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ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
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Πανεπιστηµίου 33-35 & Κοραή, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 930 3800, Fax: 210 930 3689
ΑΦΜ: 094222850, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121637360000
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1,5cm αποσταση ραχης με αυτι

19,5x29

ΓΟ8-200

20,9x29

Καλώς ήλθατε στην Eurolife ERB Ασφαλιστική
Η δύναµή µας είναι πια δική σας!

Ευχαριστούµε που µας επιλέξατε για την ασφάλισή σας
Η κατοικία σας είναι πλέον ασφαλισµένη σ’ εµάς κι εσείς νιώθετε ακόµη
πιο ασφαλής κοντά µας. Ασφάλεια στη Eurolife ERB Ασφαλιστική σηµαίνει:
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Γιατί είµαστε σε θέση
να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις
µας µε τον καλύτερο τρόπο:
Η υψηλή µας κεφαλαιακή επάρκεια,
η ισχυρή κερδοφορία µας και
η σταθερή µας διάκριση
στην παραγωγή ασφαλίστρων σάς
δίνουν τη σιγουριά ότι έχετε επιλέξει
έναν έµπιστο συνεργάτη.
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Γιατί σας δίνουµε µε ακρίβεια
και πληρότητα όλα τα στοιχεία
που χρειάζεστε:
Τι καλύπτουµε, αλλά και τι δεν
καλύπτουµε. Ποιες υπηρεσίες σας
προσφέρουµε, πώς και πότε.
Τι αποζηµίωση λαµβάνετε
και µε ποια διαδικασία. Τι άλλα
προνόµια απολαµβάνετε κοντά µας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Γιατί σας εξηγούµε
µε απλά λόγια τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις σας:
Με συντονισµένες ενέργειες,
επιλεγµένους συνεργάτες και ειδικά
εκπαιδευµένο δυναµικό σάς
καθοδηγούµε µε υπευθυνότητα
σε κάθε βήµα.
ΕΞΕΛΙΞΗ
Γιατί είµαστε εδώ για εσάς
σε κάθε φάση της ζωής σας:
Με ευνοϊκούς όρους
ανταποκρινόµαστε και σε άλλες
ανάγκες σας για να εξασφαλίζετε
τα αγαπηµένα σας πρόσωπα,
τώρα και στο µέλλον.

19,5x29

19,5x29

περιεχόµενα
Για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας

σελ. 5

Άµεση επικοινωνία
Επισηµάνσεις ή παράπονα

Τα έγγραφά σας σε τάξη

σελ. 7

Η συµφωνία µας
Έντυπα που ίσως χρειαστεί
να συµπληρώσετε

Τα βασικά της ασφάλισής σας

σελ. 11

Έναρξη, λήξη, ανανέωση,
τροποποίηση & διακοπή
Τα ασφάλιστρά σας
Εφαρµοστέο δίκαιο
& αρµοδιότητα δικαστηρίων
Ορισµοί
Γενικές εξαιρέσεις

Τι να κάνετε σε κάθε
Ασφαλιστική Περίπτωση

σελ. 43

Υλικές Ζηµιές & Κλοπή
Αστική Ευθύνη
Σωµατική Βλάβη
Νοµική Προστασία

σελ. 47

Τι πρέπει να µας γνωστοποιείτε

Υλικές Ζηµιές
Κλοπή & Σχετικές Ζηµιές
Αστική Ευθύνη
Σωµατική Βλάβη
Νοµική Προστασία
Επεκτάσεις
Υπηρεσίες
Ιδιαίτεροι όροι
Οι υποχρεώσεις σας πριν συµβεί
η Ασφαλιστική Περίπτωση
Οι υποχρεώσεις σας αφού συµβεί
η Ασφαλιστική Περίπτωση
Τα δικά µας δικαιώµατα

σελ. 39

Βασικοί παράγοντες
Υλικές Ζηµιές & Κλοπή
Αστική Ευθύνη
Σωµατική Βλάβη
Νοµική Προστασία

Αλλαγές, ενηµερώσεις
& προθεσµίες

Οι ασφαλιστικές καλύψεις σας σελ. 19

Για να σας αποζηµιώσουµε

Η Aποζηµίωση
που λαµβάνετε

σελ. 33

Αυτοτελές
σελ. 49
Ειδικό Κεφάλαιο Ασφάλισης
Νοµικής Προστασίας
Τα βασικά της ασφαλιστικής
προστασίας σας
Ορισµοί
Η ασφαλιστική προστασία σας
Για να σας αποζηµιώσουµε
Η αποζηµίωση που λαµβάνετε
Τι να κάνετε σε περίπτωση
Νοµικής Προστασίας
Αλλαγές, ενηµερώσεις
& προθεσµίες

20,9x29 µε αυτι

Για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας

19,5x29

Για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας

20,9x29 µε αυτι

20,9x29 µε αυτι

Τα έγγραφά σας
σε τάξη

Άµεση επικοινωνία
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ανταποκρινόµαστε άµεσα και αποτελεσµατικά
Το εξειδικευµένο προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών µας ανταποκρίνεται άµεσα και χειρίζεται
αποτελεσµατικά κάθε θέµα που σχετίζεται µε το Ασφαλιστήριό σας.
Είµαστε στη διάθεσή σας:
Για ζηµιές, 24 ώρες / 24ωρο, 365 ηµέρες / χρόνο.
Για αιτήµατα που αφορούν την ασφάλισή σας, εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Για να σας βοηθήσουµε αµέσως, πείτε µας:
Τον αριθµό του Ασφαλιστηρίου Κατοικίας σας.
Το ονοµατεπώνυµό σας.

Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών 210 9303800
Εναλλακτικά, µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας:
Με email στο info@eurolife.gr
Με fax στο 210 9303689
αλλά και να ενηµερώνεστε από την επίσηµη ιστοσελίδα µας www.eurolife.gr.

Επισηµάνσεις ή παράπονα
Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
Με κάθε σας επισήµανση γινόµαστε καλύτεροι για όλους µας
∆εσµευόµαστε να σας προσφέρουµε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ανάµεσα στα καλά στοιχεία όµως, είναι πιθανό να
εντοπίσετε και ορισµένα µε περιθώριο βελτίωσης. Μοιραστείτε τα µαζί µας:
Τηλεφωνικά, εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο 210 9303800
Online στην επίσηµη ιστοσελίδα µας www.eurolife.gr
Γραπτά στη διεύθυνσή µας, Πανεπιστηµίου 33-35 & Κοραή, 105 64 Αθήνα
Κάθε σας επισήµανση, παρατήρηση, θετικό ή αρνητικό σχόλιο, έχει σηµασία. Μας βοηθά να βελτιώνουµε συνεχώς
τις υπηρεσίες µας και να διατηρούµε άριστη τη µεταξύ µας σχέση.
Αν έχετε κάποιο παράπονο σχετικό µε την ασφάλισή σας, υποβάλετέ το µας γραπτά ή συµπληρώστε τη Φόρµα
Υποβολής Παραπόνων στην επίσηµη ιστοσελίδα µας:
http://www.eurolife.gr/el/Experience/Comments/ComplaintForm
Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να σας απαντήσουµε γραπτά, το συντοµότερο δυνατόν και εντός χρονικού
διαστήµατος που δεν θα υπερβαίνει τις 50 ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή του παραπόνου σας και
να σας δώσουµε απόδειξη παραλαβής του. Η διαδικασία αυτή δεν σας στερεί µε οποιοδήποτε τρόπο το
δικαίωµά σας για προσφυγή στη δικαιοσύνη.
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Τα έγγραφά σας
σε τάξη

20,9x29 µε αυτι

Για να διαχειρίζεστε πιο εύκολα και υπεύθυνα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε όσο
καιρό είστε ασφαλισµένος σε εµάς, σας βοηθάµε να οργανώσετε τα έγγραφα που ορίζουν
την ασφαλιστική σχέση µας. Εδώ θα βρείτε τι είναι το καθένα, πότε θα το χρειαστείτε και
πού να το αναζητήσετε.

Η συµφωνία µας
Η συµφωνία µας για την ασφάλιση της κατοικίας σας ή/και του περιεχοµένου της κατοικίας σας ορίζεται από όλα τα
παρακάτω έγγραφα και διέπεται από τον νόµο 2496/1997 και τον νόµο 4364/2016:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Είναι το συµβόλαιο που λαµβάνετε, όταν καταβάλετε τα ασφάλιστρά σας.
Στην πρώτη σελίδα γράφει τον αριθµό του Ασφαλιστηρίου σας, το πρόγραµµα ασφάλισης που έχετε επιλέξει
και τη διάρκεια της ασφάλισής σας. Έχει επίσης τα προσωπικά στοιχεία σας, τα στοιχεία της κατοικίας που έχετε
ασφαλίσει, καθώς και το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο.

20,9x29 µε αυτι

Έντυπα που ίσως χρειαστεί να συµπληρώσετε
Για ό,τι χρειαστεί να συµπληρώσετε και να µας στείλετε κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας, σας
καθοδηγούµε εµείς βήµα-βήµα.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Είναι το έντυπο που συµπληρώνετε για να ασκήσετε δικαίωµα εναντίωσης.
∆είτε πότε έχετε δικαίωµα εναντίωσης και πώς µπορείτε να το ασκήσετε στη σελ.12.
> Υποδείγµατα των ∆ηλώσεων Εναντίωσης θα βρείτε στο τέλος του Οδηγού Ασφάλισης.

∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Είναι το έντυπο που συµπληρώνετε για να ασκήσετε το δικαίωµα υπαναχώρησης.
∆είτε πότε έχετε δικαίωµα υπαναχώρησης και πώς µπορείτε να το ασκήσετε στη σελ.13.
> Υπόδειγµα της ∆ήλωσης Υπαναχώρησης θα βρείτε στο τέλος του Οδηγού Ασφάλισης.

Στον Πίνακα Καλύψεων θα δείτε όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις που περιλαµβάνει το πρόγραµµά σας και τις
συµπληρωµατικές καλύψεις που έχετε επιλέξει. Αναλυτική περιγραφή τους έχει ο Οδηγός Ασφάλισης. Σε κάθε
κάλυψη επισηµαίνεται το Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας και, όπου προβλέπεται, η Απαλλαγή της κάλυψης.
Στο Ασφαλιστήριο αναγράφονται επίσης όλες οι πρόσθετες ειδικές συµφωνίες που ορίζουν την ασφαλιστική
σχέση µας.
> Ελέγξτε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι σωστά. Αν κάπου έχει γίνει λάθος, ενηµερώστε µας για να το
διορθώσουµε.

Ο∆ΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Είναι το βιβλιαράκι που κρατάτε στα χέρια σας.
Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου σας και περιέχει αναλυτικά τους όρους µε τους οποίους σας
ασφαλίζουµε. Περιλαµβάνει όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρουµε. Σε καθεµία περιγράφει τι
καλύπτουµε και τι δεν καλύπτουµε. ∆ιευκρινίζεται ότι για εσάς ισχύουν µόνο εκείνες που έχουν συµφωνηθεί
και περιλαµβάνονται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. Σας δίνει οδηγίες τι να κάνετε σε κάθε
Ασφαλιστική Περίπτωση και τι Αποζηµίωση δικαιούστε, εφόσον έχει συµβεί καλυπτόµενη Ζηµιά. Σας
ενηµερώνει επίσης µε απλά λόγια για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σας όσο είστε Ασφαλισµένοι σε εµάς.
> Φυλάξτε τον Οδηγό Ασφάλισης µαζί µε το Ασφαλιστήριό σας σε ασφαλές µέρος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Είναι το έντυπο µε τα στοιχεία που µας έχετε δηλώσει, για να ασφαλίσουµε την κατοικία σας.
Έχει την υπογραφή σας. Με βάση αυτά τα στοιχεία διαµορφώσαµε τα Ασφάλιστρά σας. Εποµένως, αν κάτι από
αυτά αλλάξει όσο καιρό είστε Ασφαλισµένος σε εµάς, πρέπει να µας ενηµερώσετε.
Η Πρόταση Ασφάλισης περιλαµβάνει επίσης το Ενηµερωτικό Έντυπο Πληροφοριών µε συµπληρωµατικές
πληροφορίες και χρήσιµες οδηγίες για εσάς.
> ∆είτε για ποια στοιχεία πρέπει να µας ενηµερώνετε στη σελ. 48.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Είναι κάθε επιπλέον συµφωνία µεταξύ µας που µεταβάλει τους όρους της ασφάλισής σας.
Κάθε Πρόσθετη Πράξη είναι ένα ξεχωριστό έγγραφο που εκδίδουµε, αλλά αποτελεί ενιαίο σύνολο µε το αρχικό
Ασφαλιστήριό σας. Μεταξύ άλλων, Πρόσθετες Πράξεις µπορεί να εκδοθούν για την προσθήκη ή αφαίρεση
καλύψεων, την τροποποίηση των Ασφαλισµένων Κεφαλαίων που δηλώνετε.
> Φυλάξτε κάθε Πρόσθετη Πράξη µαζί µε το Ασφαλιστήριό σας.
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20,9x29 µε αυτι

Τα βασικά
της ασφάλισής σας

20,9x29 µε αυτι

Τα βασικά της
ασφάλισής σας

20,9x29 µε αυτι

Στην ασφαλιστική σχέση µας υπάρχουν ορισµένες πολύ βασικές πληροφορίες που πρέπει
να γνωρίζετε:

20,9x29 µε αυτι

Για να ασκήσετε το δικαίωµά σας αυτό, συµπληρώστε τη ∆ήλωση Εναντίωσης Β (άρθρου 2, παράγρ. 6 του Ν.
2496/1997). Υπόδειγµά της θα βρείτε στο τέλος του Οδηγού Ασφάλισης.
Στείλτε µας αυτή τη δήλωση ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση:
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.A., Πανεπιστηµίου 33-35 & Κοραή, Αθήνα 105 64.

Έναρξη, λήξη, ανανέωση, τροποποίηση & διακοπή
ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΑΣ
Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισής σας αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου
σας. Η ασφάλισή σας αρχίζει εφόσον έχουν καταβληθεί τα Ασφάλιστρα ή η πρώτη δόση τους, αν
έχουµε συµφωνήσει η καταβολή να γίνεται σε δόσεις.

ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Η ασφάλισή σας έχει ορισµένη διάρκεια. Μπορείτε να δείτε ακριβώς πότε λήγει η Ασφαλιστική Περίοδος
στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου σας.

ΠΩΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΑΣ
Η ασφάλισή σας ανανεώνεται αυτόµατα στη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου. Για να γίνει αυτό όµως, πρέπει
το αργότερο µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία να µας έχετε καταβάλει τα Ασφάλιστρα της επόµενης περιόδου ή την
πρώτη δόση τους. 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 1 µήνα πριν λήξει η Ασφαλιστική Περίοδος.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης (άρθρου 8, παράγρ. 3 του Ν.2496/1997)
Αν το Ασφαλιστήριό σας έχει διάρκεια µεγαλύτερη του 1 έτους, έχετε το δικαίωµα να υπαναχωρήσετε για
λόγους ανεξάρτητους από όσους αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις, που µπορείτε να ασκήσετε γραπτά,
µέσα σε 14 ηµέρες από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου σας.
Για να ασκήσετε το δικαίωµά σας αυτό, συµπληρώστε τη ∆ήλωση Υπαναχώρησης (άρθρου 8, παράγρ. 3 του
Ν. 2496/1997). Υπόδειγµά της θα βρείτε στο τέλος του Οδηγού Ασφάλισης.
Στείλτε µας αυτή τη δήλωση ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση:
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.A., Πανεπιστηµίου 33-35 & Κοραή, Αθήνα 105 64.

Τα ασφάλιστρά σας
Εδώ θα βρείτε τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τον υπολογισµό των Ασφαλίστρων σας.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Τα Ασφάλιστρά σας υπολογίζονται µε βάση το ασφαλιστικό πρόγραµµα που επιλέγετε, τα Ασφαλισµένα Κεφάλαια
και τη Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας στην οποία βρίσκεται η κατοικία σας.

Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου σας οποιαδήποτε στιγµή πριν τη λήξη της
Ασφαλιστικής Περιόδου, π.χ. αν θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε καλύψεις. Η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει
την ηµεροµηνία που θα συµφωνήσουµε γραπτά. Αυτή αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη που εκδίδουµε, η οποία
και αποτελεί ενιαίο σύνολο µε το αρχικό Ασφαλιστήριό σας.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΨΕΤΕ

Εφαρµοστέο δίκαιο & αρµοδιότητα δικαστηρίων

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Οποιαδήποτε στιγµή πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου έχετε το δικαίωµα να καταγγείλετε την ασφάλισή
σας. ∆ηλώστε το µας µε fax ή ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία επικοινωνίας µας αναγράφονται στο Ασφαλιστήριό σας και
στην επίσηµη ιστοσελίδα µας www.eurolife.gr.
Η ασφάλισή σας θα λυθεί µόλις λάβουµε τη δήλωση σας. Θα σας επιστρέψουµε τα Ασφάλιστρα που αναλογούν
στο διάστηµα από τη λύση µέχρι την αρχικά προβλεπόµενη λήξη της ασφάλισής σας.
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Η ασφάλισή σας µπορεί να ακυρωθεί και εφόσον ασκήσετε δικαίωµα εναντίωσης ή υπαναχώρησης.
Συγκεκριµένα:
∆ικαίωµα Εναντίωσης Α (άρθρου 2, παράγρ. 5 του Ν. 2496/1997)
Αν το περιεχόµενο του Ασφαλιστηρίου σας διαφέρει από αυτό που ζητήσατε µε την Πρόταση Ασφάλισής σας,
έχετε δικαίωµα εναντίωσης, που µπορείτε να ασκήσετε γραπτά, µέσα σε 1 µήνα από την παραλαβή του
Ασφαλιστηρίου σας.

Τα Ασφάλιστρά σας επιβαρύνονται µε τους νόµιµους φόρους και τέλη υπέρ του ∆ηµοσίου, καθώς και το
∆ικαίωµα Συµβολαίου.

