ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ»
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
Ι.ΟΡΙΜΟΙ
α) «Αςφαλιςτισ» θ Ανϊνυμθ Αςφαλιςτικι Εταιρεία Βοθκείασ με τθν επωνυμία EUROP
ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH, μία Ελλθνικι εταιρεία που ςυςτικθκε βάςει τθσ Ελλθνικισ
νομοκεςίασ (αρικμόσ εγγραφισ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο 132894460001) και ΑΦΜ
997520759 – ΔΟΤ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, θ εγκατάςταςθ τθσ οποίασ βρίςκεται επί τθσ οδοφ Πειραιϊσ
205, 17778 Σαφροσ, Ακινα, Ελλάδα, καλοφμενθ ςτο εξισ «θ Εταιρία»
β) «Αςφαλιςμζνοσ» Ο ιδιοκτιτθσ του αςφαλιηόμενου οχιματοσ, μόνιμοσ κάτοικοσ Ελλάδοσ,
κάτοχοσ τθσ κατά τον νόμο άδειασ ικανότθτασ οδιγθςθσ για διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ (1)
ζτουσ, που αντιςτοιχεί ςτθν κατθγορία του αςφαλιηόμενου οχιματοσ και θλικίασ άνω των
είκοςι τριϊν (23) ετϊν.
γ) «Δικαιοφχοσ τθσ αςφάλιςθσ» Ιδιωτικισ Χριςθσ Επιβατικό όχθμα, Ιδιωτικισ Χριςθσ
Επιβατικό mini bus, μζχρι 9 κζςεων. Ο εκάςτοτε οδθγόσ του οχιματοσ, με τθ ςυγκατάκεςθ του
αςφαλιςμζνου, μόνιμοσ κάτοικοσ Ελλάδοσ, κάτοχοσ τθσ κατά τον νόμο άδειασ ικανότθτασ
οδιγθςθσ για διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ (1) ζτουσ, που αντιςτοιχεί ςτθν κατθγορία του
αςφαλιηόμενου οχιματοσ και θλικίασ άνω των είκοςι τριϊν (23) ετϊν.
δ) «Αςφαλιςμζνο όχθμα» το όχθμα το οποίο αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο και κυκλοφορεί
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ. ε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ
αντικαταςτιςει το όχθμά του, είναι δυνατόν να κεωρείται ωσ αςφαλιςμζνο όχθμα, ςτο εξισ, το
νζο όχθμα, με τθν προχπόκεςθ τθσ ζγγραφθσ διλωςθσ του αςφαλιςμζνου για τθν αλλαγι
αυτι, εντόσ (3) τριϊν θμερϊν και τθσ αποδοχισ τθσ ανάλθψθσ τθσ αςφάλιςθσ από τθν Εταιρία.
ε) «Ατφχθμα» Κάκε απρόοπτο μθ θκελθμζνο γεγονόσ, βίαιο περιςτατικό που αφορά το όχθμα
του αςφαλιςμζνου και το οποίο εμποδίηει τθ χριςθ του.
ςτ) «Ζθμιά» Είναι κάκε τυχαίο και ι απρόβλεπτο καλυπτόμενο περιςτατικό επιδεκτικό να
επιφζρει τθν επζμβαςθ τθσ Εταιρίασ.
η) «Σόποσ Κατοικίασ» Ο τόποσ ςφμφωνα με τθν διεφκυνςθ τθσ μονίμου κατοικίασ του
αςφαλιςμζνου, που αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο εντόσ τθσ Ελλθνικισ
επικράτειασ.
θ) «Κλοπι» Η ολικι κλοπι του αςφαλιηόμενου οχιματοσ, για τθν οποία ζγινε άμεςα, χωρίσ
αμζλεια, θ ςχετικι διλωςθ και μθνυτιρια αναφορά ςτθν αςτυνομικι αρχι και κάκε ηθμιά που
προκαλείται κατά τθ διάρκεια τθσ κλοπισ από αφαίρεςθ μερϊν ι εξαρτθμάτων του οχιματοσ
που ιταν ςτερεά ςυνδεδεμζνα ς’ αυτό και εμποδίηουν τθν κίνθςθ και λειτουργία του
οχιματοσ.
