αποζημιώσεων που απορρέουν από 
διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η Ασφαλιστική 
Περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο 
που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται 
η απαίτηση.

Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, 
η Ασφαλιστική Περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το 
χρονικό σημείο, που ο Ασφαλισμένος άρχισε, ή υποστηρίζεται 
πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη.

Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Ασφαλιστική Περίπτωση 
θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο 
Ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή Τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή 
υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις 
ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου.

Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Λήπτης της 
Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρεία, μέσα σε 
δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση 
του κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει 
σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρεία 
το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την 
είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Η Εταιρεία μόλις λάβει 
γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει 

τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της σε περίπτωση 
παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 2496/97.

Αν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος μειώθηκε ουσιαστικά, ο Λήπτης 
της Ασφάλισης δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη μείωση του 
Ασφαλίστρου. Αν η Εταιρεία αρνηθεί τη μείωση ή δεν 
απαντήσει στο σχετικό αίτημα για διάστημα πέραν του μηνός 
από της υποβολής του, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να
καταγγείλει τη σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα.
Μόλις επέλθει η Ασφαλιστική Περίπτωση, ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να:
• ενημερώσει πλήρως την Εταιρεία σχετικά με τα πραγματικά 
περιστατικά της Ασφαλιστικής Περίπτωσης, να υποδείξει τα 
αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και 
δικαιολογητικά και να τα διαθέσει στην Εταιρεία, όταν εκείνη 
τα ζητήσει,
• δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα αναλάβει να 
παραφυλάξει τα συμφέροντά του και να τον ενημερώσει 
πλήρως σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, 
να του υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, να του γνωρίσει 
σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του προσκομίσει τα 
αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά, 
• υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εταιρεία τις 
αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών.

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

Άρθρο 5 – Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής
• Ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα το 
δικηγόρο που θα αναλάβει την παραφύλαξη των έννομων 
συμφερόντων του. Αν ο Ασφαλισμένος παραλείψει να εκλέξει 
δικηγόρο, η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το 
δικαίωμα για λογαριασμό του.
• Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνο από την Εταιρεία 
«ονόματι και εντολή» του Ασφαλισμένου. Αν ο Ασφαλισμένος 
δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρεία δεν είναι 
υποχρεωμένη να δώσει Ασφαλιστική προστασία εκτός αν η 
παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απ’ ευθείας 
απ’ τον Ασφαλισμένο θα είχε σαν συνέπεια τον αναμφίβολο 
κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του 
Ασφαλισμένου και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του 
κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλισμένος είναι 
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρεία την 
απ’ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
• Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον Ασφαλισμένο 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη 
δραστηριότητα του δικηγόρου και ιδιαίτερα για πράξεις και 
παραλήψεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Εταιρείας
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα και εφ’ όσον το ζητήσει ο 
Ασφαλισμένος την υποχρέωση πριν από την ανάθεση εντολής 
σε δικηγόρο, να διαφυλάξει τα συμφέροντα του 
Ασφαλισμένου καταβάλλοντάς προσπάθειες για τη 
διευθέτηση της υπόθεσης.

Η Εταιρεία μπορεί να εξετάσει, αν η διαφύλαξη των έννομων 
συμφερόντων του Ασφαλισμένου είναι αναγκαία. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του 
Ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη διαφύλαξης των έννομων 
συμφερόντων του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλισμένος μπορεί να
προκαλέσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της 

αρεσκείας του, σχετικά με την ανάγκη ή μη της διαφύλαξης. 

Αν ο Ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση αυτή ή 
αν η Εταιρεία κρίνει ότι η γνωμοδότηση απομακρύνεται από τη 
σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης,
προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής 
αποδοχής.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ο 
διορισμός του γίνεται κατά το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δικ. 

Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν την Εταιρεία 
εφόσον με τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η διαφύλαξη 
των συμφερόντων του Ασφαλισμένου, άλλως κατανέμονται 
κατ’ ισομοιρία στην Εταιρεία και τον Ασφαλισμένο.

Η ανωτέρω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το 
δικαίωμα του Ασφαλισμένου προσφυγής στα δικαστήρια.

Αν η Εταιρεία αναγνωρίσει την υποχρέωση Ασφαλιστικής 
παροχής για μια Ασφαλιστική Περίπτωση, μπορεί μέσα σ’ ένα 
μήνα από την αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταγγείλει 
το Ασφαλιστήριο με προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Το ίδιο 
δικαίωμα έχει και ο Λήπτης της Ασφάλισης. Στην περίπτωση 
αυτή τα «μη δεδουλευμένα» ασφάλιστρα από την εκπνοή της 
παραπάνω προθεσμίας ανήκουν στον Λήπτη της Ασφάλισης.

Άρθρο 7 – Απόδοση δαπανών στην Εταιρεία
• Απαιτήσεις του Ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών 
ή εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε αντ’ αυτού η Εταιρεία 
μεταβιβάζονται στην Εταιρεία μόλις γεννηθούν. Χρηματικά 
ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον Ασφαλισμένο αποδίδονται 
στην Εταιρεία.
• Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με 
κάθε τρόπο την Εταιρεία κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι 
τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που του έχουν 
μεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει 
σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την 
ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό.