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν
θα προκύψει από το Ασφαλιστήριό σας, αποκλειστικά αρµόδια ορίζονται τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.

Ορισµοί
Στη συµφωνία µας θα συναντήσετε ορισµένες λέξεις και φράσεις που έχουν συγκεκριµένη σηµασία στο
πλαίσιο της ασφαλιστικής σχέσης µας. ∆είτε εδώ τι ακριβώς σηµαίνουν:

ΕΜΕΙΣ | ΕΣΕΙΣ
Όπου βλέπετε «εµείς» ή «εµάς» κ.λπ. ή το ρήµα είναι σε πρώτο πρόσωπο, αναφέρεται στην ασφαλιστική
εταιρεία Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.

Για να ασκήσετε το δικαίωµά σας αυτό, συµπληρώστε τη ∆ήλωση Εναντίωσης Α (άρθρου 2, παράγρ. 5 του
Ν. 2496/1997), αναφέροντας τα σηµεία όπου το Ασφαλιστήριό σας διαφέρει από την Πρόταση Ασφάλισης.
Υπόδειγµά της θα βρείτε στο τέλος του Οδηγού Ασφάλισης.

Αντίστοιχα, όπου βλέπετε «εσείς» ή «εσάς» κ.λπ. ή το ρήµα είναι σε δεύτερο πρόσωπο, αναφέρεται σε εσάς τον
Ασφαλισµένο/Λήπτη της Ασφάλισης σύµφωνα µε τον νόµο. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης είναι διαφορετικό
πρόσωπο από τον Ασφαλισµένο, όπου βλέπετε «εσείς» ή «εσάς» κ.λπ. ή το ρήµα είναι σε δεύτερο
πρόσωπο, αναφέρεται και στα δύο πρόσωπα.

Στείλτε µας αυτή τη δήλωση ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση:
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.A., Πανεπιστηµίου 33-35 & Κοραή, Αθήνα 105 64.

ΑΡΣΕΝΙΚΟ = ΘΗΛΥΚΟ

Εφόσον µέσα σε 1 µήνα από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου σας δεν ασκήσετε αυτό σας το δικαίωµα
εναντίωσης, όπως περιγράφεται εδώ, θεωρείται πλέον ότι έχετε εγκρίνει από την αρχή τις όποιες διαφορές.
∆ικαίωµα Εναντίωσης Β (άρθρου 2, παράγρ. 6 του Ν. 2496/1997)
Αν µαζί µε το Ασφαλιστήριό σας δεν παραλάβατε τους ασφαλιστικούς όρους του (Οδηγός Ασφάλισης) και το
Ενηµερωτικό Έντυπο µε τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται από τον νόµο, έχετε δικαίωµα εναντίωσης,
που µπορείτε να ασκήσετε γραπτά, µέσα σε 14 ηµέρες από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου σας.
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Όπου χρησιµοποιούνται ουσιαστικά ονόµατα, επίθετα, µετοχές και αντωνυµίες σε αρσενικό γένος, υπονοείται
πάντα και ο αντίστοιχος τύπος θηλυκού γένους (και αντίστροφα).

ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις, όπου εµφανίζονται στο Ασφαλιστήριό σας ή τον Οδηγό Ασφάλισης, έχουν
αποκλειστικά και µόνο την έννοια που ορίζουµε εδώ. Για να τις αναγνωρίζετε αναγράφονται µε πεζοκεφαλαία.
Ακατοίκητο: Κτίριο που δεν κατοικείται για τουλάχιστον 60 συνεχείς ηµέρες.
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Αξία Αντικατάστασης µε Καινούριο: Το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του Ασφαλισµένου Κτιρίου ή
την αντικατάσταση του Ασφαλισµένου Περιεχοµένου της κατοικίας σας µε καινούριο, παρεµφερούς
τύπου, προδιαγραφών και απόδοσης.
Αξιόγραφο: Κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό ή τίτλος που αποτελεί απόδειξη µιας επένδυσης ή τοποθέτησης
χρηµάτων ή/και ενσωµατώνει ιδιωτικό περιουσιακό δικαίωµα που ανήκει σε εσάς ή την οικογένειά σας.
Αναλογικός Κανόνας: Σύµφωνα µε τον νόµο (Άρθρο 17, Ν. 2496/97), όταν συντρέχει Υπασφάλιση ο λόγος της
Αποζηµίωσης προς το ποσό της Ζηµιάς είναι ίσος µε τον λόγο του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου προς την πραγµατική
αξία των Ασφαλισµένων Αντικειµένων τη χρονική στιγµή της Ζηµιάς, δηλ. την Τρέχουσα Αξία τους. Κατά συνέπεια,
η Αποζηµίωση που λαµβάνετε υπολογίζεται ως εξής:
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ = ΠΟΣΟ ΖΗΜΙΑΣ x

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

Ανώτατο Όριο Ευθύνης: Βλ. Ασφαλισµένο Κεφάλαιο.
Απαλλαγή: Το ποσό της Ζηµιάς µέχρι το οποίο επιβαρύνεστε εσείς. Εφόσον το ποσό της Ζηµιάς είναι
µεγαλύτερο από το ποσό της Απαλλαγής, εµείς σας καταβάλλουµε ως Αποζηµίωση τη διαφορά. Σε περίπτωση
Ζηµιών που προκλήθηκαν από την ίδια Ασφαλιστική Περίπτωση, εσείς επιβαρύνεστε µε το µεγαλύτερο ποσό
Απαλλαγής.
Αποζηµίωση ή Ασφάλισµα: Το ποσό που είµαστε υποχρεωµένοι να σας καταβάλλουµε όταν επέλθει το
καλυπτόµενο ζηµιογόνο γεγονός. Η Αποζηµίωση µπορεί να συνίσταται είτε σε χρήµα είτε σε αποκατάσταση
της Ζηµιάς, σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου σας.
Ασφαλισµένα Αντικείµενα: Το Ασφαλισµένο Κτίριο ή/και το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο της κατοικίας σας, όπως
περιγράφονται στο Ασφαλιστήριό σας, τα οποία ανήκουν σε εσάς ή για τα οποία έχετε Ασφαλιστικό Συµφέρον.
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ή Ανώτατο Όριο Ευθύνης: Το χρηµατικό ποσό µέχρι το οποίο φτάνει η υποχρέωσή
µας για Αποζηµίωση συνολικά ή για κάθε αντικείµενο ασφάλισης ή για κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση.
Αναγράφεται κατά κάλυψη στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας ή/και στον Οδηγό Ασφάλισης.
Ασφαλισµένο Κτίριο: Το κτίριο που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριό σας και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
κατοικία. Σε αυτό περιλαµβάνονται οι βοηθητικοί χώροι, καθώς και οτιδήποτε είναι µόνιµα τοποθετηµένο σε
αυτό. Κεραίες, τέντες και ηλιακοί θερµοσίφωνες επίσης περιλαµβάνονται σε αυτό, αλλά καλύπτονται µε
ορισµένους περιορισµούς. Όταν πρόκειται για οριζόντιες ιδιοκτησίες, το Ασφαλισµένο Κτίριο περιλαµβάνει και
την αναλογία των κοινόχρηστων ή κοινόκτητων χώρων.
Ασφαλισµένο Περιεχόµενο: Τα κινητά αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο κτίριο που περιγράφεται στο
Ασφαλιστήριό σας, αποτελούν συνήθη οικιακό εξοπλισµό (έπιπλα, σκεύη, οικιακές συσκευές, προσωπικά αντικείµενα,
ενδύµατα και είδη ιµατισµού) και προορίζονται για προσωπική και όχι επαγγελµατική χρήση.
Ασφαλισµένος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, του οποίου το συµφέρον απειλείται σε περίπτωση επέλευσης της
Ασφαλιστικής Περίπτωσης, και υπέρ του οποίου έχει συµφωνηθεί η ασφαλιστική κάλυψη.
Ασφαλιστική Περίοδος: Ο χρόνος διάρκειας της ασφάλισής σας, δηλαδή ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου
είστε καλυµµένος σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου σας.
Ασφαλιστική Περίπτωση: Κάθε χωριστό γεγονός (ή ενιαία σειρά γεγονότων που προέρχονται από την ίδια αρχική
αιτία) που σας δίνει δικαίωµα για Αποζηµίωση σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου σας.
Ασφαλιστικό Συµφέρον: Η οικονοµική σχέση που σας συνδέει µε τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα.
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
Ασφαλιστήριό σας.
Ασφάλιστρα: Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλετε, προκειµένου να ισχύσει το Ασφαλιστήριό σας.
Ατύχηµα: Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε βίαιη, απρόβλεπτη, εξωτερική και ανεξάρτητη από τη θέλησή
σας αιτία, το οποίο έχει αποδεδειγµένα συµβεί κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισής σας και µπορεί να
προκαλέσει υλικές Ζηµιές, σωµατικές βλάβες ή απώλεια ζωής.
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Βελτιώσεις Κτιρίου: Οι προσθήκες και βελτιώσεις του κτιρίου που έγιναν µε δαπάνη του ενοικιαστή.
∆ιάρρηξη: Η βίαιη είσοδος στο ή έξοδος από το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο,
εφόσον στο σηµείο εισόδου ή εξόδου υπάρχουν εµφανή σηµάδια παραβίασης.
∆ικαιούχος: Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία έχουµε την υποχρέωση να καταβάλουµε την Αποζηµίωση
σε περίπτωση Ζηµιάς, όπως ορίζεται από τον νόµο ή/και το Ασφαλιστήριό σας.
Έκρηξη: Η βίαιη έκλυση ενέργειας λόγω αιφνίδιας εκτόνωσης αερίων ή αιφνίδιας εξίσωσης διαφορετικών πιέσεων.
Έργα Τέχνης: Κάθε αντικείµενο στο οποίο αποδίδεται ιστορική ή/και καλλιτεχνική αξία από την παγκόσµια
αγορά τέχνης, όπως πίνακες, χαρακτικά, λιθογραφίες, γκραβούρες, χειροποίητα χαλιά, γλυπτά, αντίκες, σπάνια
βιβλία κ.λπ.
Ζηµιά: Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική (θετική) περιουσιακή ζηµιά που οφείλεται σε βίαιη, τυχαία και ανεξάρτητη
από τη θέλησή σας αιτία. Ο όρος Ζηµιά περιλαµβάνει και οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση της πραγµατικής αξίας των Ασφαλισµένων Αντικειµένων ή ζηµιά σε Τρίτους και καλύπτεται
από το Ασφαλιστήριό σας.
Ηλεκτρονικές Συσκευές: Οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής ή/και εγγραφής ή/και αντιγραφής ήχου ή/και
εικόνας, προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά τους που κατασκευάστηκαν όχι νωρίτερα από 3
χρόνια πριν την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισής σας.
Θύελλα: Σφοδρός άνεµος τουλάχιστον 9 Μποφόρ, σύµφωνα µε βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Ιδιαίτερης Αξίας Αντικείµενα: Αντικείµενα από πορσελάνη, ασήµι, κρύσταλλο, αντικείµενα συλλεκτικής αξίας,
εικονογραφίες, εικόνες, ιχνογραφίες, αντικείµενα γλυπτικής, µουσικά 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, κάθε είδους Έργα
Τέχνης, γούνες, µηχανήµατα ήχου και εικόνας (τηλεοράσεις, βίντεο, στερεοφωνικά, φωτογραφικές και κινηµατογραφικές µηχανές κ.λπ.), ηλεκτρονικά µηχανήµατα, χειροποίητα χαλιά και όπλα. Αν περισσότερα του ενός
αντικείµενα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, θεωρούνται ως ένα αντικείµενο.
Κακόβουλες Ενέργειες: Οι ηθεληµένες πράξεις Τρίτων 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.
Κενό: Κτίριο που παραµένει χωρίς περιεχόµενο για τουλάχιστον 60 συνεχείς ηµέρες.
Κεραυνός: Η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάµεσα σε σύννεφο και έδαφος.
Κλοπή: Η αφαίρεση του Ασφαλισµένου Περιεχοµένου µετά από ∆ιάρρηξη της κατοικίας µέσα στην οποία βρίσκεται.
Κοσµήµατα: Προσωπικά αντικείµενα από χρυσό, ασήµι, πλατίνα, µε ή χωρίς πολύτιµους λίθους, ρολόγια
χειρός ή τσέπης και λοιπά πολύτιµα αντικείµενα που είναι σχεδιασµένα να φοριούνται πάνω στο ανθρώπινο σώµα.
Ληστεία: Η αφαίρεση του Ασφαλισµένου Περιεχοµένου µε χρήση βίας ή όπλου ή απειλή χρήσης βίας κατά
προσώπου που νόµιµα βρίσκεται στο κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
Μόλυνση ή Ρύπανση: Η βλαπτική επίδραση ουσιών (όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, βακτηριδίων, µυκήτων, ιών
ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών) στην ανθρώπινη υγεία και γενική φυσική κατάσταση καθώς και στην
υπόσταση, στην εµφάνιση, στη χρηστικότητα και την αξία των Ασφαλισµένων Αντικειµένων.
Μόνιµη Ολική Ανικανότητα θεωρούνται για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου σας περιοριστικά και µόνο τα εξής:
Η ολική και διαρκής παράλυση.
Η ανίατη τραυµατική ή µετατραυµατική πάθηση του εγκεφάλου που καθιστά τον Ασφαλισµένο ανίκανο για κάθε
εργασία.
Η µόνιµη και ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλµών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο
χεριών ή των δύο κνηµών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και µίας κνήµης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού.
Οικογένεια: Ο/Η σύζυγός σας, τα παιδιά σας (συµπεριλαµβανοµένων θετών και αναδόχων), το υπηρετικό
προσωπικό, συγγενείς και άλλα πρόσωπα τα οποία µένουν µόνιµα µαζί σας.
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Πληµµύρα: Ο κατακλυσµός, δηλαδή η κάλυψη της επιφάνειας του δαπέδου του Ασφαλισµένου Κτιρίου ή του
κτιρίου µέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο, από θαλάσσια ύδατα ή από τη λόγω φυσικών
αιτίων υπερχείλιση ή παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορρευµάτων ή
από τη διάρρηξη ή υπερχείλιση του δηµόσιου δικτύου παροχής ύδατος ή από την οποιαδήποτε άλλη εισροή ή
συσσώρευση υδάτων προερχόµενων από χώρους εκτός του Ασφαλισµένου Κτιρίου ή του κτιρίου µέσα στο οποίο
βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
Πυρκαγιά: Η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριµένη
εστία, ή η οποία έχει εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται µε δικές της δυνάµεις. ∆ηλαδή, για να θεωρηθεί
ασφαλιστικά καλυπτόµενη µια Ζηµιά από Πυρκαγιά, πρέπει να συνυπάρχουν:
1. Ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται µε φλόγα ή λαµπύρισµα (ανάλογα µε την φύση του αντικειµένου).
2. Αντικείµενο που πήρε φωτιά, ενώ δεν έπρεπε να πάρει («εχθρική» και όχι «φιλική» φωτιά).
3. Το στοιχείο του συµπτωµατικού και τυχαίου όσον αφορά τον Ασφαλισµένο ή Λήπτη της Ασφάλισης («ατυχηµατική»
φωτιά).
Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές: Οι πράξεις οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έλαβε
µέρος, µαζί µε άλλους, σε διατάραξη της δηµόσιας τάξης ή πράξεις νόµιµης 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.
Συµβαλλόµενος ή Λήπτης της Ασφάλισης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει και υπογράφει
την Πρόταση Ασφάλισης και συµφωνεί την ασφάλιση µε εµάς.
Τρέχουσα Αξία: Είναι η πραγµατική αξία που έχουν τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα τη χρονική στιγµή ακριβώς
πριν τη Ζηµιά.
Τρίτος: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από: εσάς, τον/την σύζυγό σας, τους µέχρι Β’ βαθµού συγγενείς σας,
τα πρόσωπα που συνοικούν µαζί σας ή που βρίσκονται στην υπηρεσία σας, τους νόµιµους αντιπροσώπους σας ή
εκπροσώπους σας ή συνεταίρους σας ή εκείνους στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των
Ασφαλισµένων Αντικειµένων.
Τροµοκρατικές Ενέργειες ή Τροµοκρατία: Οι ενέργειες µεµονωµένων ή οργανωµένων σε οµάδα ατόµων µε
ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναµης ή βίας για πολιτικούς ή 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 αν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη
διάρκεια Στάσεων, Απεργιών, Οχλαγωγιών, Πολιτικών Ταραχών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης
της δηµόσιας τάξης.
Υπασφάλιση: Όταν τη στιγµή της Ζηµιάς, η αξία των Ασφαλισµένων Αντικειµένων που δηλώσατε και αναγράφεται
στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας είναι µικρότερη από την Τρέχουσα Αξία τους.
Υπερασφάλιση: Όταν τη στιγµή της Ζηµιάς, η αξία των Ασφαλισµένων Αντικειµένων που δηλώσατε και αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας είναι µεγαλύτερη από την Τρέχουσα Αξία τους.
Χρήµατα: Μετρητά, συναλλαγµατικές, γραµµάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές (προσωπικές ή έκδοσης
τραπέζης), ταχυδροµικές επιταγές, γραµµατόσηµα, επιταγές, κουπόνια δώρων και γεύµατος, ταξιδιωτικές
επιταγές, εισιτήρια και τηλεκάρτες.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
1.
2.
3.
4.