κ) «Διάρκεια Επιςκευισ» Ωσ χρονικι διάρκεια επιςκευισ νοείται μόνο ο πραγματικόσ χρόνοσ
επιςκευισ και όχι το χρονικό διάςτθμα μεταξφ παράδοςθσ και παραλαβισ του οχιματοσ.
Η διάρκεια τθσ επιςκευισ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ βεβαιϊνεται από το ςυνεργείο, που
ζχει αναλάβει τθν επιςκευι ι από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργάτθ τθσ EUROP ASSISTANCE.
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ε περίπτωςθ διαφωνίασ, ωσ προσ τθ χρονικι διάρκεια τθσ
επιςκευισ, ανάμεςα ςτον
εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργάτθ τθσ EUROP ASSISTANCE και του ςυνεργείου επιςκευισ, ιςχφει θ
εκτίμθςθ του ςυνεργάτθ τθσ EUROP ASSISTANCE.
ι) «Πυρκαγιά» Η παροχι οχιματοσ αντικατάςταςθσ ςυνεπεία πυρκαγιάσ περιλαμβάνει τισ
ηθμιζσ του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου ςυνεπεία πυρκαγιάσ και πτϊςθσ κεραυνοφ, που
εμποδίηουν τθν κυκλοφορία του. Ειδικότερα πυρκαγιά είναι μια φωτιά, θ οποία προκλικθκε
χωρίσ να προχπάρχει ςυγκεκριμζνθ εςτία, ι θ οποία ζχει εγκαταλείψει τθν εςτία τθσ και
επεκτείνεται εξ ιδίασ δυνάμεωσ.
κ) «Προχποκζςεισ Ιςχφοσ» Κατά τθν ζναρξθ τθσ παροφςασ αςφάλιςθσ και για τθν ιςχφ τθσ
απαιτείται το αςφαλιςμζνο όχθμα να μθν ζχει υποςτεί βλάβθ ι ατφχθμα, να κινείται με
αςφάλεια και να παραμζνει ςτθν ιδιοκτθςία ι κυριότθτα ι κατοχι του αςφαλιςμζνου. Σο
αςφαλιςτιριο αυτό δεν δίνει το δικαίωμα ςτον αςφαλιςμζνο να ηθτιςει ι να ςυμφωνιςει τθν
παροχι υπθρεςιϊν από οποιοδιποτε τρίτο και να απαιτιςει ςτθ ςυνζχεια από τθν Εταιρία το
ποςό που κατζβαλε ι υποςχζκθκε να καταβάλει

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΑΛΙΗ
Σο αςφαλιςτιριο καλφπτει τουσ κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ β και γ του παραπάνω
άρκρου 1 αςφαλιηόμενουσ για τουσ οριηόμενουσ κινδφνουσ ςτα κατ' ιδίαν άρκρα των Ειδικϊν
Όρων αυτοφ ςυνζπεια βλάβθσ ι ατυχιματοσ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ με τθν προχπόκεςθ
ότι το αςφαλιςμζνο όχθμα υπζςτθ το ατφχθμα, τθν κλοπι ι τθν πυρκαγιά μετά τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του αςφαλιςτθρίου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΑΛΙΗ
Οι καλφψεισ του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου αρχίηουν να ιςχφουν δζκα (10) θμζρεσ από τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ του και παραμζνουν ιςχφουςεσ μζχρι τθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία
λιξθσ, που αναγράφονται ςτθν πρϊτθ ςελίδα του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, με τθν
απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ζχει καταβλθκεί το αςφάλιςτρο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ
Οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρίασ κακορίηονται αποκλειςτικά και μόνο από τουσ όρουσ που
περιζχονται ςτο αςφαλιςτιριο ι τισ τυχόν Πρόςκετεσ Πράξεισ ζπ’ αυτοφ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΥΑΛΙΣΡΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΤΣΟΤ
Σο ςυνολικό αςφάλιςτρο για τθν παρεχόμενθ από το αςφαλιςτιριο κάλυψθ είναι το
αναφερόμενο ςτθν πρϊτθ ςελίδα του αςφαλιςτθρίου και καταβάλλεται εφ' άπαξ κατά τθν
