
ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
Παρακάτω παρέχεται μια λίστα με τους κύριους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, για την 
καλύτερη κατανόηση αυτού. 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: το άτομο του οποίου τα συμφέροντα προστατεύονται από την Ασφάλιση. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: το νομοθετικό διάταγμα 285/1992, όπως τροποποιήθηκε με τον χρόνο. 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: το νομικό πρόσωπο που εκτελεί το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ: το άτομο το οποίο έχει την αξίωση να εισπράξει το ασφάλισμα όταν επέλθει η 
ασφαλιστική περίπτωση. 
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: η άδεια οδήγησης ή το πιστοποιητικό που επιτρέπει στον οδηγό να οδηγήσει το όχημα. 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: το ποσό που οφείλει ο Ασφαλιστής στον Ασφαλιζόμενο στην περίπτωση απαίτησης. 
ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: το μέγιστο ποσό που μπορεί να καταβληθεί από τον Ασφαλιστή στο πλαίσιο του 
Ασφαλιστηρίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ: το έγγραφο που αποτελεί απόδειξη της Ασφάλισης. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: το ποσό οφειλόμενο στον Ασφαλιστή όπως ορίζεται στο Παράρτημα του Ασφαλιστηρίου. 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: η ανάγκη αποζημίωσης έως του ορίου ασφαλιστικής ευθύνης που ορίζεται.   
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: η εταιρεία που αναλαμβάνει να καλύπτει τους κινδύνους που ασφαλίζονται στο παρόν, η αλλοδαπή 
ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ETU Forsikring A/S (https://etuforsikring.dk) με έδρα την Δανία, διεύθυνση 
Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη, ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας) η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 
υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις απαιτήσεις της μέσω της 
εταιρείας NGN Autoprotect Hellas IKE με Διεύθυνση Λεώφ Συγγρού 314 – 316, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 
213 4708 Fax 211 182 7577, email: etu@autoprotect.gr, ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και για το παρόν θα 
αναφέρεται ως ο «Διαχειριστής». 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΗ 
 

Άρθρο 1. Τι καταβάλει το παρόν Ασφαλιστήριο 
Το κράνος του Ασφαλιζόμενου μοτοσικλετιστή/αναβάτη – μόνον (κατα τη διάρκεια χρήσης του ασφαλιζόμενου 
οχήματος), θα καλύπτεται αποκλειστικά και ευθέως ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος όταν σωρευτικά: 

• κατά τη στιγμή του ατυχήματος, ο αναβάτης – αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο μέσο), φορούσε το εν λόγω 
κράνος; 

• ότι το κράνος αποδεδειγμένα (με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο), ανήκει στον δικαιούχο ασφαλίσματος ή 
οποιοδήποτε άτομο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται απο τη παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ή τον / την 
σύζηγο ή τέκνα των παραπάνω ασφαλιζομένων προσώπων; 

• δεν υπάρχει άλλη ασφάλιση που καλύπτει το εν λόγω Κράνος. 

• Και είναι αποκλειστικά υπαίτιος για το ατύχημα που προξένησε. 
Αυτή η ασφάλιση είναι για μία απαίτηση μόνον. Μετά την αποζημίωση της συγκεκριμένης κάλυψης, το ασφαλιστήριο 
καθίσταται άκυρο ενώ δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα στον ασφαλιζόμενο. 
 

Άρθρο 2.  Τι δεν καταβάλλει το παρόν Ασφαλιστήριο 
Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει: 

• Φορολογικές επιβαρύνσεις, πρόστιμα, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις. 

• Ζημίες σε κράνη που ιδιοκτήτες αυτών είναι τρίτα πρόσωπα. 

• Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που αναγράφεται στους Γενικούς Όρους του παρόντος.  