Αντιµετωπίζουµε ως ένα γεγονός τις Ζηµιές που απορρέουν άµεσα από την ίδια αιτία, συµβαίνουν την ίδια
χρονική στιγµή και στην ίδια περιοχή εξαιτίας:
Θύελλας, Καταιγίδας άνευ κεραυνών, Σεισµού, τσουνάµι, ηφαιστειακής έκρηξης, Πυρκαγιάς εκτεταµένων
διαστάσεων, Στάσεων, Απεργιών, Πολιτικών Ταραχών, εντός 72 διαδοχικών ωρών.
Χαλαζιού ή/και ανεµοστρόβιλου, Καταιγίδας µε έντονη παρουσία κεραυνών λόγω ατµοσφαιρικής διαταραχής
εντός 24 διαδοχικών ωρών.
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.
Γεγονότων από κινδύνους που δεν αναφέρονται στα 1, 2 και 3, εντός 168 διαδοχικών ωρών.
Σε κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση, τα Ανώτατα Όρια Ευθύνης µας είναι αυτά που ορίζονται στο Ασφαλιστήριό σας.
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Γενικές εξαιρέσεις
ΠΟΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
∆εν καλύπτουµε Ζηµιές που προξενούνται άµεσα ή έµµεσα από κάποιο από τα παρακάτω ή ως συνέπεια
αυτών:
Προγενέστερες της ασφάλισης Ζηµιές.
Σφάλµατα ή ελαττώµατα στο Ασφαλισµένο Κτίριο ή/και στο Ασφαλισµένο Περιεχόµενο της κατοικίας σας.
Φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, ελλειπή συντήρηση και οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των Ασφαλισµένων
Αντικειµένων.
Κλοπή ή απώλεια των Ασφαλισµένων Αντικειµένων, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια Πυρκαγιάς ή µετά
από αυτήν.
∆όλο ή βαριά αµέλειά σας.
Έµµεσες ή αποθετικές Ζηµιές.
Σεισµό και φωτιά από σεισµό, Καθίζηση, Κατολίσθηση Εδάφους, Πληµµύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι,
Παγετό και οποιαδήποτε συνέπειά τους, εφόσον ο Πίνακας Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας δεν περιλαµβάνει
τις αντίστοιχες καλύψεις.
Ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, κυκλώνα, ανεµοστρόβιλο, τσουνάµι.
Πόλεµο, εισβολή ή πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεµικές επιχειρήσεις (ανεξάρτητα αν έχει
κηρυχθεί ή όχι πόλεµος), εµφύλιος πόλεµος, καθώς και Ζηµιά οποιουδήποτε Ασφαλισµένου Αντικειµένου ως
συνέπεια διαταγής δηµόσιας αρχής.
Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Τροµοκρατία ή Τροµοκρατικές Ενέργειες, εφόσον ο Πίνακας
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας δεν περιλαµβάνει τις αντίστοιχες καλύψεις.
Ανταρσία, κίνηµα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, στρατιωτική εξουσία ή
εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόµο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε γεγονός ή αίτιο που
έχει ως συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση στρατιωτικού νόµου ή κατάστασης πολιορκίας.
Κατά τη διάρκεια µόνιµης ή προσωρινής στέρησης της κυριότητας των Ασφαλισµένων Αντικειµένων από εσάς,
εξαιτίας κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσής τους από κάθε νόµιµη ή ντε φάκτο αρχή.
Πυραύλους ή βλήµατα.
Πυρηνικά όπλα ή υλικά πυρηνικών όπλων.
Πυρηνικά υλικά ή καύσιµα.
Πυρηνικά απόβλητα ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού υλικού, όπου καύση λογίζεται κάθε αυτοδύναµη
εξέλιξη πυρηνικής διάσπασης.
Ιονίζουσες ακτινοβολίες, ραδιενεργό µόλυνση.

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.
Μόλυνση ή Ρύπανση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων,
ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος
κατόπιν πυρκαγιάς ή/και άλλης αιτίας.

ΠΟΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
Από το Ασφαλισµένο σας Περιεχόµενο εξαιρούνται τα εξής αντικείµενα:
Χρήµατα, νοµίσµατα ή τραπεζογραµµάτια, επιταγές.
Κάρτες πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωµένες, καθώς και κάρτες προνοµίων, πόντων, δωροκάρτες και κάρτες
κάθε είδους που ενσωµατώνουν µε οποιοδήποτε τρόπο αξία.
Μετοχές, τίτλοι, συναλλαγµατικές, οµολογίες, γραµµάτια σε διαταγή, καθώς και κάθε είδους Αξιόγραφα και
υποσχετικά έγγραφα.
Κοσµήµατα, µετάλλια, αρχαία ή συλλεκτικά νοµίσµατα, σπάνια βιβλία.
Γραµµατόσηµα, ένσηµα, λαχεία, εισιτήρια.
Έγγραφα, χειρόγραφα και λογιστικά βιβλία.
Ηλεκτρονικά αρχεία και λογισµικό (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οχήµατα, ρυµουλκούµενα, σκάφη, αεροσκάφη και τα παρελκόµενά τους.
∆έντρα και φυτά.
Κατοικίδια ή άλλα ζώα.
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Επιπλέον, δεν καλύπτονται αντικείµενα του Ασφαλισµένου Περιεχοµένου σας, τα οποία:
Έχετε ενεχυριάσει.
Έχετε δώσει για φύλαξη.
Χρησιµοποιείτε µε τρόπο που διαφέρει από τη χρήση που ορίζεται στο Ασφαλιστήριό σας.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ
Καλύπτουµε τα Ιδιαίτερης Αξίας Αντικείµενά σας µε Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας τα 1.500 ευρώ για κάθε
αντικείµενο. Αν θέλετε να τα ασφαλίσετε µε διαφορετική αξία, αναλαµβάνουµε την ασφάλισή τους,
εφόσον µας τα δηλώσετε, τα περιγράψετε σε αναλυτική λίστα και αντιστοιχήσετε σε καθένα την αξία του.

Οι ασφαλιστικές
καλύψεις σας

Σε κάθε περίπτωση, η λίστα µε τα Ιδιαίτερης Αξίας Αντικείµενα που έχετε ασφαλίσει και η αξία που
αντιστοιχεί σε καθένα αναγράφεται στο Ασφαλιστήριό σας.

Οι ασφαλιστικές
καλύψεις σας
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Εδώ θα βρείτε όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις κατοικίας που προσφέρουµε. ∆ιαβάστε
αναλυτικά τι ακριβώς καλύπτουµε σε κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση και τι δεν καλύπτουµε.
∆ιευκρινίζεται ότι για εσάς ισχύουν µόνο εκείνες οι καλύψεις και οι ιδιαίτεροι όροι που
έχουν συµφωνηθεί και περιλαµβάνονται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου
σας. Εκεί αναγράφεται και το Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας κατά κάλυψη.

Υλικές Ζηµιές
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
EO8-200 | ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για τις άµεσες και ορατές Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται
από Πυρκαγιά ή πτώση Κεραυνού.

Στην περίπτωση που Ζηµιά έχουν υποστεί περισσότεροι του ενός ασφαλισµένοι όροφοι, διευκρινίζεται ότι ως
Απαλλαγή θα εφαρµόζεται η Απαλλαγή του ορόφου που υπέστη τη µεγαλύτερη Ζηµιά, για ολόκληρο το ποσό
της Αποζηµίωσης.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές από διαρροή ή διαφυγή νερού που οφείλεται σε:
Κακοτεχνία ή πληµµελή συντήρηση του κτιρίου και των µονίµων εγκαταστάσεών του.
Σταδιακή επιδείνωση, φθορά ή παλαιότητα των σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δεξαµενών νερού,
εφόσον είναι ηλικίας άνω των 30 ετών.
Ζηµιές στις ίδιες τις σωληνώσεις, εγκαταστάσεις και δεξαµενές νερού.
Ζηµιές που αφορούν σε έξοδα διερευνητικών εργασιών που γίνονται για τον προσδιορισµό ή τον εντοπισµό
της Ζηµιάς που υπέστησαν οι σωλήνες, εγκαταστάσεις και δεξαµενές νερού.
Ζηµιές κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής του Ασφαλισµένου Κτιρίου ή του
κτιρίου µέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
Ζηµίες που τις πληροφορηθήκατε αφού το κτίριο της κατοικίας σας είχε παραµείνει ακατοίκητο ή κενό για
περίοδο µεγαλύτερη των 60 ηµερών.

∆ιευκρινίζεται ότι σας αποζηµιώνουµε επίσης για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από:

EO8-203 | ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΞΟ∆Α ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Πυρκαγιά σε δασώδεις ή θαµνώδεις εκτάσεις, λιβάδια, βοσκότοπους, συστάδες δέντρων ή θάµνων.
Καπνό που προέρχεται από καλυπτόµενη Πυρκαγιά, ανεξάρτητα αν αυτή ξεκίνησε µέσα στον χώρο όπου
βρίσκονται τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα ή αν έκαψε τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα.
Τις αναγκαίες ενέργειες πυρόσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε µέσα στο Ασφαλισµένο Κτίριο ή/και σε
γειτονικό χώρο.

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές που προκαλούνται εξαιτίας θραύσης από αιφνίδιο και τυχαίο αίτιο σε:

∆ιευκρινίζεται ότι σας αποζηµιώνουµε επίσης για Ζηµιές σε ηλεκτρικές ή Ηλεκτρονικές Συσκευές ή µηχανές 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.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές από Πυρκαγιά που προέρχεται από Σεισµό, εφόσον ο Πίνακας Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας δεν
περιλαµβάνει την κάλυψη Σεισµού. Αν την περιλαµβάνει, σας αποζηµιώνουµε σύµφωνα µε τους όρους της
κάλυψης Σεισµού (βλ. σελ. 22).
Ηλεκτρική ή µηχανική ζηµιά ή απορύθµιση, αν δεν συνυπάρχουν µε εµφανή σηµάδια ρηγµάτωσης ή καύσης
από Κεραυνό στο Ασφαλισµένο Κτίριο ή στο κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο.

EO8-201 | ΕΚΡΗΞΗ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από Έκρηξη, ανεξάρτητα
αν προκληθεί Πυρκαγιά.
∆ιευκρινίζεται ότι σας αποζηµιώνουµε επίσης για Ζηµιές από Έκρηξη στο ίδιο το αντικείµενο που προκάλεσε
την Έκρηξη ή στο οποίο πρωτοεκδηλώθηκε η Έκρηξη, µε Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας όπως αναγράφεται στο
Ασφαλιστήριό σας.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές από Έκρηξη που προέρχεται από Σεισµό, εφόσον ο Πίνακας Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας δεν
περιλαµβάνει την κάλυψη Σεισµού.
Ζηµιές από Πολιτικούς Κινδύνους (δηλ. Τροµοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές
Ταραχές και Κακόβουλες Ενέργειες), εφόσον ο Πίνακας Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας δεν περιλαµβάνει
τις αντίστοιχες καλύψεις.
Αν ο Πίνακας Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας περιλαµβάνει τις παραπάνω καλύψεις, σας αποζηµιώνουµε
σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων καλύψεων (βλ. σελ. 22 και σελ. 23 αντίστοιχα).

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
EO8-202 | ∆ΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από τυχαία διαρροή ή
διαφυγή νερού από:
Σωληνώσεις
Εγκαταστάσεις ύδρευσης
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης
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Εγκαταστάσεις θέρµανσης
Εγκαταστάσεις κλιµατισµού
∆εξαµενές νερού, συµπεριλαµβανοµένων και των πισινών

Σωληνώσεις
Εγκαταστάσεις ύδρευσης
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης

Κεντρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης
Εγκαταστάσεις κλιµατισµού
∆εξαµενές νερού, συµπεριλαµβανοµένων και των πισινών

∆ιευκρινίζεται ότι σας αποζηµιώνουµε επίσης για τα έξοδα εντοπισµού Ζηµιάς αυτών των σωληνώσεων,
εγκαταστάσεων και δεξαµενών νερού του Ασφαλισµένου Κτιρίου, καθώς και για Ζηµιές που προκαλούνται
από τις εργασίες αυτές.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Θραύση στις σωληνώσεις, εγκαταστάσεις και δεξαµενές νερού που οφείλεται σε:
Κατασκευαστικό ελάττωµα στις σωληνώσεις, εγκαταστάσεις και δεξαµενές νερού.
Κακοτεχνία ή πληµµελή συντήρηση του κτιρίου και των µονίµων εγκαταστάσεών του.
Σταδιακή επιδείνωση, φθορά ή παλαιότητα των σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δεξαµενών νερού,
εφόσον είναι ηλικίας άνω των 30 ετών.
Ζηµιές από θραύση και τα έξοδα εντοπισµού της, όταν προέρχεται από άλλο κίνδυνο που καλύπτει το
Ασφαλιστήριό σας ή εµπίπτει σε άλλη εξαίρεση. Σε αυτή την περίπτωση, σας αποζηµιώνουµε σύµφωνα µε
τους όρους της αντίστοιχης κάλυψης, εφόσον την περιλαµβάνει ο Πίνακας Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας.

EO8-204 | ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για το κόστος για την επιπλέον κατανάλωση νερού που οφείλεται σε Ζηµιά στο
δίκτυο νερού από κίνδυνο που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δίκτυο νερού να ελέγχεται από µετρητή, προκειµένου να αποδεικνύεται η
επιπλέον κατανάλωση.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
EO8-205 | ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α, ΧΙΟΝΙ, ΒΑΡΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από Πληµµύρα,
Θύελλα, Καταιγίδα, Χιονόπτωση, βάρος Χιονιού, Χαλαζόπτωση ή Παγετό.
Στην περίπτωση που Ζηµιές έχουν υποστεί περισσότεροι του ενός ασφαλισµένοι όροφοι, διευκρινίζεται ότι ως
Απαλλαγή θα εφαρµόζεται η Απαλλαγή του ορόφου που υπέστη τη µεγαλύτερη Ζηµιά, για ολόκληρο το ποσό
της Αποζηµίωσης.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από:
∆ιείσδυση νερού µέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν
ανοιχτά.
Υπερχείλιση δεξαµενών.
∆ιαρροή νερού από σωληνώσεις και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρµανσης
ή κλιµατισµού.
Παλιρροϊκά κύµατα, ακόµη κι αν είναι επακόλουθα Σεισµού ή ηφαιστειακής έκρηξης (τσουνάµι).
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Ζηµιές σε αντικείµενα που βρίσκονται:
Στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, καθώς και σε προσωρινά τοιχία, µαντρότοιχους, περιφράξεις
και αυλόθυρες.
Στο εξωτερικό του κτιρίου (π.χ. τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών, θερµοσίφωνες), σε ελεύθερες ηλεκτρικές
γραµµές συµπεριλαµβανόµενων των ορθοστατών και στύλων.
Ζηµιές σε κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής, εκτός κι αν όλες οι εξωτερικές
πόρτες, τα παράθυρα και άλλα ανοίγµατά τους είχαν ήδη αποπερατωθεί.
Ζηµίες που τις πληροφορηθήκατε αφού το κτίριο της κατοικίας σας είχε παραµείνει ακατοίκητο ή κενό για
περίοδο µεγαλύτερη των 60 ηµερών.

EO8-206 | ΣΕΙΣΜΟΣ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από Σεισµό ή Πυρκαγιά
συνεπεία Σεισµού.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα από:
Καταπονήσεις ή/και Ζηµιές προγενέστερες της ασφάλισης αυτής.
Κατασκευαστικό ελάττωµα του Ασφαλισµένου Κτιρίου της κατοικίας σας.
Ζηµιές, εφόσον η µελέτη και ανέγερση του Ασφαλισµένου Κτιρίου ή του κτιρίου µέσα στο οποίο βρίσκεται το
Ασφαλισµένο Περιεχόµενο δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό που ίσχυε το έτος
κατασκευής του.

EO8-207 | ΚΑΘΙΖΗΣΗ & ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από καθίζηση ή ανύψωση
ή κατολίσθηση του εδάφους επί του οποίου έχει χτιστεί το Ασφαλισµένο Κτίριο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
Να µας ενηµερώσετε αµέσως για οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επισκευή ή µετατροπή υπάρχουσας κατασκευής
ή κατεδάφιση ή ανασκαφή ή εκσκαφή ή χωµατουργική εργασία πραγµατοποιείται ή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί
σε γειτονικό σας οικόπεδο. Εµείς έχουµε το δικαίωµα να τροποποιήσουµε τους όρους της ασφάλισής σας ή να
την καταγγείλουµε. ∆είτε πιο αναλυτικά στην ενότητα Αλλαγές, ενηµερώσεις & προθεσµίες σελ. 48.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές που είναι αποτέλεσµα ανακατανοµής των τάσεων λόγω κάποιας από τις παρακάτω εργασίες σε οικόπεδο
ιδιοκτησίας σας:
Νέα κατασκευή
Επισκευή υπάρχουσας κατασκευής
Μετατροπή υπάρχουσας κατασκευής

Κατεδάφιση
Ανασκαφή ή εκσκαφή
Χωµατουργικές εργασίες

Ζηµιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα από καθιζήσεις ή/και Ζηµιές
προγενέστερες της ασφάλισης αυτής.
Ζηµιές που προκαλούνται από:
Κατακάθισµα νέων κατασκευών εξαιτίας του βάρους τους
Κατακάθισµα ή µετακίνηση τεχνητού εδάφους

∆ιάβρωση ακτών
∆ιάβρωση όχθης ποταµών

Ζηµιές σε εξωτερικές αυλές, δρόµους, πεζοδρόµια, µαντρότοιχους και περιφράξεις.
Ζηµιές που οφείλονται σε λανθασµένο σχεδιασµό ή ελαττωµατική κατασκευή ή χρήση ελαττωµατικών υλικών.
Ζηµιές από Πυρκαγιά, Πυρκαγιά που εκδηλώνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (υπόγειο πυρ),
Έκρηξη, Σεισµό, διαρροή νερού από σωληνώσεις, εφόσον ο Πίνακας Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας δεν
περιλαµβάνει τις αντίστοιχες καλύψεις. Αν τις περιλαµβάνει, σας αποζηµιώνουµε σύµφωνα µε τους όρους των
αντίστοιχων καλύψεων (βλ. σελ. 20 και σελ. 22, αντίστοιχα).