υποβολι
τθσ
αίτθςθσ
προσ
αςφάλιςθ.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Η Εταιρία υποκακίςταται μζχρι του ορίου τθσ καταβλθκείςθσ αποηθμίωςθσ από αυτιν ςτα
δικαιϊματα και τισ πράξεισ του αςφαλιςμζνου κατά παντόσ υπευκφνου τθσ ηθμιάσ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
Ο αςφαλιςμζνοσ πρζπει υποχρεωτικά να γνωςτοποιιςει κάκε τροποποίθςθ ςχετικά με τθν
διεφκυνςι του και, τα χαρακτθριςτικά του αςφαλιςμζνου οχιματοσ ςτθν Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 8
EΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ
Κάκε διαφορά που προκφπτει ςχετικά με τθν εφαρμογι και ερμθνεία του παρόντοσ
ςυμβολαίου κακϊσ και για τα εκατζρωκεν δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ ρθτά ςυμφωνείται ότι
υπόκεινται ςτθν δικαιοδοςία των αρμόδιων δικαςτθρίων τθσ Ακινασ και εκδικάηεται από αυτά.
Εφαρμοςτζο δίκαιο είναι το Ελλθνικό.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΠΟΔΟΦΗ ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΟΤ
Η παραλαβι του αςφαλιςτθρίου από τον ςυμβαλλόμενο ςυνεπάγεται αυτόματα τθν
ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΣΙΩΗ
α) Ο αςφαλιςμζνοσ δικαιοφται ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 5 του Νόμου 2496/97 να
εναντιωκεί εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του αςφαλιςτθρίου λόγω
παρζκκλιςθσ αυτοφ από τθν αίτθςθ για αςφάλιςθ, ςυμπλθρϊνοντασ το ζντυπο υπόδειγμα Α "
Διλωςθ Εναντίωςθσ", αποςτζλλοντασ το ςτθν Εταιρία με ςυςτθμζνθ επιςτολι.
β) Εάν ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 6 του Νόμου 2496/97 ο αςφαλιςμζνοσ δεν παρζλαβε
κάποιεσ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 4 παρ. 2 περίπτωςθ Ηϋ του ν.δ/τοσ
400/1970, όπωσ ιςχφει, κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για αςφάλιςθ ι αν δεν παρζλαβε
τουσ αςφαλιςτικοφσ όρουσ, τότε δικαιοφται να εναντιωκεί εντόσ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν
από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του αςφαλιςτθρίου ςυμπλθρϊνοντασ το υπόδειγμα Β και
αποςτζλλοντασ το ςτθν Εταιρία με ςυςτθμζνθ επιςτολι.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ
Οι οικονομικζσ αξιϊςεισ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ από τθν Εταιρία παραγράφονται μετά τθν
παρζλευςθ τεςςάρων (4) ετϊν από το τζλοσ του ζτουσ κατά το οποίο οι αξιϊςεισ αυτζσ
γεννικθκαν.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΗ ΑΥΑΛΙΗ
Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ οποτεδιποτε για ςπουδαίο λόγο μετά από
γραπτι ειδοποίθςθ που ςτζλνεται ςτθ διεφκυνςθ που ο Λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ζχει γραπτά
δθλϊςει ςτθν Εταιρία. τθν περίπτωςθ αυτι θ Εταιρία επιςτρζφει τα ειςπραχκζντα
αςφάλιςτρα που αναλογοφν ςτον υπόλοιπο χρόνο αςφάλιςθσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν.
ε περίπτωςθ μονομεροφσ, εκ του αςφαλιςμζνου, διακοπισ του αςφαλιςτθρίου, θ Εταιρία δεν
επιςτρζφει τα δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα με εξαίρεςθ τθσ περίπτωςθσ του δικαιϊματοσ
εναντίωςθσ (άρκρο 10).