Άρθρο 8 – Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις που πηγάζουν από την παρούσα 
σύμβαση δεν μπορούν να εκχωρηθούν ούτε να 
ενεχυριασθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 
Εταιρείας.

Άρθρο 9 – Συμψηφισμός
Δεν χωρεί συμψηφισμός με απαιτήσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 10 – Παραγραφή
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 
παραγράφονται μετά τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους 
μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Άρθρο 11 – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως θα 
προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και του Λήπτη της Ασφάλισης 
ή/και του Ασφαλισμένου, από την παρούσα Ασφαλιστική 
σύμβαση, αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της 
Αθήνας.

Άρθρο 12 – Ανακοινώσεις, Δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις που σχετίζονται με την 
επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης Νομικής Προστασίας, 
πρέπει να είναι γραπτές και να απευθύνονται στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας Resolute A.E. στην Αθήνα: 
Ολυμπιονικών και Λαλέχου 1, 15451, Νέο Ψυχικό.
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Αυτό το κεφάλαιο είναι αυτοτελές και περιέχει τους όρους 
ασφάλισης Νομικής Προστασίας του ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης (για ατομική επιχείρηση) ή του νόμιμου 
εκπροσώπου (για νομικό πρόσωπο) 
Η διαχείριση των Ασφαλιστικών Περιπτώσεων του κλάδου 
Νομικής Προστασίας πραγματοποιείται από την εταιρεία 
Resolute A.E. (Αρ. ΓΕΜΗ 148250303000), με διεύθυνση έδρας 
Ολυμπιονικών και Λαλέχου 1, Νέο Ψυχικό, ΤΚ 154 51, 
τηλέφωνο: 210 6716060, φαξ: 210 6716100, email: 
claims@resolutegroup.eu, διαδικτυακός τόπος: www.Reso-
luteGroup.eu.

Στο αυτοτελές κεφάλαιο Νομικής Προστασίας ορισμένες 
λέξεις και φράσεις αναγράφονται με πεζοκεφαλαία:

Αποζημίωση ή Ασφάλισμα
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Ασφαλισμένος
Ασφαλιστήριο
Ασφαλιστική Περίοδος
Ασφαλιστική Περίπτωση
Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Ασφάλιστρο
Εταιρεία
Ζημιά
Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης

Στο πλαίσιο της Ασφαλιστικής σχέσης μας οι λέξεις ή φράσεις 
αυτές έχουν συγκεκριμένη σημασία, η οποία ορίζεται στην 
ενότητα II Ορισμοί, σελ. 3.

Τρίτος
Τρίτοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν από το Νόμο το 
δικαίωμα να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις Αποζημίωσης, 
λόγω απώλειας ζωής, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας του 
Ασφαλισμένου, για τη διεκδίκηση των αξιώσεων αυτών, 
εφόσον ο Ασφαλισμένος διέθετε την κάλυψη αυτή.

Άρθρο 1 – Βασικά στοιχεία της ασφάλισης νομικής 
προστασίας
Τοπική έκταση της ασφάλισης
Η κάλυψη παρέχεται για Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που 
επήλθαν στην Ελλάδα με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται 
στους όρους του Ασφαλιστηρίου.

Έναρξη Ασφαλιστικής Σύμβασης
Η Ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει εφόσον έχει καταβληθεί το 
Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση, αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή 
του Ασφαλίστρου σε δόσεις.

Διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης
Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου έως την ημερομηνία λήξης του, όπως 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου.

Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης
Η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα στη λήξη της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, υπό τη προϋπόθεση ότι ο Λήπτης της 
Ασφάλισης έχει προβεί μέχρι την ημερομηνία ανανέωσης στη 
καταβολή του εφάπαξ Ασφαλίστρου, ή της πρώτης δόσης της 
τμηματικής καταβολής αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή του 
Ασφαλίστρου σε δόσεις. Η ανανέωση γίνεται για χρονική 
διάρκεια ίση με την προηγούμενη Ασφαλιστική Περίοδο.

Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να μην 
ανανεωθεί η ασφάλιση, πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο μέρος 
γραπτά ένα (1) μήνα πριν λήξει η Ασφαλιστική Περίοδος.

Διακοπή Ασφαλιστικής Σύμβασης
Οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου 
ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το 
δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική σύμβαση. Για τον 
σκοπό αυτό, πρέπει να ειδοποιήσει γραπτά την Εταιρεία. Η 
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας θα λυθεί μόλις ληφθεί η 
δήλωση του Ασφαλισμένου. Η Εταιρεία θα επιστρέψει τα 
ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τη λύση μέχρι 
την αρχικά προβλεπόμενη λήξη της ασφάλισης.

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της ασφάλισης
Στην κάλυψη Νομικής Προστασίας διευκρινίζεται ότι:
• Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο Ασφαλισμένος, 
υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης (για ατομική 
επιχείρηση) ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για νομικό πρόσωπο) 
και μόνον. 
• Η Ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται και στην 
επαγγελματική στέγη του Ασφαλισμένου, εφόσον η 
επαγγελματική στέγη ανήκει στην κυριότητά του. 

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
i. για τη διεκδίκηση αξιώσεων Αποζημίωσης, σύμφωνα με 
διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης,  για ζημιές που θα 
λάβουν χώρα αποκλειστικά εντός της επαγγελματικής στέγης 
και αφορούν την ίδια την επαγγελματική στέγη ή τα εντός 
αυτής εμπορεύματα,
ii. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας 
που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών 
διατάξεων σχετικών με την επαγγελματική δραστηριότητα και 
τη λειτουργία της επιχείρησης.