Ζηµιές που οφείλονται σε εσφαλµένη τοποθέτηση των υαλοπινάκων (τζαµιών).
Ζηµιές σε υαλοπίνακες (τζάµια) που προκαλούνται πριν την ολοκλήρωση της επανατοποθέτησής τους,
δηλαδή κατά τη µεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση ή κατά την επανατοποθέτησή τους.
Ζηµιές σε επιγραφές ή παραστάσεις που τυχόν υπάρχουν πάνω στους υαλοπίνακες (τζάµια).
Χαράγµατα σε υαλοπίνακες (τζάµια).
Ζηµιές σε υαλοπίνακες (τζάµια) που επέρχονται σε κτίρια κατά τη διάρκεια επισκευής, ανακατασκευής ή
ανακαίνισης.
Ζηµιές που τις πληροφορηθήκατε αφού το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας ή το κτίριο µέσα στο οποίο
βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο είχε παραµείνει ακατοίκητο ή κενό για περίοδο µεγαλύτερη των 60
ηµερών.

EO8-209 | ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες (µέρος επίπλων ή σταθερών
χωρισµάτων) που βρίσκονται µέσα στο Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας ή το κτίριο µέσα στο οποίο
βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο, που προκαλούνται από θραύση τους από αιφνίδιο και τυχαίο αίτιο.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες που ήταν ήδη ραγισµένα.
Ζηµιές που οφείλονται σε εσφαλµένη τοποθέτηση των καθρεπτών ή γυάλινων επιφανειών.
Ζηµιές σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες που προκαλούνται πριν την ολοκλήρωση της επανατοποθέτησής
τους, δηλαδή κατά τη µεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωσή ή κατά την επανατοποθέτησή τους.
Ζηµιές σε επιγραφές ή παραστάσεις που τυχόν υπάρχουν πάνω στους καθρέπτες ή τις γυάλινες επιφάνειες.
Ζηµιές σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες, καθώς και στα πλαίσια και τους σκελετούς τους, όταν έχουν
συλλεκτική αξία ή αξία ως Έργα Τέχνης, αλλά δεν έχουν καταγραφεί στη λίστα µε τα Ιδιαίτερης Αξίας Αντικείµενα
του Ασφαλιστηρίου σας.
Χαράγµατα σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες.
Ζηµιές σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες που επέρχονται σε κτίρια κατά τη διάρκεια επισκευής, ανακατασκευής
ή ανακαίνισης.
Ζηµιές που τις πληροφορηθήκατε αφού το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας ή το κτίριο µέσα στο οποίο
βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο είχε παραµείνει ακατοίκητο ή κενό για περίοδο µεγαλύτερη των 60
ηµερών.

EO8-210 | ΘΡΑΥΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα είδη υγιεινής που βρίσκονται µέσα στο Ασφαλισµένο Κτίριο της
κατοικίας σας, που προκαλούνται από θραύση τους από αιφνίδιο και τυχαίο αίτιο.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές σε είδη υγιεινής που δεν είναι συνδεδεµένα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και δεν είναι σε
κατάσταση λειτουργίας.
Ζηµιές σε είδη υγιεινής που ήταν ήδη ραγισµένα.
Ζηµιές που οφείλονται σε:
Κακοτεχνία κατασκευής ή επισκευής των ειδών υγιεινής.
Σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα ή πληµµελή συντήρηση των ειδών υγιεινής.
Χαράγµατα στα είδη υγιεινής.
Ζηµιές σε είδη υγιεινής που επέρχονται σε κτίρια κατά τη διάρκεια επισκευής, ανακατασκευής ή ανακαίνισης.
Ζηµιές που τις πληροφορηθήκατε αφού το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας ή το κτίριο µέσα στο οποίο
βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο είχε παραµείνει ακατοίκητο ή κενό για περίοδο µεγαλύτερη των 60
ηµερών.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΘΡΑΥΣΗ

EO8-211 | ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

EO8-208 | ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΩΝ)

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από Κακόβουλες
Ενέργειες Τρίτων.

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές σε εξωτερικούς υαλοπίνακες (τζάµια) του Ασφαλισµένου Κτιρίου της
κατοικίας σας ή του κτιρίου µέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο, που προκαλούνται από
θραύση τους από αιφνίδιο και τυχαίο αίτιο.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Υαλοπίνακες (τζάµια) που ήταν ήδη ραγισµένοι.
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ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Αναγραφή µηνυµάτων-συνθηµάτων ή γκράφιτι και επικόλληση εντύπων.
Ζηµιές που προκλήθηκαν από:
Ενοικιαστή της κατοικίας ή οποιοδήποτε άτοµο µένει µόνιµα µαζί του.
Οποιοδήποτε φιλοξενούµενο προσκαλείται στην κατοικία από εσάς ή την Οικογένειά σας.
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Ζηµιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράνοµης κατοχής ή της προσωρινής στέρησης της χρήσης
των Ασφαλισµένων Αντικειµένων.
Ζηµίες που τις πληροφορηθήκατε αφού το κτίριο της κατοικίας σας είχε παραµείνει ακατοίκητο ή κενό για
περίοδο µεγαλύτερη των 60 ηµερών.

20,9x29 µε αυτι

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έξοδα αυτά να γίνουν µε τη συγκατάθεσή µας.

EO8-219 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

EO8-212 | ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για τις αµοιβές αρχιτεκτόνων, πραγµατογνωµόνων, συµβούλων και νοµικών που
αναγκαία θα καταβάλετε για την αποκατάσταση Ζηµιάς στο Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας από κίνδυνο
που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας.

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από άτοµα που λαµβάνουν
µέρος σε Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες και Πολιτικές Ταραχές.

EO8-220 | ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές (υλικές ή αποθετικές) που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράνοµης κατοχής ή της µόνιµης ή
προσωρινής στέρησης της κυριότητας ή της χρήσης των Ασφαλισµένων Αντικειµένων λόγω κατάσχεσης,
επίταξης ή δήµευσης από οποιαδήποτε νόµιµη ή ντε φάκτο αρχή.
Ζηµιές που προκλήθηκαν από Τροµοκρατία ή Τροµοκρατικές Ενέργειες.
Ζηµίες που τις πληροφορηθήκατε αφού το κτίριο της κατοικίας σας είχε παραµείνει ακατοίκητο ή κενό για
περίοδο µεγαλύτερη των 60 ηµερών.

EO8-213 | ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που οφείλονται σε Τροµοκρατία ή Τροµοκρατικές
Ενέργειες.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
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).
Για λόγους που αφορούν την πολιτική µας για την ασφάλιση Τροµοκρατικών Ενεργειών ή τεχνικές ανάγκες µας, διατηρούµε το δικαίωµα
να αφαιρέσουµε οποτεδήποτε την κάλυψη Τροµοκρατικών Ενεργειών. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ειδοποιήσουµε γραπτώς και η
κατάργηση της κάλυψης θα αρχίσει να ισχύει 30 ηµέρες αφότου λάβετε την ειδοποίησή µας.

ΠΤΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ
EO8-214 | ΠΤΩΣΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ, ΚΛΑ∆ΙΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ ή ΚΕΡΑΙΩΝ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από απευθείας πτώση
δέντρων, κλαδιών, στύλων ή κεραιών.

EO8-215 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή ΤΡΕΝΟΥ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από πρόσκρουση
οχήµατος ή τρένου.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές που προκαλούνται από όχηµα που ανήκει σε εσάς ή την Οικογένειά σας, είτε το οδηγούσατε εσείς είτε όχι.

EO8-216 | ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στα Ασφαλισµένα Αντικείµενα που προκαλούνται από πτώση αεροσκάφους
ή άλλου αεροπορικού µέσου ή αντικειµένου που πέφτει από αυτά.

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για τα πρόσθετα έξοδα που θα σας επιβληθούν για πρώτη φορά µετά από Ζηµιά
που έχει υποστεί το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας, προκειµένου να ανακατασκευαστεί σύµφωνα µε
τους κανονισµούς δόµησης ή τις νοµικές διατάξεις τοπικών ή άλλων δηµόσιων αρχών.
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
1. Τα έξοδα να γίνουν µε τη συγκατάθεσή µας και µε τη ρητή συµφωνία ότι δεν υπερβαίνουν τις κλίµακες των
αρµοδίων Υπηρεσιών που καθορίζουν τις αντίστοιχες αµοιβές.
2. Η ανακατασκευή να ολοκληρωθεί µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία που συνέβη η Ζηµιά. Εναλλακτικά,
για να ολοκληρωθεί µέσα σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, πρέπει να έχετε γραπτή δική µας συγκατάθεση.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Έξοδα που αφορούν διατάξεις σχετικές µε µέρη του Ασφαλισµένου Κτιρίου της κατοικίας σας που δεν
ζηµιώθηκαν, πλην των θεµελίων.

EO8-221 | ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Αν το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο,
δεν µπορεί να κατοικηθεί λόγω υλικής Ζηµιάς από κίνδυνο που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας,
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για τα εξής:
Α. Ενοίκιο προσωρινής κατοικίας που θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε για την προσωρινή ενοικίαση άλλης,
ανάλογης κατοικίας. Η Αποζηµίωσή σας υπολογίζεται µε βάση το ενοίκιο της προσωρινής κατοικίας, µε
Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας το ποσό που ορίζει το Ασφαλιστήριό σας για χρονικό διάστηµα 12 µηνών. Αν η
προσωρινή ενοικίαση διαρκέσει λιγότερο από 12 µήνες, η Αποζηµίωσή σας µειώνεται αναλογικά.
ή
B. Απώλεια ενοικίων, εφόσον, όταν συνέβη η Ζηµιά, το Ασφαλισµένο Κτίριο ήταν µισθωµένο από εσάς σε Τρίτο.
Η Αποζηµίωσή σας υπολογίζεται µε βάση το ενοίκιο του Ασφαλισµένου Κτιρίου, µε Ανώτατο Όριο Ευθύνης
µας το ποσό που ορίζει το Ασφαλιστήριό σας για χρονικό διάστηµα 12 µηνών. Αν το χρονικό διάστηµα είναι
µικρότερο, η Αποζηµίωσή σας µειώνεται αναλογικά.
Σε κάθε περίπτωση, η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί, σύµφωνα µε
πραγµατογνωµοσύνη, για την επισκευή ή ανακατασκευή του Ασφαλισµένου Κτιρίου ή του κτιρίου στο οποίο
βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο, µε µέγιστο χρονικό διάστηµα τους 12 µήνες από την επέλευση της
Ζηµιάς.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Απώλεια ενοικίων λόγω καθυστέρησης µίσθωσης του κτιρίου ή µέρους του, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες
επισκευής ή ανακατασκευής.
Έξοδα ενοικίου προσωρινής κατοικίας ή απώλεια ενοικίων λόγω παρεµπόδισης ή καθυστέρησης της επισκευής ή
ανακατασκευής εξαιτίας νόµου, διατάγµατος, κανονισµού ή απόφασης οποιασδήποτε αρχής.

EO8-222 | ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΞΟ∆Α & ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΞΟ∆Α & ΑΜΟΙΒΕΣ
EO8-217 | ΕΞΟ∆Α ΑΝΤΛΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για τα έξοδα που προκύπτουν από την άντληση των υδάτων που εισχώρησαν στο
Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας ως συνέπεια Πληµµύρας, Θύελλας, Καταιγίδας ή διάρρηξης σωληνώσεων,
προκαλώντας στο Ασφαλισµένο Κτίριο ή/και το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο της κατοικίας σας Ζηµιά από κίνδυνο
που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας.

EO8-218 | ΕΞΟ∆Α ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για τα έκτακτα έξοδα για την κατεδάφιση ερειπίων και την αποµάκρυνση συντριµµάτων
των Ασφαλισµένων Αντικειµένων που ζηµιώθηκαν ή καταστράφηκαν από κίνδυνο που καλύπτει το Ασφαλιστήριό
σας, µε σκοπό την αποκατάσταση των Ζηµιών.
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ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στο Ασφαλισµένο Περιεχόµενο που θα µεταφερθεί σε προσωρινή κατοικία,
αν το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικία σας δεν µπορεί να κατοικηθεί λόγω υλικής Ζηµιάς από κίνδυνο που
καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας. Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί, σύµφωνα
µε πραγµατογνωµοσύνη, για την επισκευή ή ανακατασκευή του Ασφαλισµένου Κτιρίου και για όσο παραµένετε
Ασφαλισµένος σε εµάς.
∆ιευκρινίζεται ότι σας αποζηµιώνουµε επίσης για:
Τα έξοδα µεταφοράς του Ασφαλισµένου Περιεχοµένου από την ασφαλισµένη στην προσωρινή κατοικία και
αντιστρόφως, µε Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας αυτό που ορίζεται στο Ασφαλιστήριό σας.
Ζηµιές στο Ασφαλισµένο Περιεχόµενο κατά τη µεταφορά του από επαγγελµατία µεταφορέα.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές από Πυρκαγιά, αν η προσωρινή κατοικία είναι κατασκευασµένη από ξύλο.
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20,9x29 µε αυτι

20,9x29 µε αυτι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

EO8-227 | ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ∆ΙΑΡΡΗΞΗ

EO8-223 | ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στην Ασφαλισµένη Κατοικία σας που προκαλούνται από ∆ιάρρηξη ή
απόπειρα ∆ιάρρηξης, δηλαδή µε βίαιη είσοδο στο ή έξοδο από το κτίριο, εφόσον στο σηµείο εισόδου ή εξόδου
υπάρχουν εµφανή σηµάδια παραβίασης.

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές σε ηλεκτρικές ή Ηλεκτρονικές Συσκευές ή µηχανές ή τµήµατα ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, που προκαλούνται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου, διαρροή
ηλεκτρισµού, υπερθέρµανση ή κακή λειτουργία των οργάνων µέτρησης, ρύθµισης ή ασφάλειας.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές που οφείλονται σε:
Αντικανονική λειτουργία, που δεν συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές χρήσης κάθε ηλεκτρικής ή
Ηλεκτρονικής Συσκευής, µηχανής ή εγκατάστασης.
Κατασκευαστικό ελάττωµα των ηλεκτρικών ή Ηλεκτρονικών Συσκευών, µηχανών ή εγκαταστάσεων.
Σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα ή πληµµελή συντήρηση των ηλεκτρικών ή Ηλεκτρονικών
Συσκευών, µηχανών ή εγκαταστάσεων.
Ζηµιές από άλλο κίνδυνο που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας. Σε αυτή την περίπτωση, σας αποζηµιώνουµε
σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης κάλυψης.

EO8-224 | ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές από ∆ιάρρηξη που έγιναν από µέλος της Οικογένειάς σας ή µε τη συµµετοχή του.
Ζηµιές που τις πληροφορηθήκατε αφού το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας ή το κτίριο µέσα στο οποίο
βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο είχε παραµείνει ακατοίκητο ή κενό για περίοδο µεγαλύτερη των 60
ηµερών.

EO8-228 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΩΝ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για τα αναγκαία έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών σε περίπτωση απώλειας των
κλειδιών σας που προκαλείται από:
Κλοπή µε ∆ιάρρηξη του Ασφαλισµένου Κτιρίου ή του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
Ληστεία σε βάρος σας ή σε βάρος προσώπου που συγκατοικεί µε εσάς ή µέλους του οικιακού προσωπικού σας.

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές σε τρόφιµα που βρίσκονται µέσα στο ψυγείο ή τον καταψύκτη σας, που
προκαλούνται από αλλαγή θερµοκρασίας η οποία οφείλεται σε διακοπή ή διαταραχή της λειτουργίας των
ψυκτικών µηχανηµάτων τους, εξαιτίας υλικής Ζηµιάς από κίνδυνο που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας.

Αστική Ευθύνη

EO8-225 | ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

EO8-229 | ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή ΕΚΡΗΞΗ

ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές σε Ηλεκτρονικές Συσκευές που προκαλούνται από αιφνίδιο και τυχαίο
εξωτερικό αίτιο.

ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ την αστική ευθύνη σας για τις υλικές Ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία Τρίτων που προκαλούνται
από Πυρκαγιά ή Έκρηξη που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριό σας και που εκδηλώθηκε µέσα στο Ασφαλισµένο
Κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο.

ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές που οφείλονται σε:
Κατασκευαστικό ελάττωµα των Ηλεκτρονικών Συσκευών.
Σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα ή πληµµελή συντήρηση των Ηλεκτρονικών Συσκευών.
Ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες που οφείλονται σε εξωτερικό αίτιο ηλεκτρικής φύσης, όπως αυξοµείωση της
τάσης ή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες από άλλο κίνδυνο που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας. Σε αυτή την περίπτωση,
σας αποζηµιώνουµε σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης κάλυψης.