Άρθρο 3. Όριο ασφαλιστικής ευθύνης και ασφάλιστρα 
Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης ανά απαίτηση και για το σύνολο της περιόδου ασφάλισης είναι το συμφωνηθέν ποσό 
αναγράφεται στο πίνακα ασφάλισης ως κεφάλαιο κάλυψης. 
 

Άρθρο 4. Ασφαλιζόμενα άτομα και ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι 
Το παρόν συμβόλαιο λαμβάνει υπόψη ως Ασφαλιζόμενους:  
- τον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου - Νομικό Πρόσωπο, τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. 
- τα άτομα που επιτρέπεται να οδηγούν τα οχήματα που ανήκουν στον Κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου - 

Νομικό Πρόσωπο. 
 

Άρθρο 5. Περίοδος Ασφάλισης 
Η κάλυψη είναι σε ισχύ για την χρονική περίοδο όπως αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης. 
 

Άρθρο 6. Γεωγραφικά Όρια 
Η κάλυψη αφορά συμβάντα που προέκυψαν μόνο στην Ελλάδα. 
 

Άρθρο 7. Πληρωμή ασφάλιστρου 
Τα ασφάλιστρα θα πρέπει να καταβληθούν από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον Ασφαλιστή υπό τους 
συμφωνηθέντες όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Άρθρο 8. Αναγγελία απαίτησης 
Ο κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει να αναφέρει την Απαίτηση του δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον 
διαμεσολαβητή που διαχειρίζεται το ασφαλιστήριο, ή στον Ασφαλιστή, ή στον διαχειριστή ζημιών / απαιτήσεων όπου 
ο Ασφαλιστής έχει εξουσιοδοτήσει για τη διαχείριση ζημιών, εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία που η απαίτηση 
εκδηλώθηκε προέκυψε ή έγινε αντιληπτή από τον Ασφαλιζόμενο. Η αναγγελία της απαίτησης θα πρέπει να περιέχει 
μια λεπτομερή αναφορά των γεγονότων που οδήγησαν στην απαίτηση. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία 
και ο τόπος της αναγγελλόμενης ζημίας, στοιχεία των εμπλεκομένων μερών και με έννομο συμφέρον, καθώς και 
οποιουδήποτε μάρτυρα. Η Απαίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των εγγράφων ή αρχείων που 
σχετίζονται με την απαίτηση και είναι στην κατοχή του ασφαλιζόμενου καθώς και δήλωση ιδίας ευθύνης για το συμβάν 
όπως και το κράνος για το οποίο γίνεται η απαίτηση. Ακόμα και μετά την αναγγελία της απαίτησης, ο ασφαλιζόμενος 
είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον διαμεσολαβητή που διαχειρίζεται το ασφαλιστήριο, ή τον Ασφαλιστή, ή στον 
διαχειριστή ζημιών όπου ο Ασφαλιστής έχει εξουσιοδοτήσει για την διαχείριση των ζημιών, οποιαδήποτε πληροφορία 
η οποία ήρθε στη κατοχή του και αντίγραφο κάθε εγγράφου ή αρχείου σχετίζονται με την απαίτηση και τα οποία του 
κοινοποιήθηκαν.  
 

Άρθρο 9 Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Το παρόν Ασφαλιστήριο και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία αυτού διέπεται από τους νόμους της 
Ελλάδας και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. 
 

Άρθρο 10 Διαχείριση Απαιτήσεων 

Ο Ασφαλιστής έχει επιλέξει να αναθέσει τη διαχείριση των απαιτήσεων στην NGN Autoprotect Hellas ΙΚΕ, με έδρα στην 
Αθήνα, Λεωφόρο Συγγρού 314 -316 (επίσης, «Διαχειριστής Απαιτήσεων»). 
Η αναφορά στον Ασφαλιστή υπό την έννοια του παρόντος Ασφαλιστηρίου θα περιλαμβάνει αναφορά στον Διαχειριστή 
Απαιτήσεων όσον αφορά στη διαχείριση απαιτήσεων.  
 