Μετά την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο, δεν επιτρέπεται 
ο διακανονισμός ή συμβιβασμός της υπόθεσης απευθείας από 
τον Ασφαλισμένο, χωρίς προηγουμένη συνεννόηση με το 
δικηγόρο, στον οποίον έχει ανατεθεί η υπόθεση. Σε 
περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο Ασφαλισμένος 
υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλιστή τα έξοδα και τις 
αμοιβές που αφορούν τις υπηρεσίες που του παρείχε έως τότε 
ο δικηγόρος ή/και δικαστικός επιμελητής, στον οποίο και 
ανήκουν κατά το άρθρο 14 του ν.2496/97. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ζητήσει την επιστροφή 
υποθέσεών του, ενώ έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία ή 
διαδικασία εκτελέσεως, υποχρεούται στην προηγούμενη 
καταβολή προς τον ασφαλιστή των εξόδων και αμοιβών 
δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών, για τις υπηρεσίες που τα 
παραπάνω πρόσωπα θα έχουν έως τότε προσφέρει στο 
πλαίσιο της διαχείρισης των υποθέσεών του.  

Η Εταιρεία καταβάλλει:
• Την αμοιβή ενός δικηγόρου, με βάση το Παράρτημα Ι του 
Ν.4194/2013 ή οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτού με 
νεωτέρα νομοθετική ρύθμιση. Κατά την κρίση του ασφαλιστή 
είναι δυνατή η εφαρμογή του αρ.58 παρ.1,2 του Ν.4194/2013, 
όπου και σε αυτή την περίπτωση η αμοιβή δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη της καθοριζόμενης στο Παράρτημα Ι του 
Ν.4194/2013.
• Τις δικαστικές δαπάνες, καθώς και τις Αποζημιώσεις των 
μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που κλητεύθηκαν ή 

διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις 
που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης, καθώς επίσης και 
τις νόμιμες αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.
• Τις δικαστικές δαπάνες του αντίδικου, στην έκταση που οι 
δαπάνες αυτές σύμφωνα με δικαστική απόφαση βαρύνουν 
τον Ασφαλισμένο.

Η Εταιρεία δεν καταβάλλει:
• Τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς προηγούμενη της 
Εταιρείας, δεν είναι ανάλογα με την έκταση της  νίκης προς την 
ήττα ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον 
Δίκαιο.
• Τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής 
Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει 
Τρίτος.
• Τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη 
του Ασφαλισμένου.
• Τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες.
• Τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως 
π.χ. τα έξοδα δημοσιεύσεων και τις αμοιβές 
συμβολαιογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασμών, τα 
έξοδα μεταφοράς και φύλαξης κατασχημένων, τα έξοδα για 
εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων, τα έξοδα 
δημοσιεύσεων για επιδόσεις σε αντιδίκους αγνώστου 
διαμονής, τις δαπάνες μεταφοράς προσωπο-κρατουμένων σε 
φυλακές κείμενες εκτός της έδρας του δικαστηρίου του τόπου 
της σύλληψης, τα τροφεία κ.λπ.

Η Εταιρεία δεν καλύπτει:
• Την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση 
με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου ή οδηγού 
οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα, καθώς και των 
ρυμουλκούμενων.
• Την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων που απορρέουν 
άμεσα από τη μελέτη, την ανοικοδόμηση ή τη μετατροπή ενός 
ακινήτου, κτίσματος ή μέρους κτίσματος, των οποίων ο 
Ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος ή κάτοχος, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής στέγης. 
Μετατροπή με την έννοια της παραγράφου αυτής, θεωρείται η 
μετατροπή εκείνη, για την οποία χρειάζεται άδεια των αρχών.
• Διαφορές από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, 
αναδοχής χρέους.
• Διαφορές από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, 
καθώς και περιπτώσεις αμφισβητήσεως, εκτός αν πρόκειται 
για την κύρια, ιδιόκτητη, επαγγελματική στέγη του 
ασφαλισμένου
• Διαφορές από συμβάσεις προσλήψεων των νομίμων 
εκπροσώπων νομικών προσώπων και των εργατικών 
διαφορών εν γένει.
• Περιπτώσεις διεκδίκησης έναντι του Δημοσίου ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και αξιώσεις 
κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.
• Διαφορές από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
διαφορές γύρω απ’ τα σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, κ.λπ., 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν σε σωματεία 
διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για μη καταβολή 
εισφορών χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από 
χώρους μη μαζικής εστίασης.
• Διαφορές φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως. 
Περιλαμβάνονται και οι διαφορές που έχουν σχέση με κάθε 
είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ., καθώς και 
τα ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις.  
• Διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή δικαστήρια 
και αρχές.
• Διαφορές από το οικογενειακό ή το κληρονομικό δίκαιο.
• Αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή 
έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, 

εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές 
από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 
ραδιενέργεια.
• Ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον 
ασφαλιστή, ύστερα από έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του 
Ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
• Διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών 
διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως.
• Διαφορές από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση, 
υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ακινήτων και εμπράγματη 
δουλεία. 
• Την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων που έχουν σχέση 
με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο 
επαγγελματία για δραστηριότητες ξένες προς την 
ασφαλισμένη ιδιότητα.
• Διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών 
διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως.
• Αν ο Ασφαλισμένος κατηγορείται ότι διέπραξε εκ δόλου την 
αξιόποινη πράξη.
• Αν ο Ασφαλισμένος κατηγορείται για παράβαση 
υγειονομικών διατάξεων, καθώς και διατάξεων σχετικά με 
την αδειοδότηση για τη λειτουργία της επιχείρησης ή την 
άσκηση συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
• Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια της Eurolife FFH
• Aσφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην αλλοδαπή 
ή/και επιδόσεις δικογράφων στην αλλοδαπή ή/και εκτελέσεις 
δικαστικών αποφάσεων στην αλλοδαπή.

Το Ασφάλισμα δεν μπορεί να υπερβεί το Ανώτατο Όριο 
Ευθύνης της Εταιρείας, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα 
καλύψεων του Ασφαλιστηρίου. 

Το Ασφάλισμα θα παρασχεθεί μια μόνο φορά για όλες εκείνες 
τις Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους 
χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία.

Άρθρο 3 – Επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης 
Η Ασφαλιστική Περίπτωση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
επέλθει και να αναγγελθεί εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου, 
όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

Αν πρόκειται για αξιώσεις Αποζημιώσεων που απορρέουν από 
διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η Ασφαλιστική 
Περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο 
που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται 
η απαίτηση.

Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, 
η Ασφαλιστική Περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το 
χρονικό σημείο, που ο Ασφαλισμένος άρχισε, ή υποστηρίζεται 
πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη.

Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Ασφαλιστική Περίπτωση 
θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο 
Ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή Τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή 
υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις 
ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου.

Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Λήπτης της 
Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρεία, μέσα σε 
δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση 
του κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει 
σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρεία 
το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την 
είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Η Εταιρεία μόλις λάβει 
γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει 

τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της σε περίπτωση 
παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 2496/97.

Αν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος μειώθηκε ουσιαστικά, ο Λήπτης 
της Ασφάλισης δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη μείωση του 
Ασφαλίστρου. Αν η Εταιρεία αρνηθεί τη μείωση ή δεν 
απαντήσει στο σχετικό αίτημα για διάστημα πέραν του μηνός 
από της υποβολής του, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να
καταγγείλει τη σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα.
Μόλις επέλθει η Ασφαλιστική Περίπτωση, ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να:
• ενημερώσει πλήρως την Εταιρεία σχετικά με τα πραγματικά 
περιστατικά της Ασφαλιστικής Περίπτωσης, να υποδείξει τα 
αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και 
δικαιολογητικά και να τα διαθέσει στην Εταιρεία, όταν εκείνη 
τα ζητήσει,
• δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα αναλάβει να 
παραφυλάξει τα συμφέροντά του και να τον ενημερώσει 
πλήρως σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, 
να του υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, να του γνωρίσει 
σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του προσκομίσει τα 
αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά, 
• υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εταιρεία τις 
αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών.

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

Άρθρο 5 – Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής
• Ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα το 
δικηγόρο που θα αναλάβει την παραφύλαξη των έννομων 
συμφερόντων του. Αν ο Ασφαλισμένος παραλείψει να εκλέξει 
δικηγόρο, η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το 
δικαίωμα για λογαριασμό του.
• Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνο από την Εταιρεία 
«ονόματι και εντολή» του Ασφαλισμένου. Αν ο Ασφαλισμένος 
δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρεία δεν είναι 
υποχρεωμένη να δώσει Ασφαλιστική προστασία εκτός αν η 
παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απ’ ευθείας 
απ’ τον Ασφαλισμένο θα είχε σαν συνέπεια τον αναμφίβολο 
κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του 
Ασφαλισμένου και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του 
κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλισμένος είναι 
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρεία την 
απ’ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
• Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον Ασφαλισμένο 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη 
δραστηριότητα του δικηγόρου και ιδιαίτερα για πράξεις και 
παραλήψεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Εταιρείας
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα και εφ’ όσον το ζητήσει ο 
Ασφαλισμένος την υποχρέωση πριν από την ανάθεση εντολής 
σε δικηγόρο, να διαφυλάξει τα συμφέροντα του 
Ασφαλισμένου καταβάλλοντάς προσπάθειες για τη 
διευθέτηση της υπόθεσης.

Η Εταιρεία μπορεί να εξετάσει, αν η διαφύλαξη των έννομων 
συμφερόντων του Ασφαλισμένου είναι αναγκαία. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του 
Ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη διαφύλαξης των έννομων 
συμφερόντων του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλισμένος μπορεί να
προκαλέσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της 

αρεσκείας του, σχετικά με την ανάγκη ή μη της διαφύλαξης. 

Αν ο Ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση αυτή ή 
αν η Εταιρεία κρίνει ότι η γνωμοδότηση απομακρύνεται από τη 
σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης,
προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής 
αποδοχής.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ο 
διορισμός του γίνεται κατά το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δικ. 

Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν την Εταιρεία 
εφόσον με τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η διαφύλαξη 
των συμφερόντων του Ασφαλισμένου, άλλως κατανέμονται 
κατ’ ισομοιρία στην Εταιρεία και τον Ασφαλισμένο.