Κλοπή & Σχετικές Ζηµιές
EO8-226 | ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΡΡΗΞΗ ή ΛΗΣΤΕΙΑ
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ για Ζηµιές στο Ασφαλισµένο Περιεχόµενο που προκαλούνται από:
Κλοπή ή απόπειρα Κλοπής µετά από ∆ιάρρηξη, δηλαδή µε βίαιη είσοδο στο ή έξοδο από το κτίριο µέσα στο
οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο, εφόσον στο σηµείο εισόδου ή εξόδου υπάρχουν εµφανή
σηµάδια παραβίασης.
Κλοπή από Ληστεία, δηλαδή µε χρήση βίας ή όπλου, ή απειλή χρήσης βίας κατά προσώπου που νόµιµα
βρίσκεται στο κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο.
Αν το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο δεν είναι ασφαλισµένο, διευκρινίζεται ότι θα
σας αποζηµιώσουµε για τις Ζηµιές που προκαλούνται σε αυτό µέχρι 5% του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου του
περιεχοµένου σας και µε Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας τα 2.000 ευρώ.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Αντικείµενα που βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο, στο ύπαιθρο ή σε υπόστεγα.
Ζηµιές από Κλοπή, που έγιναν:
Από µέλος της Οικογένειάς σας ή µε τη συµµετοχή του.
Με χρήση κλειδιού που χάθηκε ή κλάπηκε ή µε χρήση αντικλειδιού.
Ζηµιές που τις πληροφορηθήκατε αφού το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας ή το κτίριο µέσα στο οποίο
βρίσκεται το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο είχε παραµείνει ακατοίκητο ή κενό για περίοδο µεγαλύτερη των 60
ηµερών.
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Αν είστε ενοικιαστής και έχετε ασφαλίσει το Περιεχόµενο της κατοικίας σας, καλύπτουµε και τις υλικές Ζηµιές προς
τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, που προκαλούνται από Πυρκαγιά ή Έκρηξη.
Στο ποσό Αποζηµίωσης περιλαµβάνεται και κάθε δικαστική δαπάνη ή/και τόκοι.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Την αστική ευθύνη σας για:
Ζηµιά από υπαιτιότητα δική σας ή της Οικογένειάς σας ή φιλοξενούµενών σας, όταν βρισκόσαστε σε κατάσταση
µέθης ή υπό την επήρεια χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Ζηµιά που οφείλεται στη µη τήρηση των συµβατικών σας υποχρεώσεων.
Ζηµιά σε ιδιοκτησία που σας ανήκει ή που εσείς ή η Οικογένειά σας έχετε την κυριότητα ή την κατοχή ή την
επιτήρηση ή τον έλεγχο ή την ευθύνη λειτουργίας της.
Ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται ή ελέγχονται από εσάς ή από πρόσωπο που απασχολείται ή
έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς.
Σωµατικές βλάβες Τρίτων, συνεπεία της µετάδοσης της Πυρκαγιάς ή Έκρηξης.
Μόλυνση ή Ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, καθώς και σωµατική
βλάβη ή απώλεια ή Ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια Μόλυνση
ή Ρύπανση.

EO8-230 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ την αστική ευθύνη σας και την αστική ευθύνη των προσώπων της Οικογένειάς σας, για
σωµατικές βλάβες Τρίτων (συµπεριλαµβανοµένης και της ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης) ή υλικές Ζηµιές
σε περιουσιακά στοιχεία Τρίτων που προκαλούνται από πράξεις ή παραλείψεις σας, εντός της ελληνικής
επικράτειας:
Κατά την ιδιωτική σας ζωή.
Κατά την ερασιτεχνική σας συµµετοχή σε αθλήµατα, εκτός από αυτά που σχετίζονται µε τη χρήση οχηµάτων ή
σκαφών, χερσαίων, θαλασσίων ή/και εναέριων.
Με την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του Ασφαλισµένου Κτιρίου στο οποίο διαµένετε.
Με την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτη κατοικίδιων ζώων.
Στο ποσό Αποζηµίωσης περιλαµβάνεται και κάθε δικαστική δαπάνη ή/και τόκοι.
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20,9x29 µε αυτι

ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ευθύνη για σωµατική βλάβη ή υλική Ζηµιά που οφείλεται σε εσκεµµένη πράξη ή παράλειψή σας που η συνέπειά
της ήταν εύλογα αναµενόµενη, λόγω της φύσης και των συνθηκών της.
Ευθύνη για σωµατικές βλάβες ή υλικές Ζηµιές που προκαλούνται:
Στον/τη σύζυγό σας, σε συγγενικά σας πρόσωπα µέχρι και Β’ βαθµού, σε πρόσωπα που κατοικούν µαζί σας ή
βρίσκονται υπό την εποπτεία σας.
Κατά τη διάρκεια ή ως συνέπεια µέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Ευθύνη για σωµατική βλάβη προσώπου που έχει εργασιακή σχέση µε εσάς, εφόσον η ευθύνη αυτή προέρχεται
από σωµατική βλάβη που προκύπτει από ή κατά την απασχόληση του προσώπου αυτού από εσάς.
Ευθύνη για Ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που σας ανήκουν ή που φυλάσσονται ή ελέγχονται από εσάς ή από
πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς.
Ευθύνη για σωµατική βλάβη ή υλική Ζηµιά που είναι σχετική µε ή προκαλείται ή προέρχεται από:
Την επαγγελµατική σας ιδιότητα.
Εργασίες ανακαίνισης, µετατροπών, επεκτάσεων ή επισκευών οποιουδήποτε κτιρίου ή εγκατάστασης.
Όχηµα (ή ρυµουλκούµενο) ή πλοίο ή πλωτό µέσο ή εναέριο µέσο που σας ανήκει ή κατέχεται ή χρησιµοποιείται
από εσάς ή για λογαριασµό σας ή από τη φόρτωση ή εκφόρτωση στα παραπάνω.
Την ιδιοκτησία ή/και χρήση πυροβόλων ή άλλων όπλων οποιουδήποτε είδους, καθώς και από την ιδιότητά σας
ως κυνηγού.
Μετάδοση Πυρκαγιάς ή Έκρηξης.
Φυσικά φαινόµενα.
Μόλυνση ή Ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, καθώς και σωµατική βλάβη ή
απώλεια ή Ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια Μόλυνση ή Ρύπανση.
Ευθύνη για Ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που οφείλεται σε βλάβη ή άλλη ανωµαλία στις µόνιµες εγκαταστάσεις
ύδρευσης, θέρµανσης ή αποχέτευσης της κατοικίας που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριό σας.
Ευθύνη για Ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ή έδαφος ή κτίριο, που προξενείται από δόνηση ή µετακίνηση ή
εξασθένηση υποστηρίγµατος, καθώς και σωµατική βλάβη προσώπου ή Ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που
προξενείται ή προέρχεται από αυτή 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.
Οποιαδήποτε απαίτηση για βλάβη ή Ζηµιά ή έξοδα που σχετίζονται µε µετάδοση νόσων του ανθρώπου, των
ζώων ή των φυτών.
Κάθε είδους χρηµατικά πρόστιµα ή ποινές.
Ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν δυσφήµιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχουν ως αποτέλεσµα
την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Ευθύνη που αναλαµβάνετε εσείς µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχατε χωρίς αυτή τη
συµφωνία ή τη σύµβαση.

EO8-231 | ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΩΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ την αστική ευθύνη σας για Ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία Τρίτων που οφείλεται σε βλάβη ή
άλλη ανωµαλία στις µόνιµες εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης ή αποχέτευσης της κατοικίας που καθορίζεται
στο Ασφαλιστήριό σας, κατά τροποποίηση της κάλυψης Οικογενειακή Αστική Ευθύνη του Ασφαλιστηρίου σας,
στην οποία οι κίνδυνοι αυτοί εξαιρούνται.

Σωµατική Βλάβη
EO8-232 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Στην κάλυψη Προσωπικού Ατυχήµατος, διευκρινίζεται ότι Ασφαλισµένος θεωρείστε και εσείς και ο/η σύζυγός σας.
ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΜΕ όταν εξαιτίας κινδύνου που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας, προκληθεί Ζηµιά στο
Ασφαλισµένο Περιεχόµενο, η οποία έχει ως συνέπεια την Απώλεια Ζωής ή τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του
Ασφαλισµένου.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Απώλεια Ζωής ή η Μόνιµη Ολική Ανικανότητα να συµβεί µέσα σε 1 έτος
από την ηµεροµηνία του Ατυχήµατος και µε αποκλειστική αιτία αυτό.
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∆ιευκρινίζεται ότι η παροχή λήγει αυτόµατα:
Με την καταβολή της Αποζηµίωσης.
Με τη συµπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας του Ασφαλισµένου.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ατυχήµατα που προκαλούνται από:
Οποιαδήποτε ασθένεια ή/και επιληπτική κρίση.
Μικροβιολογικές µολύνσεις, µε εξαίρεση τις πυογόνες µολύνσεις από τυχαία τοµή ή τραύµα.
Κατάσταση µέθης ή επήρεια ναρκωτικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων.
Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµό του Ασφαλισµένου.
Αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες από ατύχηµα που προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης της ασφάλισής σας
και εκδηλώθηκαν µετά την έναρξή της, καθώς και επιπλοκές τους.

Νοµική Προστασία
EO8-233 | ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Για την κάλυψη Νοµικής Προστασίας συνεργαζόµαστε µε την εταιρεία D.A.S. – Hellas Α.Ε. ∆είτε αναλυτικά
τους όρους της ασφαλιστικής προστασίας σας στο Αυτοτελές Κεφάλαιο Ασφάλισης Νοµικής Προστασίας,
στη σελ. 49.

Επεκτάσεις
∆ιευκρινίζεται ότι για εσάς ισχύουν µόνο εκείνες οι επεκτάσεις που έχουν συµφωνηθεί και περιλαµβάνονται
στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας.

EO8-234 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ
Η κάλυψη που ισχύει για το Ασφαλισµένο Περιεχόµενό σας επεκτείνεται για ορισµένα αντικείµενα που
βρίσκονται στο ύπαιθρο ή µέσα σε βοηθητικά κτίσµατα της κατοικίας σας, και συγκεκριµένα για έπιπλα κήπου,
καθώς και µηχανήµατα και εργαλεία κηπουρικής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, σε περίπτωση απουσίας σας, τα αντικείµενα αυτά να τοποθετούνται µέσα σε
κλειστό και στεγασµένο χώρο της κατοικίας σας.
∆ιευκρινίζεται ότι:
Για την κάλυψη της Πληµµύρας, Θύελλας, Καταιγίδας, Χιονόπτωσης, βάρους Χιονιού, Χαλαζόπτωσης, Παγετού,
εφόσον περιλαµβάνεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας, η επέκταση ισχύει µε Ανώτατο Όριο
Ευθύνης µας το 2,5% του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου του περιεχοµένου της κατοικίας σας.
Η επέκταση δεν ισχύει για την κάλυψη της Κλοπής.

EO8-235 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η κάλυψη που ισχύει για το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας επεκτείνεται και στις λοιπές εγκαταστάσεις
εκτός του κτιρίου, και συγκεκριµένα σε:
Βοηθητικά κτίσµατα
Μαντρότοιχους και περιφράξεις
Αυλόθυρες

Πισίνες
Έργα διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων,
δηλαδή πλακοστρώσεις και δρόµους

∆ιευκρινίζεται ότι για τις καλύψεις Πληµµύρας, Θύελλας, Καταιγίδας, Χιονόπτωσης, βάρους Χιονιού, Χαλαζόπτωσης
ή Παγετού, Σεισµού και Καθίζησης, Κατολίσθησης, εφόσον περιλαµβάνονται στον Πίνακα Καλύψεων του
Ασφαλιστηρίου σας, η επέκταση ισχύει µε Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας το 5% του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου
του κτιρίου της κατοικίας σας.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Ζηµιές σε:
Κτίσµατα ελαφριάς κατασκευής (απλές λαµαρίνες κ.λπ.).
Εξωτερικά/βοηθητικά κτίσµατα κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής τους.
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Ζηµιές που οφείλονται σε:
Ελαττωµατική κατασκευή των εγκαταστάσεων.
Φυσιολογική φθορά ή παλαιότητα των εγκαταστάσεων, και όχι σε τυχαίο, απρόβλεπτο και αιφνίδιο γεγονός,
το οποίο πράγµατι δεν ήσαστε σε θέση να προβλέψετε.
Ζηµιές που προκαλούνται από παλιρροϊκά κύµατα επακόλουθα Σεισµού (τσουνάµι).

Υπηρεσίες
EO8-236 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ EUROLIFE ERB REPAIR
ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ σε περίπτωση Ζηµιάς που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριό σας.
Συγκεκριµένα:
Είµαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο.
Επισκευάζουµε τη Ζηµιά µε συνεργεία δικής µας επιλογής.
Εφόσον η Ζηµιά επισκευαστεί µε επιλεγµένο συνεργείο της Υπηρεσίας µας:
Παρέχουµε εξάµηνη εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών επισκευής. Αυτό σηµαίνει ότι αν µέσα σε 6 µήνες
από την επισκευή, διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή ελαττωµατικά υλικά, τα διορθώνουµε χωρίς επιπλέον κόστος.
Το ποσό της προβλεπόµενης Απαλλαγής µειώνεται κατά 150 ευρώ.
> Για την Υπηρεσία Επισκευής Ζηµιών Eurolife ERB Repair, τηλεφωνήστε στο 210 9303800.

ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Επισκευή Ζηµιών που προήλθαν από υγρασία, έστω κι αν αυτή προκλήθηκε από βλάβη στις υδραυλικές
εγκαταστάσεις της κατοικίας σας.
Επισκευή βλαβών σε καζανάκια (φλοτέρ).
Αντικατάσταση εξαρτηµάτων µπαταρίας βρύσης.
Επισκευή ή/και αντικατάσταση Ζηµιών σε είδη υγιεινής ή ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεµένες µε την υδραυλική
εγκατάσταση του σπιτιού σας (π.χ. πλυντήρια).
Επισκευή Ζηµιών σε περιουσιακά στοιχεία Τρίτων.
Επισκευή βλάβης αν δεν το επιτρέπει η κατάσταση της υδραυλικής εγκατάστασης της κατοικίας σας.
2. ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ την πλήρη έλλειψη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε µία τουλάχιστον φάση της ηλεκτρικής
εγκατάστασης του Ασφαλισµένου Κτιρίου, εφόσον η αιτία της βλάβης εντοπίζεται στο εσωτερικό του.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Αποκατάσταση βλάβης αν δεν το επιτρέπει η κατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατοικίας σας.
∆ιακοπή που οφείλεται σε πτώση τάσης, σε διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος η οποία δεν οφείλεται σε βλάβη της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας σας ή σε άλλο πρόβληµα του δηµοσίου δικτύου ηλεκτροδότησης.
Επισκευή και αντικατάσταση φωτιστικών στοιχείων.
Επισκευή βλαβών συσκευών ψύξης/θέρµανσης, ηλεκτρικών συσκευών και γενικά κάθε συσκευής η οποία
λειτουργεί µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
3. ΒΛΑΒΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΩΝ

1. Βλάβες Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

4. Θραύση Υαλοπινάκων (Τζαµιών)

ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ την απώλεια ή Κλοπή κλειδιών ή την αχρήστευση κλειδαριάς ή τη µη λειτουργία της, όταν:
Εµποδίζουν την είσοδό σας στο Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας.
Έχουν προκαλέσει τον εγκλωβισµό ατόµου στο εσωτερικό του Ασφαλισµένου Κτιρίου και απαιτούν επέµβαση
τεχνικού για την αποκατάσταση της λειτουργίας της κλειδαριάς ή τον απεγκλωβισµό. Σε αυτή την περίπτωση,
καλύπτουµε επιπλέον τα έξοδα επισκευής των Ζηµιών που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια απεγκλωβισµού
του ατόµου, µε Ανώτατο Όριο το ποσό των 540 ευρώ.

2. Βλάβες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

5. Υπηρεσίες Φύλαξης

Καλύπτουµε επίσης την αποκατάσταση της λειτουργίας της κλειδαριάς το ταχύτερο δυνατό.

3. Βλάβη Κλειδαριών

6. Προσωρινή Αντικατάσταση Συσκευής
Τηλεόρασης ή/και Video ή DVD player

EO8-237 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που απαιτούν άµεση επέµβαση. Καλύπτουµε τις
εξής περιπτώσεις, όπως προσδιορίζονται πιο κάτω:

Είµαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο.
Σας στέλνουµε εξειδικευµένους επαγγελµατίες που ορίζουµε εµείς, ανάλογα µε την υπηρεσία που χρειάζεστε.
Σε κάθε επισκευή επιβαρυνόµαστε µε το σχετικό κόστος µε Ανώτατο Όριο το ποσό των 60 ευρώ. Εσείς
επιβαρύνεστε µε το επιπλέον ποσό και το καταβάλλετε απευθείας στον επαγγελµατία τεχνίτη. Το κόστος αυτό
περιλαµβάνει το κόστος µετακίνησης του τεχνίτη, το κόστος των εργατικών και την αξία των υλικών που
χρησιµοποιούνται για την επισκευή.
Σε περίπτωση που το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών δηλώσει αδυναµία άµεσης επέµβασης µε δικό µας
επαγγελµατία, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε επαγγελµατία της επιλογής σας και εµείς θα σας αποζηµιώσουµε
µε Ανώτατο Όριο το ποσό των 60 ευρώ.
ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Περισσότερες από 3 φορές για καθεµιά υπηρεσία και συνολικά 6 φορές για όλες τις υπηρεσίες στη διάρκεια
κάθε 12µηνης περιόδου ασφάλισης για κάθε Ασφαλισµένο Κτίριο (ή αναλογικά λιγότερες φορές για Ασφαλιστική
Περίοδο µικρότερη των 12 µηνών µε στρογγυλοποίηση τυχόν κλάσµατος προς τα πάνω).
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. ΒΛΑΒΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ τη θραύση ή βλάβη σταθερών υδραυλικών αποκλειστικής χρήσης του Ασφαλισµένου Κτιρίου,
η οποία προκαλεί Ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία δικά σας ή Τρίτων.
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4. ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΩΝ)
ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ τη θραύση υαλοπινάκων (τζαµιών), εξωτερικών πορτών ή παραθύρων του Ασφαλισµένου
Κτιρίου, εφόσον εξαιτίας της θραύσης η κατοικία σας δεν προστατεύεται από καιρικά φαινόµενα ή ενέργειες Τρίτων.
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ τη φύλαξη της κατοικίας σας µε εξειδικευµένο προσωπικό, εφόσον µας το ζητήσετε και
κρίνουµε ότι έχει µείνει απροστάτευτη εξαιτίας Ζηµιάς από Πυρκαγιά, Έκρηξη, Πληµµύρα ή Κλοπή.
Η φύλαξη διαρκεί όσο διάστηµα η κατοικία σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας που είχε πριν την
Ζηµιά, µε ανώτατη διάρκεια τις 72 ώρες.
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ή/& VIDEO ή DVD PLAYER
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ την προσωρινή αντικατάσταση της τηλεόρασης ή/και του video ή του DVD player σας,
αν υποστούν βλάβη εξαιτίας Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Πληµµύρας, Κλοπής ή απόπειρας Κλοπής. Η αντικατάσταση
διαρκεί µέχρι 15 συνεχείς ηµέρες από την παράδοσή τους στην κατοικία σας. Μέχρι τη λήξη αυτής της
προθεσµίας, έχετε την υποχρέωση να µας επιστρέψετε τις συσκευές αυτές στην κατάσταση που ήταν όταν σας
παραδόθηκαν.
Σε περίπτωση που δεν τις επιστρέψετε για οποιοδήποτε λόγο ή τις επιστρέψετε µε Ζηµιά, έχετε την υποχρέωση
να µας αποζηµιώσετε.
> Για την Υπηρεσία Άµεσης Επέµβασης, τηλεφωνήστε στο 210 9303800.