ΙΙ ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΑ ΟΡΙΑ
Η καλφψεισ ιςχφουν μόνο ςτθν Ελλάδα.
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΟΦΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
ε περίπτωςθ επζλευςθσ του αςφαλιηόμενου κινδφνου, ο δικαιοφχοσ ι οποιοςδιποτε ενεργεί
αντί αυτοφ οφείλει να ζλκει ςε άμεςθ επαφι με το κζντρο βοθκείασ τθσ EUROP ASSISTANCE
ςτθν Ακινα προσ αναγγελία τθσ ηθμιάσ. Δζςμευςθ τθσ εταιρίασ αποτελεί, ςε όλεσ τισ
περιπτϊςεισ, θ παροχι των υπθρεςιϊν του παρόντοσ, ςε είδοσ μζςω του δικτφου τθσ με
ςυνεργαηόμενα για τον ςκοπό τθσ παροφςασ αξιόπιςτα γραφεία ενοικιάςεωσ αυτοκινιτου.
Ζτςι δεν αναλαμβάνονται ι δεν εξοφλοφνται δαπάνεσ που δεν ςυνδζονται με τισ
προβλεπόμενεσ καλφψεισ του παρόντοσ ι δεν εγκρίκθκαν από τθν EUROP ASSISTANCE, αφοφ
ορίηεται ότι το παρόν αςφαλιςτιριο δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να παρζχει το δικαίωμα
ςυμφωνίασ ι χριςθσ υπθρεςιϊν ι μζςων από οποιονδιποτε τρίτο, οφτε το δικαίωμα
απαίτθςθσ του ποςοφ που κατζβαλε ο αςφαλιηόμενοσ άνευ ζγκριςθσ τθσ EUROPASSISTANCE.
Eιδικότερα, για να μπορζςει να επζμβει θ EUROP ASSISTANCE εντόσ του ςυντομότερου
χρόνου, ο αςφαλιηόμενοσ ι κάκε πρόςωπο που ενεργεί άντ’ αυτοφ και ςτθν κζςθ του, κα
πρζπει να αναφζρει από το τθλζφωνο:
α. Σο όνομα του ιδιοκτιτθ.
β. Σόπο κατοικίασ του ιδιοκτιτθ.
γ. Σα πλιρθ ςτοιχεία του αςφαλιηόμενου αυτοκινιτου :
- Αρικμό κυκλοφορίασ, μοντζλο, χρϊμα.
δ. Σον τόπο (ακριβι) και τισ περιςτάςεισ , τθσ πυρκαγιάσ ι τθσ κλοπι ι του ατυχιματοσ.
ε. Ζναν αρικμό τθλεφϊνου για να μπορζςει θ EUROP ASSISTANCE να τον πλθροφορεί για τισ
ενζργειεσ που διεξάγει.
ςτ. Αρικμό / υμβολαίου.
Εάν δεν δοκοφν τα ανωτζρω ςτοιχεία και όςα άλλα ηθτθκοφν, θ EUROP ASSISTANCE δεν κα
υποχρεοφται να εξυπθρετιςει, τον αςφαλιηόμενο.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΟΦΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
Η παροχι και χριςθ του οχιματοσ αντικατάςταςθσ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ που
κα υπογραφεί μεταξφ του γραφείου ενοικιάςεωσ αυτοκινιτου και του δικαιοφχου και αφοφ ο
τελευταίοσ δεςμεφςει ςτθν πιςτωτικι του κάρτα το απαραίτθτο κάκε φορά ποςό εγγυιςεωσ,
χωρίσ
οποιοδιποτε
άλλθ
οικονομικι
επιβάρυνςθ.
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Η παράδοςθ του οχιματοσ αντικατάςταςθσ γίνεται μόνο τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, δθλαδι
εξαιροφνται άββατα, Κυριακζσ και επίςθμεσ αργίεσ.