Η ανωτέρω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το 
δικαίωμα του Ασφαλισμένου προσφυγής στα δικαστήρια.

Αν η Εταιρεία αναγνωρίσει την υποχρέωση Ασφαλιστικής 
παροχής για μια Ασφαλιστική Περίπτωση, μπορεί μέσα σ’ ένα 
μήνα από την αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταγγείλει 
το Ασφαλιστήριο με προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Το ίδιο 
δικαίωμα έχει και ο Λήπτης της Ασφάλισης. Στην περίπτωση 
αυτή τα «μη δεδουλευμένα» ασφάλιστρα από την εκπνοή της 
παραπάνω προθεσμίας ανήκουν στον Λήπτη της Ασφάλισης.

Άρθρο 7 – Απόδοση δαπανών στην Εταιρεία
• Απαιτήσεις του Ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών 
ή εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε αντ’ αυτού η Εταιρεία 
μεταβιβάζονται στην Εταιρεία μόλις γεννηθούν. Χρηματικά 
ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον Ασφαλισμένο αποδίδονται 
στην Εταιρεία.
• Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με 
κάθε τρόπο την Εταιρεία κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι 
τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που του έχουν 
μεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει 
σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την 
ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό.

Άρθρο 8 – Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις που πηγάζουν από την παρούσα 
σύμβαση δεν μπορούν να εκχωρηθούν ούτε να 
ενεχυριασθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 
Εταιρείας.

Άρθρο 9 – Συμψηφισμός
Δεν χωρεί συμψηφισμός με απαιτήσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 10 – Παραγραφή
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 
παραγράφονται μετά τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους 
μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Άρθρο 11 – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως θα 
προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και του Λήπτη της Ασφάλισης 
ή/και του Ασφαλισμένου, από την παρούσα Ασφαλιστική 
σύμβαση, αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της 
Αθήνας.

Άρθρο 12 – Ανακοινώσεις, Δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις που σχετίζονται με την 
επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης Νομικής Προστασίας, 
πρέπει να είναι γραπτές και να απευθύνονται στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας Resolute A.E. στην Αθήνα: 
Ολυμπιονικών και Λαλέχου 1, 15451, Νέο Ψυχικό.



Αυτό το κεφάλαιο είναι αυτοτελές και περιέχει τους όρους 
ασφάλισης Νομικής Προστασίας του ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης (για ατομική επιχείρηση) ή του νόμιμου 
εκπροσώπου (για νομικό πρόσωπο) 
Η διαχείριση των Ασφαλιστικών Περιπτώσεων του κλάδου 
Νομικής Προστασίας πραγματοποιείται από την εταιρεία 
Resolute A.E. (Αρ. ΓΕΜΗ 148250303000), με διεύθυνση έδρας 
Ολυμπιονικών και Λαλέχου 1, Νέο Ψυχικό, ΤΚ 154 51, 
τηλέφωνο: 210 6716060, φαξ: 210 6716100, email: 
claims@resolutegroup.eu, διαδικτυακός τόπος: www.Reso-
luteGroup.eu.

Στο αυτοτελές κεφάλαιο Νομικής Προστασίας ορισμένες 
λέξεις και φράσεις αναγράφονται με πεζοκεφαλαία:

Αποζημίωση ή Ασφάλισμα
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο - Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Ασφαλισμένος
Ασφαλιστήριο
Ασφαλιστική Περίοδος
Ασφαλιστική Περίπτωση
Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Ασφάλιστρο
Εταιρεία
Ζημιά
Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης

Στο πλαίσιο της Ασφαλιστικής σχέσης μας οι λέξεις ή φράσεις 
αυτές έχουν συγκεκριμένη σημασία, η οποία ορίζεται στην 
ενότητα II Ορισμοί, σελ. 3.

Τρίτος
Τρίτοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν από το Νόμο το 
δικαίωμα να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις Αποζημίωσης, 
λόγω απώλειας ζωής, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας του 
Ασφαλισμένου, για τη διεκδίκηση των αξιώσεων αυτών, 
εφόσον ο Ασφαλισμένος διέθετε την κάλυψη αυτή.

Άρθρο 1 – Βασικά στοιχεία της ασφάλισης νομικής 
προστασίας
Τοπική έκταση της ασφάλισης
Η κάλυψη παρέχεται για Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που 
επήλθαν στην Ελλάδα με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται 
στους όρους του Ασφαλιστηρίου.

Έναρξη Ασφαλιστικής Σύμβασης
Η Ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει εφόσον έχει καταβληθεί το 
Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση, αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή 
του Ασφαλίστρου σε δόσεις.

Διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης
Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου έως την ημερομηνία λήξης του, όπως 
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου.

Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης
Η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα στη λήξη της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, υπό τη προϋπόθεση ότι ο Λήπτης της 
Ασφάλισης έχει προβεί μέχρι την ημερομηνία ανανέωσης στη 
καταβολή του εφάπαξ Ασφαλίστρου, ή της πρώτης δόσης της 
τμηματικής καταβολής αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή του 
Ασφαλίστρου σε δόσεις. Η ανανέωση γίνεται για χρονική 
διάρκεια ίση με την προηγούμενη Ασφαλιστική Περίοδο.

Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να μην 
ανανεωθεί η ασφάλιση, πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο μέρος 
γραπτά ένα (1) μήνα πριν λήξει η Ασφαλιστική Περίοδος.

Διακοπή Ασφαλιστικής Σύμβασης
Οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου 
ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το 
δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική σύμβαση. Για τον 
σκοπό αυτό, πρέπει να ειδοποιήσει γραπτά την Εταιρεία. Η 
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας θα λυθεί μόλις ληφθεί η 
δήλωση του Ασφαλισμένου. Η Εταιρεία θα επιστρέψει τα 
ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τη λύση μέχρι 
την αρχικά προβλεπόμενη λήξη της ασφάλισης.

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της ασφάλισης
Στην κάλυψη Νομικής Προστασίας διευκρινίζεται ότι:
• Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο Ασφαλισμένος, 
υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης (για ατομική 
επιχείρηση) ή ο νόμιμος εκπρόσωπος (για νομικό πρόσωπο) 
και μόνον. 
• Η Ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται και στην 
επαγγελματική στέγη του Ασφαλισμένου, εφόσον η 
επαγγελματική στέγη ανήκει στην κυριότητά του. 

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:
i. για τη διεκδίκηση αξιώσεων Αποζημίωσης, σύμφωνα με 
διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης,  για ζημιές που θα 
λάβουν χώρα αποκλειστικά εντός της επαγγελματικής στέγης 
και αφορούν την ίδια την επαγγελματική στέγη ή τα εντός 
αυτής εμπορεύματα,
ii. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας 
που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών 
διατάξεων σχετικών με την επαγγελματική δραστηριότητα και 
τη λειτουργία της επιχείρησης.

Μετά την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο, δεν επιτρέπεται 
ο διακανονισμός ή συμβιβασμός της υπόθεσης απευθείας από 
τον Ασφαλισμένο, χωρίς προηγουμένη συνεννόηση με το 
δικηγόρο, στον οποίον έχει ανατεθεί η υπόθεση. Σε 
περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο Ασφαλισμένος 
υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλιστή τα έξοδα και τις 
αμοιβές που αφορούν τις υπηρεσίες που του παρείχε έως τότε 
ο δικηγόρος ή/και δικαστικός επιμελητής, στον οποίο και 
ανήκουν κατά το άρθρο 14 του ν.2496/97. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ζητήσει την επιστροφή 
υποθέσεών του, ενώ έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία ή 
διαδικασία εκτελέσεως, υποχρεούται στην προηγούμενη 
καταβολή προς τον ασφαλιστή των εξόδων και αμοιβών 
δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών, για τις υπηρεσίες που τα 
παραπάνω πρόσωπα θα έχουν έως τότε προσφέρει στο 
πλαίσιο της διαχείρισης των υποθέσεών του.  

Η Εταιρεία καταβάλλει:
• Την αμοιβή ενός δικηγόρου, με βάση το Παράρτημα Ι του 
Ν.4194/2013 ή οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτού με 
νεωτέρα νομοθετική ρύθμιση. Κατά την κρίση του ασφαλιστή 
είναι δυνατή η εφαρμογή του αρ.58 παρ.1,2 του Ν.4194/2013, 
όπου και σε αυτή την περίπτωση η αμοιβή δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη της καθοριζόμενης στο Παράρτημα Ι του 
Ν.4194/2013.
• Τις δικαστικές δαπάνες, καθώς και τις Αποζημιώσεις των 
μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που κλητεύθηκαν ή 

διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις 
που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης, καθώς επίσης και 
τις νόμιμες αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.
• Τις δικαστικές δαπάνες του αντίδικου, στην έκταση που οι 
δαπάνες αυτές σύμφωνα με δικαστική απόφαση βαρύνουν 
τον Ασφαλισμένο.

Η Εταιρεία δεν καταβάλλει:
• Τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς προηγούμενη της 
Εταιρείας, δεν είναι ανάλογα με την έκταση της  νίκης προς την 
ήττα ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον 
Δίκαιο.
• Τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής 
Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει 
Τρίτος.
• Τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη 
του Ασφαλισμένου.
• Τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες.
• Τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως 
π.χ. τα έξοδα δημοσιεύσεων και τις αμοιβές 
συμβολαιογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασμών, τα 
έξοδα μεταφοράς και φύλαξης κατασχημένων, τα έξοδα για 
εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων, τα έξοδα 
δημοσιεύσεων για επιδόσεις σε αντιδίκους αγνώστου 
διαμονής, τις δαπάνες μεταφοράς προσωπο-κρατουμένων σε 
φυλακές κείμενες εκτός της έδρας του δικαστηρίου του τόπου 
της σύλληψης, τα τροφεία κ.λπ.