EO8-238 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ όταν θέλετε να κάνετε εργασίες ανακαίνισης, νέες κατασκευές ή επισκευές στο Ασφαλισµένο
Κτίριο της κατοικίας σας ή/και το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο, που δεν αφορούν Ζηµιές από κινδύνους που
καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας.
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Αναλαµβάνουµε να δώσουµε µε εξειδικευµένους τεχνίτες τις απαραίτητες πληροφορίες και προσφορά κόστους
για εργασίες που αφορούν:
1. Υδραυλικά
2. Αποφράξεις
3. Καθαρισµό κτιρίων
4. Απολυµάνσεις
5. Θέρµανση και ψύξη
6. Ηλεκτρολογικά
7. Επισκευές οικιακών συσκευών
8. Επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών
9. Εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης
10. Ενοικίαση συσκευών ήχου και εικόνας
11. Υαλοπίνακες (τζάµια) και καθρέφτες

12. Κλειδαριές και συστήµατα ασφαλείας
13. Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων
14. Ελαιοχρωµατισµούς
15. Αλουµίνια και σιδηροκατασκευές
16. ∆άπεδα (κεραµικά, ξύλινα, µάρµαρα κ.λπ.)
17. Οικοδοµικές εργασίες
18. Μονώσεις
19. Ξυλουργικές εργασίες
20. Τέντες
21. Κηπουρικές Εργασίες

Ο παραπάνω κατάλογος εργασιών ενδέχεται να διευρυνθεί. Γι’ αυτό το λόγο, µπορείτε να απευθύνεστε σε µας και
για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται εδώ.
Εφόσον αποδεχτείτε την προσφορά κόστους για τις εργασίες που σας ενδιαφέρουν και αναθέσετε την
πραγµατοποίησή τους στους εξειδικευµένους τεχνίτες µας, η όλη συναλλαγή και η καταβολή του κόστους
γίνεται από εσάς απευθείας µε τους τεχνίτες, χωρίς οποιαδήποτε οικονοµική παρέµβαση ή επιβάρυνσή µας.
Εγγυόµαστε τον συντονισµό των τεχνιτών µε σκοπό τη συνεχή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και την
ποιότητα των εκτελούµενων έργων. Επιπλέον, παρέχουµε εξάµηνη εγγύηση για την καλή εκτέλεση των
εργασιών αυτών. Αυτό σηµαίνει ότι αν µέσα σε 6 µήνες από την επισκευή, διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή
ελαττωµατικά υλικά, τα διορθώνουµε χωρίς επιπλέον κόστος.

Ιδιαίτεροι όροι
EO8-239 | ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Όσο το Ασφαλισµένο Κτίριο της κατοικίας σας είναι υπό κατασκευή, καλύπτεται µόνο για τους εξής κινδύνους:
Πυρκαγιά και κεραυνό
Πυρκαγιά από δάσος
Καπνό από πυρκαγιά
Έκρηξη

Σεισµό οικοδοµής
Πρόσκρουση οχήµατος
Πτώση αεροσκάφους

Όταν η κατασκευή του Ασφαλισµένου Κτιρίου ολοκληρωθεί πλήρως, έχετε την υποχρέωση να µας το δηλώσετε
γραπτά. Μόλις ενηµερωθούµε, το Ασφαλισµένο Κτίριο ξεκινά να καλύπτεται πλήρως για όλα όσα περιλαµβάνει ο
Πίνακας Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας.
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> Για τη Συµβουλευτική Υπηρεσία Βοηθείας, τηλεφωνήστε στο 210 9303800.
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Για να σας αποζηµιώσουµε για τις Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που καλύπτει η ασφάλιση
σας, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές υποχρεώσεις σε όλη τη διάρκεια της
ασφάλισής σας. Η µη τήρηση αυτών των υποχρεώσεων έχει επιπτώσεις στην
ασφαλιστική σχέση µας. ∆ιαβάστε προσεκτικά ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας και
ποια τα δικά µας δικαιώµατα:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι υποχρεώσεις σας πριν συµβεί η Ασφαλιστική Περίπτωση

Στις περιπτώσεις αυτές, η ευθύνη µας δεν είναι εις ολόκληρον, αλλά περιορίζεται στο ποσοστό συµµετοχής
µας µε τις άλλες ασφαλιστικές εταιρείες στον ασφαλιζόµενο κίνδυνο.

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κατά τη σύναψη της ασφάλισης σας, έχετε την υποχρέωση να απαντήσετε µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή,
σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της Πρότασης Ασφάλισης. Επιπλέον, έχετε την υποχρέωση να µας
δηλώνετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζετε και αντικειµενικά έχει σηµασία στο να εκτιµήσουµε τον
Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο.
Αν παραβείτε αυτή σας την υποχρέωση είτε από αµέλεια, είτε χωρίς υπαιτιότητά σας, έχουµε δικαίωµα
να ζητήσουµε την τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου σας ή να το καταγγείλουµε µέσα σε 1 µήνα από τότε που
µας γίνεται γνωστή η παράβασή σας. Επιπλέον, αν παραβήκατε αυτή σας την υποχρέωση από αµέλεια και στο
διάστηµα µέχρι την τροποποίηση ή τη λύση του Ασφαλιστηρίου σας, που ζητήσαµε εµείς, συµβεί κάποια
Ασφαλιστική Περίπτωση, η Αποζηµίωση που λαµβάνετε είναι µειωµένη κατά τον λόγο των Ασφαλίστρων που
καταβάλατε προς τα Ασφάλιστρα που θα έπρεπε να είχατε καταβάλει, αν µας ήταν γνωστά τα στοιχεία ή
περιστατικά που αυξάνουν τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο.
Αν παραβείτε αυτή σας την υποχρέωση από δόλο, έχουµε το δικαίωµα µέσα σε 1 µήνα από τότε που µας
γίνεται γνωστή η παράβασή σας να καταγγείλουµε το Ασφαλιστήριό σας µε άµεσα αποτελέσµατα. Επιπλέον,
αν στο διάστηµα µέχρι τη λύση του Ασφαλιστηρίου σας συµβεί κάποια Ασφαλιστική Περίπτωση, απαλλασσόµαστε από την υποχρέωση να σας καταβάλουµε Αποζηµίωση και εσείς έχετε την υποχρέωση να
αποκαταστήσετε κάθε Ζηµιά µας.
Σε κάθε περίπτωση, δικαιούµαστε τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα µέχρι τη λύση του
Ασφαλιστηρίου σας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας, είναι πιθανό να σας γίνουν γνωστά στοιχεία ή περιστατικά που
αυξάνουν σηµαντικά τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο. Έχετε υποχρέωση να µας γνωστοποιείτε γραπτά, µέσα
σε 14 ηµέρες από τη στιγµή που σας γίνεται γνωστό κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει
τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο σε βαθµό που αν το γνωρίζαµε δεν θα είχαµε συνάψει την ασφάλιση ή δεν
θα την είχαµε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Μόλις λάβουµε γνώση της αύξησης του Ασφαλιστικού
Κινδύνου, έχουµε δικαίωµα να καταγγείλουµε την ασφάλισή σας ή να ζητήσουµε την τροποποίησή της.

Αν κατά τη σύναψη της ασφάλισης έχετε ήδη ασφαλίσει το Ασφαλισµένο Κτίριο ή/και το Ασφαλισµένο
Περιεχόµενο της κατοικίας σας για τον ίδιο κίνδυνο και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, έχετε την
υποχρέωση να µας ενηµερώσετε γραπτά, δίνοντας κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Αν µετά τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης ασφαλίσετε το Ασφαλισµένο Κτίριο ή/και το Ασφαλισµένο
Περιεχόµενο της κατοικίας σας για τον ίδιο κίνδυνο και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, έχετε την
υποχρέωση να µας ενηµερώσετε γραπτά και χωρίς καθυστέρηση.

Αν δεν µας γνωστοποιήσετε την ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου σας,
η Αποζηµίωση που δικαιούστε περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από τις προηγούµενες ασφαλίσεις.
Επιπλέον, έχουµε το δικαίωµα να καταγγείλουµε την ασφάλισή σας. Σε αυτή την περίπτωση, σας
επιστρέφουµε τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από τη λύση µέχρι την αρχικά προβλεπόµενη λήξη
της ασφάλισής σας.
Αν παραλείψετε να µας ενηµερώσετε για την ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων από δόλο, απαλλασσόµαστε
από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (άρθρο 15, ν. 2496/97).
Αν οι περισσότερες ασφαλίσεις σας για τον ίδιο κίνδυνο έχουν συναφθεί µε κοινή συµφωνία µε τις άλλες
ασφαλιστικές εταιρείες, κάθε ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται κατ’ αναλογία για το ασφαλισµένο ποσοστό
που συµφωνήθηκε.
Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της Αποζηµίωσης που θα δικαιούστε από όλες τις ασφαλιστικές
εταιρείες δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της Ζηµιάς.

ΕΥΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισής σας έχετε την υποχρέωση να λαµβάνετε όλα τα εύλογα µέτρα προφύλαξης και
προστασίας για την αποφυγή Ζηµιάς ή ατυχήµατος, ενεργώντας σαν να ήσαστε ανασφάλιστος. Έχετε την
υποχρέωση να συµµορφώνεστε µε τις προδιαγραφές χρήσης και ασφαλείας των Ασφαλισµένων Αντικειµένων
σας και να µεριµνάτε για την κανονική συντήρησή τους.

Οι υποχρεώσεις σας αφού συµβεί η Ασφαλιστική Περίπτωση
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ
Ενεργήστε άµεσα, σαν να µην είχατε ασφαλίσει το κτίριο ή/και το περιεχόµενο της κατοικίας σας. Προσπαθήστε
να περιορίσετε τη Ζηµιά και λάβετε όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εµποδίσετε την επέκτασή της ακολουθώντας και
τις τυχόν σχετικές οδηγίες µας. Μεριµνήστε ώστε να διασώσετε και να συντηρήσετε τα Ασφαλισµένα
Αντικείµενα.

Αν παραλείψετε να µας το δηλώσετε, εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στην ενότητα ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
& ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 και των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του
άρθρου 3 του Νόµου 2496/97.

∆ΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Αν αλλάξει η κυριότητα ή κατοχή των Ασφαλισµένων Αντικειµένων, έχετε την υποχρέωση να µας ενηµερώσετε
αµέσως γραπτά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μέσα σε 30 ηµέρες αφότου έγινε γνωστή η αλλαγή κυριότητας των Ασφαλισµένων Αντικειµένων, τόσο εσείς
όσο κι εµείς έχουµε το δικαίωµα να καταγγείλουµε την ασφάλιση. Αν την καταγγείλουµε εµείς, η ασφάλιση θα
λυθεί 15 ηµέρες από τότε που θα σας γνωστοποιηθεί η καταγγελία.

Εφόσον πρόκειται για καλυπτόµενη Ζηµιά, σας αποζηµιώνουµε και για τα έξοδα που προκύπτουν από αυτό,
εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις. Σε καµία περίπτωση όµως, το συνολικό άθροισµα αυτών των
εξόδων µε το κόστος για την αποκατάσταση της Ζηµιάς δεν µπορεί να υπερβαίνει το Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας.

Απαλλασσόµαστε αν η Ασφαλιστική Περίπτωση επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήµερης προθεσµίας
ή πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας που εµπρόθεσµα ασκήσαµε και εφόσον αποδείξουµε
ότι δεν θα είχαµε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχαµε συνάψει µε τους ίδιους όρους αν γνώριζαµε
την αλλαγή της κυριότητας. Τα µη δεδουλευµένα Ασφάλιστρα επιστρέφονται.
Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρµόζεται αν η Ασφαλιστική Περίπτωση επέλθει µέσα σε 30 ηµέρες
από την αλλαγή κυριότητας.
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Έχετε την υποχρέωση να µας δηλώσετε αµέσως γραπτά κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση, το αργότερο µέσα σε 8
ηµέρες από τότε που τη µαθαίνετε.

Μέχρι να έρθει ο εκπρόσωπός µας στον χώρο που συνέβη η Ζηµιά, διατηρήστε τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα
που διασώθηκαν στην κατάσταση και τη θέση που έχουν βρεθεί µετά τη Ζηµιά.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Για να εκτιµήσουµε το ποσό της Ζηµιάς, είναι απαραίτητο να εξακριβώσουµε τα αίτια και τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες έγινε η Ζηµιά, καθώς και την αξία των Ασφαλισµένων Αντικειµένων εκείνη τη στιγµή. Για τον
σκοπό αυτό, έχουµε δικαίωµα να διενεργήσουµε κάθε απαραίτητη έρευνα και να σας ζητήσουµε κάθε
αποδεικτικό µέσο που µας είναι νόµιµα απαραίτητο ή χρήσιµο.
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Εσείς έχετε την υποχρέωση να διευκολύνετε τους εκπροσώπους µας και τους πραγµατογνώµονες της
εταιρείας µας, που είναι αρµόδιοι γι’ αυτή την έρευνα, και να τους δώσετε κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα τους
βοηθήσει στην εκτίµηση του ύψους της Ζηµιάς. Μέχρι να λάβουµε αυτά τα στοιχεία, δεν έχουµε υποχρέωση να
σας καταβάλουµε Αποζηµίωση.
∆ώστε µας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις
συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που θα σας ζητήσουµε. Προσκοµίστε µας αναλυτική περιγραφή των
Ζηµιών ή απωλειών που προκλήθηκαν στα αντικείµενα της κατοικίας σας, καθώς και κάθε αποδεικτικό υλικό
το οποίο σχετίζεται µε την πιθανή αιτία, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η Ζηµιά και τα γεγονότα που
ακολούθησαν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Σε περίπτωση σωµατικής βλάβης, είναι απαραίτητο να διερευνήσουµε το περιστατικό του ατυχήµατος και να
εκτιµήσουµε αντικειµενικά την υποχρέωσή µας για την καταβολή της Αποζηµίωσής σας. Για τον σκοπό αυτό,
έχουµε δικαίωµα να διενεργήσουµε κάθε σχετική έρευνα και να σας ζητήσουµε κάθε πληροφορία που µας
είναι νόµιµα απαραίτητη ή χρήσιµη, καθώς και ιστορικό από τους ιατρούς σας και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα που
σας περιέθαλψαν και στα οποία έχετε νοσηλευτεί.
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από τότε που θα σας γνωστοποιηθεί η καταγγελία. Σας επιστρέφουµε τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στο
διάστηµα από τη λύση µέχρι την αρχικά προβλεπόµενη λήξη της ασφάλισής σας.
Για λόγους που αφορούν την πολιτική µας σε σχέση µε κάποιο συγκεκριµένο κίνδυνο ή τεχνικές ανάγκες µας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Στην ασφαλιστική σχέση µας εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω (ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
& ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ), απαλλασσόµαστε από την υποχρέωση να σας αποζηµιώσουµε
και στις εξής περιπτώσεις:
Αν, όταν συνάπτατε αυτήν την ασφάλιση, γνωρίζατε ότι είχε ήδη συµβεί Ασφαλιστική Περίπτωση. Σε αυτή την
περίπτωση, δικαιούµαστε τα Ασφάλιστρα µέχρι τη λήξη της ασφάλισής σας, χωρίς πλέον να σας προσφέρουµε
ασφαλιστική κάλυψη.
Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίων κάποιων από τα παρακάτω πρόσωπα, για την πραγµατοποίηση του
ασφαλισµένου κινδύνου:
Εσάς ή του ∆ικαιούχου του Ασφαλίσµατος.
Των προσώπων που συνοικούν µαζί σας ή µε τον ∆ικαιούχο του Ασφαλίσµατος.
Των νοµίµων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων σας ή του ∆ικαιούχου του Ασφαλίσµατος.
Των Τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των Ασφαλισµένων Αντικειµένων.

Εσείς έχετε την υποχρέωση να συµφωνήσετε σε οποιονδήποτε απαραίτητο έλεγχο θελήσουµε να κάνουµε, καθώς
και να µας δώσετε κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, που συµβάλλει στην έρευνά µας για την εκτίµηση της
Αποζηµίωσής σας. Ενηµερώστε τους ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα ότι τους απαλλάσσετε από τη δέσµευση
του ιατρικού απορρήτου προς εµάς, ώστε να µας δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία. Μέχρι να λάβουµε αυτά τα στοιχεία,
δεν έχουµε υποχρέωση να σας καταβάλουµε Αποζηµίωση.

Σε αυτή την περίπτωση, η αξίωσή σας προς Αποζηµίωση δεν γεννάται προτού απαλλαγείτε αµετάκλητα εσείς
και τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται αµέσως παραπάνω από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο
Αρχείο µε πράξη του Εισαγγελέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.

ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση αγωγής ή απαίτησης Τρίτου ή εξώδικης όχλησης σχετικά µε υλική Ζηµιά ή σωµατική βλάβη που
προκλήθηκε ή κάποιος ισχυρίζεται ότι προκλήθηκε από καλυπτόµενο κίνδυνο, µην αποδεχθείτε οποιαδήποτε
ευθύνη σας και µην προσφέρετε ή υποσχεθείτε οποιαδήποτε πληρωµή, γραπτά ή προφορικά. Την ίδια
υποχρέωση έχει κάθε ∆ικαιούχος του Ασφαλίσµατος.