Η EUROP ASSISTANCE δεν αναλαμβάνει το κόςτοσ των καυςίμων για το όχθμα αντικατάςταςθσ,
και όποια άλλα επικουρικά ζξοδα.
Ο αςφαλιηόμενοσ κα παραλαμβάνει το όχθμα αντικατάςταςθσ ςτον τόπο που κα υποδείξει θ
EUROP ASSISTANCE και κα υποχρεοφται να πλθροί τουσ όρουσ ενοικίαςθσ του γραφείου
ενοικιάςεωσ, οι οποίοι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά είναι:
Ο αςφαλιςμζνοσ / μιςκωτισ πρζπει να είναι κάτοχοσ πιςτωτικισ κάρτασ, θλικίασ είκοςι τριϊν
(23) ετϊν και άνω, να ζχει δε άδεια οδιγθςθσ ενόσ ζτουσ κατ’ ελάχιςτο.
Αν ο αςφαλιςμζνοσ δεν παραδϊςει το όχθμα αντικατάςταςθσ ςτο γραφείο ενοικίαςθσ, κατά
τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί, επιβαρφνεται με το κόςτοσ ενοικίαςθσ, που αντιςτοιχεί ςτο
χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ παράδοςθσ του οχιματοσ και τθσ θμερομθνίασ που κα ζπρεπε να
το είχε παραδϊςει.

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΦΩΝ ΟΦΗΜΑΣΟ
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
Άρθρο 1.
1.1. ΟΦΗΜΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΠΕΙΑ ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ Ή ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
1. ε περίπτωςθ που το όχθμα του αςφαλιςμζνου ζχει υποςτεί ατφχθμα ι μθχανικι
βλάβθ ανεξαρτιτωσ υπαιτιότθτασ και θ κακαρι διάρκεια επιςκευισ του υπερβαίνει τισ
8 εργάςιμεσ ϊρεσ εργαςίασ (8), θ EUROP ASSISTANCE κα αναλάβει για μζγιςτθ
διάρκεια επτά (7) θμερϊν, τθν παροχι οχιματοσ αντικατάςταςθσ μζχρι 1400 κυβικά
και με ανϊτατο όριο 10 φορολογιςιμων ίππων.
2. Σο όχθμα αντικατάςταςθσ (μζγεκοσ & το ανϊτερο μζχρι 1400 κυβικά) που κα δοκεί,
ορίηεται από τθν διακεςιμότθτα οχθμάτων του εκάςτοτε γραφείου ενοικιάςεωσ
αυτοκινιτων, που ζχει προτακεί από τθν EUROP ASSISTANCE
3. Η διάρκεια τθσ επιςκευισ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ βεβαιϊνεται από το κατάλλθλο
ςυνεργείο τθσ μάρκασ του αυτοκινιτου, το οποίο ζχει αναλάβει τθν επιςκευι, ι από
εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργάτθ τθσ EUROP ASSISTANCE. ε περίπτωςθ διαφωνίασ, ωσ
προσ τθ χρονικι διάρκεια τθσ επιςκευισ, ανάμεςα ςτον εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργάτθ
τθσ EUROP ASSISTANCE και του ςυνεργείου που ανζλαβε τθν επιςκευι του οχιματοσ
του αςφαλιςμζνου, ιςχφει θ εκτίμθςθ του ςυνεργάτθ τθσ EUROP ASSISTANCE.
4. τον χρόνο επιςκευισ ο οποίοσ καταμετράται ςε εργατοϊρεσ εργάςιμων θμερϊν, δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ο χρόνοσ διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν, όπωσ επίςθσ και ο
χρόνοσ διακεςιμότθτασ του εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου.