Η Εταιρεία δεν καλύπτει:
• Την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση 
με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου ή οδηγού 
οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα, καθώς και των 
ρυμουλκούμενων.
• Την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων που απορρέουν 
άμεσα από τη μελέτη, την ανοικοδόμηση ή τη μετατροπή ενός 
ακινήτου, κτίσματος ή μέρους κτίσματος, των οποίων ο 
Ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος ή κάτοχος, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής στέγης. 
Μετατροπή με την έννοια της παραγράφου αυτής, θεωρείται η 
μετατροπή εκείνη, για την οποία χρειάζεται άδεια των αρχών.
• Διαφορές από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, 
αναδοχής χρέους.
• Διαφορές από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, 
καθώς και περιπτώσεις αμφισβητήσεως, εκτός αν πρόκειται 
για την κύρια, ιδιόκτητη, επαγγελματική στέγη του 
ασφαλισμένου
• Διαφορές από συμβάσεις προσλήψεων των νομίμων 
εκπροσώπων νομικών προσώπων και των εργατικών 
διαφορών εν γένει.
• Περιπτώσεις διεκδίκησης έναντι του Δημοσίου ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και αξιώσεις 
κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.
• Διαφορές από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
διαφορές γύρω απ’ τα σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, κ.λπ., 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν σε σωματεία 
διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για μη καταβολή 
εισφορών χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από 
χώρους μη μαζικής εστίασης.
• Διαφορές φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως. 
Περιλαμβάνονται και οι διαφορές που έχουν σχέση με κάθε 
είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ., καθώς και 
τα ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις.  
• Διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή δικαστήρια 
και αρχές.
• Διαφορές από το οικογενειακό ή το κληρονομικό δίκαιο.
• Αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή 
έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, 

εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές 
από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο 
ραδιενέργεια.
• Ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον 
ασφαλιστή, ύστερα από έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του 
Ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
• Διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών 
διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως.
• Διαφορές από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση, 
υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ακινήτων και εμπράγματη 
δουλεία. 
• Την παραφύλαξη εννόμων συμφερόντων που έχουν σχέση 
με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο 
επαγγελματία για δραστηριότητες ξένες προς την 
ασφαλισμένη ιδιότητα.
• Διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών 
διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως.
• Αν ο Ασφαλισμένος κατηγορείται ότι διέπραξε εκ δόλου την 
αξιόποινη πράξη.
• Αν ο Ασφαλισμένος κατηγορείται για παράβαση 
υγειονομικών διατάξεων, καθώς και διατάξεων σχετικά με 
την αδειοδότηση για τη λειτουργία της επιχείρησης ή την 
άσκηση συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
• Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια της Eurolife FFH
• Aσφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην αλλοδαπή 
ή/και επιδόσεις δικογράφων στην αλλοδαπή ή/και εκτελέσεις 
δικαστικών αποφάσεων στην αλλοδαπή.

Το Ασφάλισμα δεν μπορεί να υπερβεί το Ανώτατο Όριο 
Ευθύνης της Εταιρείας, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα 
καλύψεων του Ασφαλιστηρίου. 

Το Ασφάλισμα θα παρασχεθεί μια μόνο φορά για όλες εκείνες 
τις Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους 
χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία.

Άρθρο 3 – Επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης 
Η Ασφαλιστική Περίπτωση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
επέλθει και να αναγγελθεί εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου, 
όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ασφαλιστήριο.

Αν πρόκειται για αξιώσεις Αποζημιώσεων που απορρέουν από 
διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η Ασφαλιστική 
Περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο 
που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται 
η απαίτηση.

Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, 
η Ασφαλιστική Περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το 
χρονικό σημείο, που ο Ασφαλισμένος άρχισε, ή υποστηρίζεται 
πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη.

Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Ασφαλιστική Περίπτωση 
θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο 
Ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή Τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή 
υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις 
ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου.

Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Λήπτης της 
Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρεία, μέσα σε 
δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση 
του κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει 
σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρεία 
το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την 
είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Η Εταιρεία μόλις λάβει 
γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει 
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τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της σε περίπτωση 
παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 2496/97.

Αν ο Ασφαλιστικός Κίνδυνος μειώθηκε ουσιαστικά, ο Λήπτης 
της Ασφάλισης δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη μείωση του 
Ασφαλίστρου. Αν η Εταιρεία αρνηθεί τη μείωση ή δεν 
απαντήσει στο σχετικό αίτημα για διάστημα πέραν του μηνός 
από της υποβολής του, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να
καταγγείλει τη σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα.
Μόλις επέλθει η Ασφαλιστική Περίπτωση, ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να:
• ενημερώσει πλήρως την Εταιρεία σχετικά με τα πραγματικά 
περιστατικά της Ασφαλιστικής Περίπτωσης, να υποδείξει τα 
αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και 
δικαιολογητικά και να τα διαθέσει στην Εταιρεία, όταν εκείνη 
τα ζητήσει,
• δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα αναλάβει να 
παραφυλάξει τα συμφέροντά του και να τον ενημερώσει 
πλήρως σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, 
να του υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, να του γνωρίσει 
σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του προσκομίσει τα 
αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά, 
• υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εταιρεία τις 
αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών.