Τα δικά µας δικαιώµατα
Εφόσον η ασφάλισή σας καλύπτει την Ασφαλιστική Περίπτωση, έχουµε την υποχρέωση να σας αποζηµιώσουµε σε
χρήµα ή σε είδος ή µε οποιαδήποτε άλλη παροχή δικαιούστε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Επιπλέον,
εκτός από τα δικαιώµατα που έχουµε αν δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις σας, έχουµε και τα εξής:

∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στην ασφαλιστική σχέση µας εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω (ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
& ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) έχουµε το δικαίωµα να καταγγείλουµε την ασφάλισή σας και στις
εξής περιπτώσεις:
Αν καθυστερήσετε να καταβάλετε κάποια δόση Ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτή, σας γνωστοποιούµε γραπτά
ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρων θα επιφέρει τη λύση της ασφάλισής σας α) µετά την
πάροδο δύο (2) εβδοµάδων από την κοινοποίηση της δήλωσής µας εάν η ασφάλισή σας έχει διάρκεια µέχρι
και ένα έτος, β) µετά την πάροδο ενός µήνα από την κοινοποίηση της δήλωσής µας εάν η ασφάλισή σας έχει
διάρκεια µεγαλύτερη του ενός έτους.
Αν παρουσιάζετε τη Ζηµιά µεγαλύτερη απ’ ό,τι πραγµατικά είναι ή χρησιµοποιείτε ψευδή αποδεικτικά µέσα. Σε
αυτή την περίπτωση, έχουµε επίσης το δικαίωµα να µη σας αποζηµιώσουµε.
Αν η επέλευση της Ασφαλιστικής Περίπτωσης οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια κάποιων από τα παρακάτω
πρόσωπα:
Εσάς ή του ∆ικαιούχου του Ασφαλίσµατος.
Των προσώπων που συνοικούν µαζί σας ή µε τον ∆ικαιούχο του Ασφαλίσµατος.
Των νοµίµων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων σας ή του ∆ικαιούχου του Ασφαλίσµατος.
Των Τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των Ασφαλισµένων Αντικειµένων.
Σε αυτή την περίπτωση έχουµε επίσης το δικαίωµα να µη σας αποζηµιώσουµε.
Αν έχετε καταδικαστεί για αδίκηµα συγγενές µε την απάτη περί τις ασφάλειες.
Αν κηρυχθείτε σε πτώχευση ή τεθείτε µε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση.
Μετά από Ζηµιά που κατά την κρίση µας δεν µας επιτρέπει να συνεχίσουµε να σας ασφαλίζουµε. Σε αυτή την
περίπτωση, θα καταγγείλουµε την ασφάλισή σας και τα αποτελέσµατα της καταγγελίας θα επέλθουν 1 µήνα
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Με την καταβολή της Αποζηµίωσής σας αποκτούµε όλα τα δικαιώµατά σας εναντίον Τρίτου προσώπου που
τυχόν είναι υπόχρεο για αποκατάσταση της Ζηµιάς σύµφωνα µε τον Νόµο.
Με τη σύναψη της ασφάλισής σας, µας εκχωρείτε κάθε σχετικό δικαίωµά σας και µας παρέχετε την πληρεξουσιότητα να προβούµε σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για Αποζηµίωσή µας από τον Τρίτο, µέχρι του
ποσού που εκχωρήθηκε, δηλαδή το ποσό της Αποζηµίωσης.
Το Ασφαλιστήριό σας αποδεικνύει γραπτά την εκχώρηση αυτή, καθώς και την παροχή της σχετικής
πληρεξουσιότητας προς εµάς.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Έχουµε το δικαίωµα να επισκευάσουµε ή να αποκαταστήσουµε τη Ζηµιά, αντί να σας αποζηµιώσουµε σε χρήµα.
Αν σας δηλώσουµε ότι επιθυµούµε να κάνουµε χρήση αυτού του δικαιώµατος, έχετε την υποχρέωση να µας
εφοδιάσετε µε την αναγκαία άδεια ανοικοδόµησης ή επισκευής µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
∆εν ευθυνόµαστε για καθυστέρηση έναρξης ή για επιβράδυνση των εργασιών που οφείλονται σε ανωτέρα
βία, όπως κακοκαιρία ή άλλο γεγονός πέρα από τον έλεγχο µας.

ΦΥΛΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέχρι να εκκαθαριστεί οριστικά η Ζηµιά, έχουµε το δικαίωµα να αναλάβουµε τη φύλαξη του Ασφαλισµένου
Περιεχοµένου που διασώθηκε, σε χώρο που θα ορίσουµε εµείς. Εσείς έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε
όλη τη δαπάνη για αυτή τη φύλαξη.
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Η Αποζηµίωση που δικαιούστε εξαρτάται από το πρόγραµµα ασφάλισης που έχετε επιλέξει,
το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο, καθώς και το είδος και τις συνθήκες της Ασφαλιστικής
Περίπτωσης. ∆είτε τους βασικούς παράγοντες που την καθορίζουν:

Είστε υποχρεωµένος να µεριµνάτε για την κανονική συντήρηση των Ασφαλισµένων Αντικειµένων.

Βασικοί παράγοντες

ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ
Αν η αξία που έχετε δηλώσει για τα Ασφαλισµένα
Αντικείµενα είναι µεγαλύτερη από την πραγµατική
αξία τους τη στιγµή της Ζηµιάς, δεν υποχρεούµαστε
να σας αποζηµιώσουµε για το επιπλέον ποσό από
την Τρέχουσα Αξία τους.

Στο Ασφαλιστήριό σας αναγράφονται οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την Αποζηµίωση που δικαιούστε
σε κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Είναι το χρηµατικό ποσό µέχρι το οποίο φτάνει η υποχρέωσή µας για Αποζηµίωση συνολικά ή για κάθε αντικείµενο
ασφάλισης ή για κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση. Αναγράφεται κατά κάλυψη στον Πίνακα Καλύψεων του
Ασφαλιστηρίου σας και αποτελεί το Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισής σας. Όποια
κι αν είναι η Ασφαλιστική Περίπτωση, η Αποζηµίωση που λαµβάνετε δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο Ανώτατο
Όριο Ευθύνης µας.
Κάθε φορά που σας αποζηµιώνουµε, µειώνεται αντίστοιχα το ισχύον Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας. Για να το
επαναφέρετε, χρειάζεται να µας το ζητήσετε και, εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, να καταβάλλετε τα επιπλέον
Ασφάλιστρα που αναλογούν.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Ορισµένες καλύψεις έχουν Απαλλαγή, δηλ. ένα µέρος του ποσού της Ζηµιάς επιβαρύνει εσάς, ενώ εµείς σας
αποζηµιώνουµε για το υπόλοιπο. Στο Ασφαλιστήριό σας αναγράφονται οι καλύψεις µε Απαλλαγή και ποια είναι αυτή.
Σε περίπτωση Ζηµιών που προκλήθηκαν από την ίδια Ασφαλιστική Περίπτωση, σας καταβάλουµε ως Αποζηµίωση
το ποσό της Ζηµιάς µείον το µεγαλύτερο ποσό Απαλλαγής.

Έχετε το δικαίωµα να προβείτε σε ανακατασκευή του Ασφαλισµένου Κτιρίου σε άλλο χώρο από αυτόν που
βρισκόταν το κτίριο που ζηµιώθηκε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µην αυξάνεται η ευθύνη µας εξαιτίας
αυτής της επιλογής σας.

Σε αυτή την περίπτωση µπορείτε να ζητήσετε µείωση
της αξίας των Ασφαλισµένων Αντικειµένων µε αντίστοιχη
µείωση των Ασφαλίστρων σας.

Αστική Ευθύνη
Σε όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις Αστικής Ευθύνης το Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. Καλύπτει συνολικά όλες τις απαιτήσεις ανά Ατύχηµα και περιλαµβάνει
δικαστικές δαπάνες, έξοδα και τόκους που µπορεί να προκύψουν από τις απαιτήσεις αυτές.
> Για να λάβετε την Αποζηµίωση που δικαιούστε, δείτε Τι να κάνετε σε περίπτωση Αστικής Ευθύνης
στη σελ. 45.

Σωµατική Βλάβη

ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Αν τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν µε καινούρια, για διάφορους
λόγους, τότε ως αξία αντικατάστασης λαµβάνεται η αξία των πλέον παρεµφερών µε αυτά από πλευράς
απόδοσης. Ελλείψει παρεµφερών, θα υπολογίσουµε την Αποζηµίωση µε βάση την Τρέχουσα Αξία των κατεστραµµένων αντικειµένων κατά τη στιγµή της Ζηµιάς.
Αν τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα στα οποία προκλήθηκαν Ζηµιές επιδέχονται επισκευή, η Ζηµιά υπολογίζεται
στη βάση της επισκευής µε καινούρια υλικά και όχι στη βάση της αντικατάστασης ή της ανακατασκευής. ∆εν
έχουµε την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουµε ή να τα ανακατασκευάσουµε.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να σας αποζηµιώσουµε είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση των Ασφαλισµένων
Αντικειµένων να ολοκληρωθεί µέσα σε 2 έτη από την ηµεροµηνία επέλευσης της Ζηµιάς. Το διάστηµα αυτό
παρατείνεται για 2 επιπλέον έτη, αν οι λόγοι που δεν ολοκληρώθηκαν οι επισκευές ή η αντικατάστασή τους,
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά σας.

Η Αποζηµίωση που δικαιούστε είναι για την αποκατάσταση
µόνο του υπόλοιπου µέρους της Ζηµιάς, που µας
αναλογεί. Το µέρος αυτό το προσδιορίζουµε µε βάση
τον Αναλογικό Κανόνα.

> Για να λάβετε την Αποζηµίωση που δικαιούστε, δείτε Τι να κάνετε σε περίπτωση Υλικής Ζηµιάς & Κλοπής
στη σελ. 44.

Υλικές Ζηµιές & Κλοπή
Σε όλες τις Υλικές Ζηµιές και τις ζηµιές ή απώλειες από Κλοπή που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας
υπολογίζουµε το ύψος της Ζηµιάς µε βάση την αξία που έχουν τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα ως καινούρια κατά
τη στιγµή της Ζηµιάς.

ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
Αν η αξία που έχετε δηλώσει για τα Ασφαλισµένα
Αντικείµενα είναι µικρότερη από την πραγµατική αξία
τους τη στιγµή της Ζηµιάς, τότε θεωρούµε ότι µέρος
της Ζηµιάς το επωµίζεστε εσείς, ως συνασφαλιστής.

Το Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας και είναι για το
σύνολο των παθόντων. Με την καταβολή του, λήγει αυτόµατα η παροχή της κάλυψης Προσωπικού Ατυχήµατος.
Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του Ασφαλισµένου συνεπεία Ατυχήµατος πριν τη λήξη της ασφάλισής του, την
Αποζηµίωση λαµβάνουν οι ∆ικαιούχοι του Ασφαλίσµατος.
> Για να λάβετε την Αποζηµίωση που δικαιούστε, δείτε Τι να κάνετε σε περίπτωση Σωµατικής Βλάβης
στη σελ. 45.

Νοµική Προστασία
Το Ανώτατο Όριο Ευθύνης µας αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας. Αναλυτικά για
αυτή την κάλυψη δείτε στο Αυτοτελές Κεφάλαιο Ασφάλισης Νοµικής Προστασίας στη σελ. 54.

Αν παρέλθουν οι παραπάνω προθεσµίες, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, υπολογίζουµε την Αποζηµίωσή σας µε
βάση την Τρέχουσα Αξία των Ασφαλισµένων Αντικειµένων τη στιγµή της Ζηµιάς. Σας καταβάλλουµε ως αρχική
Αποζηµίωση αυτό το ποσό. Όταν η ανακατασκευή ή αντικατάσταση των Ασφαλισµένων Αντικειµένων ολοκληρωθεί
πλήρως και αποδεδειγµένα, σας καταβάλλουµε και το υπόλοιπο ποσό της Αποζηµίωσής σας, δηλ. τη διαφορά
του ποσού που έχετε λάβει από το ποσό της Αποζηµίωσης σε Αξία Αντικατάστασης µε Καινούριο.
Σε καµιά περίπτωση το ποσό της Αποζηµίωσης σε Αξία Αντικατάστασης µε Καινούριο δεν µπορεί να υπερβεί
το ποσό των δαπανών που πραγµατικά έγιναν.
Η Αποζηµίωση σε Αξία Αντικατάστασης µε Καινούριο δεν ισχύει για αντικείµενα που η αξία τους έχει µειωθεί
κάτω του 70% λόγω παλαιότητας, όπως ενδύµατα, υποδήµατα, λευκά είδη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις.
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Ανταποκρινόµαστε αµέσως σε κάθε περιστατικό που καλύπτει η ασφάλισή σας και σας
καθοδηγούµε βήµα-βήµα. ∆είτε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε:

> ∆είτε τι Αποζηµίωση δικαιούστε για Υλικές Ζηµιές & Κλοπή στην ενότητα Η Αποζηµίωση που λαµβάνετε,
σελ. 40.

Υλικές Ζηµιές & Κλοπή

Αστική Ευθύνη

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Σε κάθε περίπτωση αξίωσης Τρίτου, µην αποδεχθείτε οποιαδήποτε ευθύνη σας και µην προσφέρετε ή
υποσχεθείτε οποιαδήποτε πληρωµή, γραπτά ή προφορικά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

Σε περιστατικά που απαιτούν άµεση επέµβαση, όπως πυρκαγιά ή πληµµύρα, καλέστε αµέσως την Πυροσβεστική ή
την αντίστοιχη αρµόδια Αρχή. Προέχει η δική σας ασφάλεια, η προστασία της κατοικίας σας και του περιεχοµένου
της, και ο περιορισµός της Ζηµιάς.

ΚΛΟΠΗ ή ∆ΙΑΡΡΗΞΗ
Σε περίπτωση Κλοπής ή ∆ιάρρηξης, δηλώστε την αµέσως στην Αστυνοµία. Υποβάλετε τη σχετική µήνυση και
στείλτε µας αντίγραφό της, όταν µας δηλώσετε τη Ζηµιά.
Στη συνέχεια, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση Ζηµιάς ή απώλειας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. ∆ΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ
Ενηµερώστε µας για το περιστατικό. Τηλεφωνήστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών µας στο 210 9303800
και πείτε µας:
Τον αριθµό του Ασφαλιστηρίου σας
Το ονοµατεπώνυµό σας
Τι έχει συµβεί
Σηµειώνουµε τα απαραίτητα στοιχεία, σας ενηµερώνουµε τι καλύπτει το ασφαλιστικό σας πρόγραµµα και σας
εξηγούµε τα επόµενα βήµατα. Ορίζουµε έναν υπεύθυνο χειρισµού του περιστατικού σας, που σας ενηµερώνει
και σας καθοδηγεί σε κάθε βήµα. Μέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες λαµβάνετε από εµάς και γραπτά ό,τι χρειάζεται
να γνωρίζετε.
Για να εξακριβωθεί ότι η Ζηµιά ή απώλεια προκλήθηκε από κίνδυνο που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας, πρέπει
να γίνει πραγµατογνωµοσύνη. Για τον σκοπό αυτόν, διατηρήστε την κατοικία σας και το περιεχόµενό της στην
κατάσταση που βρίσκονται µετά τη Ζηµιά. Μην αλλάξετε τη θέση του περιεχοµένου της. Καµία επισκευή ή άλλη
επέµβαση δεν πρέπει να γίνει πριν την πραγµατογνωµοσύνη.
2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Ορίζουµε έναν ανεξάρτητο πραγµατογνώµονα, που επικοινωνεί αµέσως µαζί σας. Την ηµέρα και ώρα που θα
συµφωνήσετε, έρχεται στην κατοικία σας. Εξετάζει το είδος της Ζηµιάς και τις συνθήκες της.
Απαντήστε µε ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του και δώστε του όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη µελέτη του.
Τα αποτελέσµατα της µελέτης του καταγράφονται στην έκθεση πραγµατογνωµοσύνης. Αντίγραφό της θα έχετε
στη διάθεσή σας µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσµατα της πραγµατογνωµοσύνης
προκύπτει αν δικαιούστε Αποζηµίωση και σε θετική περίπτωση το ύψος αυτής, σύµφωνα µε τους όρους του
Ασφαλιστηρίου σας.
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ
Μπορείτε πλέον να επισκευάσετε την κατοικία σας και το περιεχόµενό της. Αν το Ασφαλιστήριό σας καλύπτει τη
Ζηµιά και η κατοικία σας βρίσκεται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Ηράκλειο, Λάρισα, Μαγνησία ή Χαλκίδα, σας
συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε την Υπηρεσία Επισκευής Ζηµιών Eurolife ERB Repair.
Έτσι εξασφαλίζετε:
Επισκευή µε εγγύηση ποιότητας από συνεργεία της επιλογής µας.
Γρήγορο διακανονισµό, χωρίς να εκταµιεύσετε χρήµατα.
Χαµηλότερη Απαλλαγή κατά 150 ευρώ.
Αν επιλέξετε άλλο συνεργείο ή τεχνικούς, ο υπεύθυνος χειρισµού θα σας ενηµερώσει για ό,τι άλλο χρειαζόµαστε
από εσάς για να ολοκληρωθεί ο διακανονισµός.
4. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Ελέγχουµε την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης και ό,τι άλλο έχουµε λάβει από εσάς. Σε περίπτωση που
δικαιούστε Αποζηµίωση σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου σας, σας γνωστοποιούµε το ποσό αυτής.
Μπορείτε να την εισπράξετε:
Με επιταγή.
Με κατάθεση στο λογαριασµό που θα µας υποδείξετε.
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1. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ενηµερώστε µας για το περιστατικό. Τηλεφωνήστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών µας στο 210 9303800
και πείτε µας:
Τον αριθµό του Ασφαλιστηρίου σας
Το ονοµατεπώνυµό σας
Τι έχει συµβεί
Στείλτε µας οποιαδήποτε δικαστική πράξη, απόφαση, απαγόρευση, οποιοδήποτε ένταλµα, δικόγραφο ή άλλο
νοµικό έγγραφο σας έχει επιδοθεί.
Εµείς σηµειώνουµε τα απαραίτητα στοιχεία και σας εξηγούµε τα επόµενα βήµατα. Ορίζουµε έναν υπεύθυνο
χειρισµού του περιστατικού σας, που σας ενηµερώνει και σας καθοδηγεί σε κάθε βήµα. Μέσα σε 3 εργάσιµες
ηµέρες λαµβάνετε από εµάς και γραπτά ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε.
Για να εξακριβωθεί ότι η αστική ευθύνη σας προέρχεται από κίνδυνο που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας, πρέπει
να γίνει πραγµατογνωµοσύνη. Για τον σκοπό αυτό, διατηρήστε την κατοικία σας και το περιεχόµενό της στην
κατάσταση που βρίσκονται µετά τη Ζηµιά. Καµία επισκευή ή άλλη επέµβαση δεν πρέπει να γίνει πριν την
πραγµατογνωµοσύνη.
2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Ορίζουµε έναν ανεξάρτητο πραγµατογνώµονα, που επικοινωνεί αµέσως µαζί σας. Την ηµέρα και ώρα που θα
συµφωνήσετε, έρχεται στην κατοικία σας. Για να εξακριβώσει ότι η αστική ευθύνη σας καλύπτεται από το
Ασφαλιστήριό σας, εξετάζει το είδος και τις συνθήκες της Ζηµιάς ή/και της σωµατικής βλάβης, για τα οποία
υπάρχει αξίωση Τρίτου.
Απαντήστε µε ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του και δώστε του όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη µελέτη του.
Τα αποτελέσµατα της µελέτης του καταγράφονται στην έκθεση πραγµατογνωµοσύνης. Αντίγραφό της θα έχετε στη
διάθεσή σας µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσµατα της πραγµατογνωµοσύνης
προκύπτει αν δικαιούστε Αποζηµίωση και σε θετική περίπτωση το ύψος αυτής, σύµφωνα µε τους όρους του
Ασφαλιστηρίου σας.
3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Χειριζόµαστε για λογαριασµό σας κάθε δικαστική ή εξώδικη αξίωση Τρίτων. ∆ιατηρούµε το δικαίωµα να
προβαίνουµε κατά την κρίση µας σε διακανονισµό της απαίτησης, αποκαθιστούµε τη Ζηµιά ή ικανοποιούµε
οποιασδήποτε αξίωση Αποζηµίωσης. Σας ενηµερώνει σχετικά ο υπεύθυνος χειρισµού του περιστατικού σας.
4. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που δικαιούστε Αποζηµίωση σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου σας, σας γνωστοποιούµε το ποσό αυτής και την καταβάλουµε σε εσάς ή στον Τρίτο που την αξιώνει:
Με επιταγή.
Με κατάθεση στο λογαριασµό που θα µας υποδείξετε.
> ∆είτε τι Αποζηµίωση δικαιούστε για Αστική Ευθύνη στην ενότητα Η Αποζηµίωση που λαµβάνετε, σελ. 41.