5. Ο αςφαλιςμζνοσ προκειμζνου να λάβει τθν υπθρεςία αντικατάςταςθσ αυτοκινιτου,
πρζπει να προςκομίςει ςτθν EUROP ASSISTANCE το ζντυπο τθσ φροντίδασ ατυχιματοσ
αυτοκινιτου (επικυρωμζνο από αρμόδιο φορζα) και το επίςθμο ζγγραφο καταγραφισ
ατυχιματοσ από τθν τροχαία, εάν πρόκειται για περιςτατικό ατυχιματοσ
6. Ο αςφαλιςμζνοσ, για να λάβει τθν υπθρεςία αντικατάςταςθσ αυτοκινιτου πρζπει να
προςκομίςει ςτθν EUROP ASSISTANCE τθν εκτίμθςθ εργατοωρϊν από το ςυνεργείο, το
οποίο
ζχει
αναλάβει
τθν
επιςκευι.
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7. Η ζναρξθ τθσ υπθρεςίασ αντικατάςταςθσ αυτοκινιτου, είναι ςε ιςχφ 2 εβδομάδεσ από
τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ υπθρεςίασ Οδικισ Βοικειασ EUROP ASSISTANCE του
αςφαλιςμζνου.
θμείωςθ : Η παροφςα αςφαλιςτικι κάλυψθ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ»
παρζχεται μόνον ςε κατόχουσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου Οδικισ Βοικειασ ΕUROPASSISTANCE και ςυμβαδίηει ωσ προσ τθ χρονικι τθσ διάρκεια με τθ διάρκεια ιςχφοσ
αυτοφ .
Η παροφςα αςφαλιςτικι κάλυψθ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» δεν παρζχεται ςε
κατόχουσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου οδικισ Βοικειασ ΣΑΞΙ.
1.2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΦΗ
Η παροχι παφει να ιςχφει μόλισ επιςκευαςκεί το όχθμα ι μετά το πζρασ 10 (θμερϊν) θμερϊν
από τθν παροχι του οχιματοσ αντικατάςταςθσ.
1.3. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΟΦΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΠΕΙΑ
ΑΣΤΦΗΜΑΣΟ
Όχθμα αντικατάςταςθσ ςυνεπεία ατυχιματοσ παρζχεται μόνο μ ία (1 ) φο ρά ανά εξ
άμθνο
διάρκειασ τθσ αςφάλιςθσ.

IV ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΕΞΟΥΛΗΕΙ
1. ε περίπτωςθ επζλευςθσ τθσ αςφαλιςμζνθσ ηθμιάσ , ο αςφαλιςμζνοσ ι οποιοςδιποτε
ενεργεί αντί αυτοφ οφείλει να ζλκει ςε άμεςθ επαφι με το κζντρο βοθκείασ τθσ Εταιρίασ ςτθν
Ακινα προσ αναγγελία τθσ ηθμίασ. Ζτςι δεν αναλαμβάνονται ι δεν εξοφλοφνται δαπάνεσ που
δεν ςυνδζονται με τισ προβλεπόμενεσ καλφψεισ του παρόντοσ ι δεν εγκρίκθκαν από τθν
Εταιρία, αφοφ ορίηεται ότι το παρόν αςφαλιςτιριο δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να
κεωρθκεί ότι δίδει ςτον αςφαλιςμζνο το δικαίωμα να ηθτιςει ι να ςυμφωνιςει παροχι
υπθρεςιϊν από οποιονδιποτε τρίτο και να απαιτιςει ςτθ ςυνζχεια από τθν Εταιρία το ποςό
που κατζβαλε ι υποςχζκθκε να καταβάλλει προσ τουσ εν λόγω τρίτουσ. Οι κατά το παρόν
αςφαλιςτικζσ καλφψεισ παρζχονται μόνο ςε είδοσ και όχι ςε χριμα, εκτόσ εάν διαφορετικά
προβλζπεται ςτο παρόν αςφαλιςτιριο. Αν εξαιτίασ λόγων ανωτζρασ βίασ δεν είναι δυνατι θ
παροχι οχιματοσ αντικατάςταςθσ, θ Εταιρία ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον
αςφαλιςμζνο τθν καταβολι από τον ίδιο τθσ δαπάνθσ για τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ, για το
χρονικό διάςτθμα που δεν είναι δυνατι θ παροχι και για τθ διάρκεια τθσ εκάςτοτε παροχισ,
όπωσ ανωτζρω περιγράφεται. Η Εταιρία καταβάλλει ςτον αςφαλιςμζνο ςτθν περίπτωςθ αυτι,
τισ εν λόγω δαπάνεσ, μζχρι του ποςοφ των 50 € θμερθςίωσ. Οι δαπάνεσ αυτζσ καλφπτονται από
τθν Εταιρεία μόνο εφόςον ζχει δϊςει τθν ζγκριςι τθσ πριν από τθν πραγματοποίθςθ των
δαπανϊν αυτϊν ςτον αςφαλιςμζνο και με τθν προςκόμιςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν ςτθν
Εταιρία. Σζτοιεσ καταβολζσ αποηθμιϊςεων από τθν Εταιρία, γίνονται ςτθν ζδρα τθσ ςτθν
Ακινα εντόσ 15 εργάςιμων θμερϊν από τθν ςτιγμι αναγνϊριςισ τθσ δια εγγράφου τθσ και
άνευ επιφφλαξθσ τθσ υποχρζωςισ τθσ προσ πλθρωμι αποηθμίωςθσ ι από τθν ςτιγμι που κα
τθσ δοκεί τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ, που τθν υποχρεϊνει να αποηθμιϊςει. Η Εταιρία δεν
υποχρεοφται ςτθν καταβολι τόκων ςτο ποςό τθσ αποηθμίωςθσ πριν τθν παρζλευςθ τθσ
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προκεςμίασ πλθρωμισ που ορίηεται ςτθν παραπάνω παράγραφο. Ο αςφαλιςμζνοσ
υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν Εταιρία τα πρωτότυπα των ςχετικϊν νόμιμων αποδείξεων. Σα
πρωτότυπα ζγγραφα κρατοφνται από τθν Εταιρία . ε περίπτωςθ μερικισ αποηθμίωςθσ θ
Εταιρία κα επιςτρζφει τα πρωτότυπα ζγγραφα, αφοφ προθγουμζνωσ ςθμειωκεί ςτα ζγγραφα θ
θμερομθνία πλθρωμισ και το ποςό που καταβλικθκε. Με τον διακανονιςμό τθσ ηθμιάσ, καμία
μεταγενζςτερθ αξίωςθ για τθν ίδια αιτία δεν κα επανεξετάηεται.
2. Όπου αναφζρονται ανϊτατα χρθματικά όρια κάλυψθσ, ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

V ΕΞΑΙΡΕΕΙ
1. Ο αςφαλιςμζνοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθ για ζξοδα τα οποία πλθρϊκθκαν κατευκείαν
από αυτόν χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ EUROP ASSISTANCE.
2. Δεν καλφπτονται περιςτατικά ατυχιματοσ ςυνζπεια :
3. Πολζμων, ειςβολϊν, ενεργειϊν αλλοδαποφ εχκροφ, εχκροπραξιϊν (είτε ςε πόλεμο είτε όχι),
εμφυλίου πολζμου, εξεγζρςεων, κοινωνικϊν αναταραχϊν, τρομοκρατίασ ι ςτρατιωτικισ
εξουςίασ, πολιτικϊν ταραχϊν.
4. Αυτοτραυματιςμϊν εκ προκζςεωσ, ςυμμετοχισ του αςφαλιςμζνου ςε εγκλθματικζσ πράξεισ.
5. Ψυχολογικϊν ι ψυχιατρικϊν αςκενειϊν.
6. Χριςθσ ναρκωτικϊν και ναρκωτικϊν ουςιϊν, εκτόσ αυτϊν που λαμβάνονται κατόπιν ιατρικισ
ςυνταγισ. υμπλθρωματικά, θ υπθρεςία δεν δίδεται ςε περίπτωςθ που ο αςφαλιηόμενοσ ζχει
εμπλακεί ςε ατφχθμα, ενϊ βριςκόταν υπό τθν επιρεια αλκοόλ
7. ειςμοφ, πλθμμυράσ κακϊσ και κάκε περιςτατικοφ ανωτζρασ βίασ.
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