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

Άρθρο 5 – Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής
• Ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα το 
δικηγόρο που θα αναλάβει την παραφύλαξη των έννομων 
συμφερόντων του. Αν ο Ασφαλισμένος παραλείψει να εκλέξει 
δικηγόρο, η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το 
δικαίωμα για λογαριασμό του.
• Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνο από την Εταιρεία 
«ονόματι και εντολή» του Ασφαλισμένου. Αν ο Ασφαλισμένος 
δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρεία δεν είναι 
υποχρεωμένη να δώσει Ασφαλιστική προστασία εκτός αν η 
παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απ’ ευθείας 
απ’ τον Ασφαλισμένο θα είχε σαν συνέπεια τον αναμφίβολο 
κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του 
Ασφαλισμένου και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του 
κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλισμένος είναι 
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρεία την 
απ’ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
• Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον Ασφαλισμένο 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη 
δραστηριότητα του δικηγόρου και ιδιαίτερα για πράξεις και 
παραλήψεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Εταιρείας
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα και εφ’ όσον το ζητήσει ο 
Ασφαλισμένος την υποχρέωση πριν από την ανάθεση εντολής 
σε δικηγόρο, να διαφυλάξει τα συμφέροντα του 
Ασφαλισμένου καταβάλλοντάς προσπάθειες για τη 
διευθέτηση της υπόθεσης.

Η Εταιρεία μπορεί να εξετάσει, αν η διαφύλαξη των έννομων 
συμφερόντων του Ασφαλισμένου είναι αναγκαία. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του 
Ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη διαφύλαξης των έννομων 
συμφερόντων του Ασφαλισμένου, ο Ασφαλισμένος μπορεί να
προκαλέσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της 

αρεσκείας του, σχετικά με την ανάγκη ή μη της διαφύλαξης. 

Αν ο Ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση αυτή ή 
αν η Εταιρεία κρίνει ότι η γνωμοδότηση απομακρύνεται από τη 
σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης,
προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής 
αποδοχής.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ο 
διορισμός του γίνεται κατά το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δικ. 

Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν την Εταιρεία 
εφόσον με τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η διαφύλαξη 
των συμφερόντων του Ασφαλισμένου, άλλως κατανέμονται 
κατ’ ισομοιρία στην Εταιρεία και τον Ασφαλισμένο.

Η ανωτέρω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το 
δικαίωμα του Ασφαλισμένου προσφυγής στα δικαστήρια.

Αν η Εταιρεία αναγνωρίσει την υποχρέωση Ασφαλιστικής 
παροχής για μια Ασφαλιστική Περίπτωση, μπορεί μέσα σ’ ένα 
μήνα από την αναγνώριση της υποχρέωσής της να καταγγείλει 
το Ασφαλιστήριο με προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Το ίδιο 
δικαίωμα έχει και ο Λήπτης της Ασφάλισης. Στην περίπτωση 
αυτή τα «μη δεδουλευμένα» ασφάλιστρα από την εκπνοή της 
παραπάνω προθεσμίας ανήκουν στον Λήπτη της Ασφάλισης.

Άρθρο 7 – Απόδοση δαπανών στην Εταιρεία
• Απαιτήσεις του Ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών 
ή εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε αντ’ αυτού η Εταιρεία 
μεταβιβάζονται στην Εταιρεία μόλις γεννηθούν. Χρηματικά 
ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον Ασφαλισμένο αποδίδονται 
στην Εταιρεία.
• Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με 
κάθε τρόπο την Εταιρεία κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι 
τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που του έχουν 
μεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει 
σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την 
ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό.

Άρθρο 8 – Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις που πηγάζουν από την παρούσα 
σύμβαση δεν μπορούν να εκχωρηθούν ούτε να 
ενεχυριασθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 
Εταιρείας.

Άρθρο 9 – Συμψηφισμός
Δεν χωρεί συμψηφισμός με απαιτήσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 10 – Παραγραφή
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 
παραγράφονται μετά τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους 
μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Άρθρο 11 – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως θα 
προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και του Λήπτη της Ασφάλισης 
ή/και του Ασφαλισμένου, από την παρούσα Ασφαλιστική 
σύμβαση, αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της 
Αθήνας.

Άρθρο 12 – Ανακοινώσεις, Δηλώσεις
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις που σχετίζονται με την 
επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης Νομικής Προστασίας, 
πρέπει να είναι γραπτές και να απευθύνονται στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας Resolute A.E. στην Αθήνα: 
Ολυμπιονικών και Λαλέχου 1, 15451, Νέο Ψυχικό.



My Business First

Δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης
του Λήπτη της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενου)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ)

Α. Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) δικαιούται να 
εναντιωθεί:

(α) Μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή του παρόντος 
Ασφαλιστηρίου για τις τυχόν παρεκκλίσεις που έχει το 
Ασφαλιστήριο σε σχέση με την Πρόταση Ασφάλισης που 
υπέβαλε.

(β) Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε 
λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών (άρθρο 150 του Ν. 
4364/2016) κατά την υπογραφή της Πρότασης Ασφάλισης ή 
παρέλαβε αυτό ελλιπές ή παρέλαβε το παρόν Ασφαλιστήριο 
χωρίς τους Γενικούς ή / και τους Ειδικούς Ασφαλιστικούς 
όρους που διέπουν την Ασφάλιση.

Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με τη 
συμπλήρωση και αποστολή στην έδρα της Εταιρείας του 
αντιστοίχου κατά περίπτωση εντύπου υποδείγματος (Α) ή (Β) 
των δηλώσεων εναντίωσης, που επισυνάπτονται παρακάτω.

Β. Ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) δικαιούται να 
υπαναχωρήσει:

Αν το Ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, 
για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις 
παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β), αποστέλλοντας στην 
Εταιρεία επιστολή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την 
παραλαβή του παρόντος Ασφαλιστηρίου (αρ. 8 παρ. 3 ΑσφΝ 
[Ν. 2496/97]).
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