Σωµατική Βλάβη
Στην κάλυψη Προσωπικού Ατυχήµατος, Ασφαλισµένος θεωρείστε και εσείς και ο/η σύζυγός σας. Σε περίπτωση
πολύ σοβαρής σωµατικής βλάβης ή απώλειας ζωής του Ασφαλισµένου, τα διαδικαστικά αναλαµβάνει η
Οικογένειά του, πάντα µε τη δική µας καθοδήγηση.

1. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Για την περίθαλψη και τη νοσηλεία του Ασφαλισµένου, επιλέξτε όποιον ιατρό ή νοσηλευτικό ίδρυµα θέλετε.
Ενηµερώστε όµως τους ιατρούς και το νοσηλευτικό ίδρυµα ότι τους απαλλάσσετε από τη δέσµευση του ιατρικού
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απορρήτου προς εµάς, ώστε να µας δίνουν τα στοιχεία που µας είναι απαραίτητα για την ιατρική πραγµατογνωµοσύνη.
Επίσης, ζητήστε και κρατήστε τις γνωµατεύσεις και τα παραπεµπτικά σηµειώµατα των ιατρών. Και αυτά τα
στοιχεία µας είναι απαραίτητα για να εκτιµήσουµε τι Αποζηµίωση δικαιούστε.
2. ∆ΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ενηµερώστε µας για το ατύχηµα. Τηλεφωνήστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών µας στο 210 9303800
και πείτε µας:
Τον αριθµό του Ασφαλιστηρίου σας
Το ονοµατεπώνυµό σας
Τι έχει συµβεί
Σηµειώνουµε τα απαραίτητα στοιχεία, σας ενηµερώνουµε για το τι καλύπτει το ασφαλιστικό σας πρόγραµµα
και σας εξηγούµε τα επόµενα βήµατα. Ορίζουµε έναν υπεύθυνο χειρισµού του περιστατικού σας, που σας
καθοδηγεί σε κάθε βήµα. Μέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες λαµβάνετε από εµάς και γραπτά ό,τι χρειάζεται να
γνωρίζετε.
Για να εξακριβωθεί ότι η σωµατική βλάβη προκλήθηκε από Ζηµιά που καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας, είναι
απαραίτητο να γίνει πραγµατογνωµοσύνη στην κατοικία σας ή/και το περιεχόµενό της. Για τον σκοπό αυτό,
διατηρήστε τα στην κατάσταση που βρίσκονται µετά τη Ζηµιά. Μην αλλάξετε τη θέση του περιεχοµένου της.
Καµία επισκευή ή άλλη επέµβαση δεν πρέπει να γίνει πριν την πραγµατογνωµοσύνη.
3. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Ορίζουµε έναν ανεξάρτητο πραγµατογνώµονα, που επικοινωνεί αµέσως µαζί σας. Την ηµέρα και ώρα που θα
συµφωνήσετε, έρχεται στην κατοικία σας. Για να εξακριβώσει ότι η σωµατική βλάβη συνδέεται µε καλυπτόµενη
Ζηµιά, εξετάζει το είδος της Ζηµιάς και τις συνθήκες της. Απαντήστε µε ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του και
δώστε του όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη µελέτη του.
Τα αποτελέσµατα της µελέτης του καταγράφονται στην έκθεση πραγµατογνωµοσύνης. Αντίγραφό της θα έχετε
στη διάθεσή σας µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσµατα της πραγµατογνωµοσύνης
προκύπτει αν δικαιούστε Αποζηµίωση και σε θετική περίπτωση το ύψος αυτής, σύµφωνα µε τους όρους του
Ασφαλιστηρίου σας.
4. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Ως ανεξάρτητο ιατρικό πραγµατογνώµονα ορίζουµε έναν ιατρό µε ειδικότητα σχετική µε τη σωµατική βλάβη
του Ασφαλισµένου. Σε συνεννόηση µαζί σας και ανάλογα µε τη σοβαρότητα του περιστατικού, ο ιατρικός
πραγµατογνώµονας επισκέπτεται τον Ασφαλισµένο. Εξετάζει τη σωµατική βλάβη και µελετά τις γνωµατεύσεις
και τα παραπεµπτικά των ιατρών.
Τα αποτελέσµατα της µελέτης του καταγράφονται στην έκθεση ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης που συντάσσει.
Αντίγραφό της θα έχετε στη διάθεσή σας µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
5. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Ελέγχουµε τις εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης και ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης, καθώς και ό,τι άλλο έχουµε
λάβει από εσάς. Σε περίπτωση που δικαιούστε Αποζηµίωση σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου σας,
σας γνωστοποιούµε το ποσό αυτής.

Αλλαγές,
ενηµερώσεις
& προθεσµίες

Μπορείτε να την εισπράξετε:
Με επιταγή.
Με κατάθεση στο λογαριασµό που θα µας υποδείξετε.
Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του Ασφαλισµένου, την Αποζηµίωση εισπράττουν οι ∆ικαιούχοι του Ασφαλίσµατος.
> ∆είτε τι Αποζηµίωση δικαιούστε για Προσωπικό Ατύχηµα στην ενότητα Η Αποζηµίωση που λαµβάνετε, σελ. 41.

∆είτε αναλυτικά τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε στο Αυτοτελές Κεφάλαιο Ασφάλισης Νοµικής
Προστασίας στη σελ. 54.
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Αλλαγές,
ενηµερώσεις
& προθεσµίες

Νοµική Προστασία
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Κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας είναι πιθανό να συµβούν ορισµένα γεγονότα ή να
αλλάξουν κάποια δεδοµένα που διαµορφώνουν την ασφαλιστική σχέση µας. ∆είτε εδώ
για ποια θέµατα έχετε την υποχρέωση να µας ενηµερώνετε, πώς και πότε:

Τι πρέπει να µας γνωστοποιείτε
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αν αλλάξετε διεύθυνση επικοινωνίας, ενηµερώστε µας αµέσως. Είναι απαραίτητο για να µπορούµε να σας
στέλνουµε τυχόν γνωστοποιήσεις, όπως προβλέπεται από τον νόµο.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Αν πουλήσετε ή µεταβιβάσετε σε άλλον τα Ασφαλισµένα Αντικείµενα ή αν προβείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή
στην κυριότητα ή την κατοχή τους, έχετε την υποχρέωση να µας ενηµερώσετε αµέσως γραπτά.
> ∆είτε αναλυτικά ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας στις περιπτώσεις αυτές, στην ενότητα Για να σας
αποζηµιώσουµε, σελ. 34.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αγωγής ή απαίτησης Τρίτου ή εξώδικης όχλησης σχετικά µε υλική Ζηµιά ή σωµατική βλάβη
που προξενήθηκε ή κάποιος ισχυρίζεται ότι προξενήθηκε από καλυπτόµενο κίνδυνο, κοινοποιήστε µας αµέσως
κάθε σχετικό έγγραφο.
Σε κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση έχετε την υποχρέωση να µας τη δηλώσετε γραπτά, το αργότερο µέσα σε 8
ηµέρες από τη στιγµή που τη µαθαίνετε.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας να σας γίνουν γνωστά στοιχεία ή περιστατικά που αυξάνουν
σηµαντικά τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο.
Μεταξύ άλλων, ενδεικτικά περιστατικά που αυξάνουν τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο είναι:
Αλλαγές στη χρήση της Ασφαλισµένης Κατοικίας σας.
Εργασίες που λαµβάνουν ή πρόκειται να λάβουν χώρα σε γειτονικό σας οικόπεδο, όπως κατεδάφιση, εκσκαφή
ή χωµατουργική εργασία, επισκευή, µετατροπή ή νέα κατασκευή.
Έχετε υποχρέωση να µας γνωστοποιείτε γραπτά, µέσα σε 14 ηµέρες από τη στιγµή που σας γίνεται γνωστό
κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο σε βαθµό που αν το
γνωρίζαµε δεν θα είχαµε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχαµε συνάψει µε τους ίδιους όρους.
> ∆είτε αναλυτικά ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας στις περιπτώσεις αυτές, στην ενότητα Για να σας
αποζηµιώσουµε, σελ. 34.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Είναι πιθανό το Ασφαλισµένο Κτίριο ή/και το Ασφαλισµένο Περιεχόµενο της κατοικίας σας να ασφαλίζεται για
τον ίδιο κίνδυνο και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Οι άλλες ασφαλίσεις αυτές µπορεί να ήταν ήδη σε ισχύ
κατά τη σύναψη της παρούσας ασφάλισής σας ή να συνάφθηκαν στη διάρκειά της.

Αυτοτελές
Ειδικό Κεφάλαιο
Ασφάλισης
Νοµικής Προστασίας

Όποτε συµβαίνει αυτό, έχετε την υποχρέωση να µας ενηµερώνετε γραπτά και χωρίς καθυστέρηση για τις άλλες
ασφαλίσεις και για κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που θα σας ζητήσουµε.
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Αυτοτελές Ειδικό
Κεφάλαιο Ασφάλισης
Νοµικής Προστασίας

> ∆είτε αναλυτικά ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας στις περιπτώσεις αυτές, στην ενότητα Για να σας
αποζηµιώσουµε, σελ. 35.
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Αυτό το κεφάλαιο είναι αυτοτελές και περιέχει τους όρους ασφάλισης Νοµικής Προστασίας
του ιδιοκτήτη του Ασφαλισµένου Κτιρίου. Η διαχείριση των Ασφαλιστικών Περιπτώσεων του κλάδου
Νοµικής Προστασίας πραγµατοποιείται από την Εταιρεία D.A.S. - Hellas Α.Ε. που εδρεύει στην Ηλιούπολη,
επί της Λεωφ. Βουλιαγµένης 411, ΤΚ 163 46, (τηλέφωνο: 210 9001300, φαξ: 210 9235875,
e-mail: claimsdep@das.gr, διαδικτυακός τόπος: www.das.gr).

Τα βασικά της ασφαλιστικής προστασίας σας

ΕΜΕΙΣ | ΕΣΕΙΣ
Όπου βλέπετε «εµείς» ή «εµάς» κ.λπ. ή το ρήµα είναι σε πρώτο πρόσωπο, αναφέρεται στην ασφαλιστική εταιρεία
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
Αντίστοιχα, όπου βλέπετε «εσείς» ή «εσάς» κ.λπ. ή το ρήµα είναι σε δεύτερο πρόσωπο, αναφέρεται σε εσάς τον
Ασφαλισµένο / Λήπτη της Ασφάλισης σύµφωνα µε τον νόµο.

ΑΡΣΕΝΙΚΟ = ΘΗΛΥΚΟ
Όπου χρησιµοποιούνται ουσιαστικά ονόµατα, επίθετα, µετοχές και αντωνυµίες σε αρσενικό γένος, υπονοείται πάντα
και ο αντίστοιχος τύπος θηλυκού γένους (και αντίστροφα).

ΤΡΙΤΟΣ

ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΣ
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που επήλθαν στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους του Ασφαλιστηρίου σας.

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.

ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ασφαλιστικής προστασίας σας αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου
σας. Η ασφάλισή σας αρχίζει εφόσον έχουν καταβληθεί τα Ασφάλιστρα ή η πρώτη δόση τους, αν έχουµε συµφωνήσει
η καταβολή να γίνεται σε δόσεις.

ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Η ασφαλιστική προστασία σας έχει ορισµένη διάρκεια. Μπορείτε να δείτε ακριβώς πότε λήγει η Ασφαλιστική Περίοδος
στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου σας.

ΠΩΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΣ
Η ασφαλιστική προστασία σας ανανεώνεται αυτόµατα στη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου. Για να γίνει αυτό όµως,
πρέπει το αργότερο µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία να µας έχετε καταβάλει τα Ασφάλιστρα της επόµενης περιόδου ή την
πρώτη δόση τους. 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 1 µήνα πριν λήξει η Ασφαλιστική Περίοδος.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΨΕΤΕ
Οποιαδήποτε στιγµή πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου έχετε το δικαίωµα να καταγγείλετε την ασφαλιστική
προστασία σας. Για τον σκοπό αυτό, ειδοποιήστε µας γραπτά. Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας σας θα λυθεί µόλις
λάβουµε τη δήλωση σας. Θα σας επιστρέψουµε τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από τη λύση µέχρι την
αρχικά προβλεπόµενη λήξη της ασφάλισής σας.
Αν ο Ασφαλιστικός σας Κίνδυνος µειώθηκε ουσιαστικά, έχετε δικαίωµα να ζητήσετε αντίστοιχη µείωση του Ασφαλίστρου.
Αν αρνηθούµε τη µείωση ή δεν απαντήσουµε στο σχετικό αίτηµά σας για διάστηµα πέραν του 1 µήνα από την υποβολή
του, έχετε δικαίωµα να καταγγείλετε την ασφαλιστική σύµβαση για το υπολειπόµενο διάστηµα.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Για την επίλυση διαφοράς που ενδεχοµένως θα προκύψει µεταξύ µας από το Ασφαλιστήριό σας, αρµόδια θα είναι
αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ορισµοί
Στο αυτοτελές κεφάλαιο Νοµικής Προστασίας ορισµένες λέξεις και φράσεις αναγράφονται µε πεζοκεφαλαία:
Αποζηµίωση ή Ασφάλισµα
Ασφαλισµένα Αντικείµενα
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο - Ανώτατο Όριο Ευθύνης
Ασφαλισµένο Κτίριο
Ασφαλισµένο Περιεχόµενο
Ασφαλισµένος
Ασφαλιστική Περίοδος

Ασφαλιστική Περίπτωση
Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Ασφάλιστρο
Ζηµιά
Συµβαλλόµενος ή Λήπτης της Ασφάλισης
Τροµοκρατικές Ενέργειες ή Τροµοκρατία

Στο πλαίσιο της ασφαλιστικής σχέσης µας οι λέξεις ή φράσεις αυτές έχουν συγκεκριµένη σηµασία, η οποία ορίζεται στην
ενότητα Ορισµοί, σελ. 13.
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Η ασφαλιστική προστασία σας
Στην κάλυψη Νοµικής Προστασίας διευκρινίζεται ότι:
Ασφαλισµένος θεωρείστε εσείς, υπό την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτη του Ασφαλισµένου Κτιρίου, ο/η σύζυγός σας και
τα παιδιά σας έως την ηλικία των 25 ετών.
Η ασφαλιστική προστασία σάς παρέχεται κατά την εξωεπαγγελµατική δραστηριότητα της ζωής σας.
ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ τις εξής περιπτώσεις:
Την υπεράσπισή σας σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αµελείας ποινικών
διατάξεων.
Περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές συµβάσεις σας ως ιδιοκτήτη, που αφορούν την κατοικία σας ως κτίριο και ως
περιεχόµενο αποκλειστικά για ό,τι σχετίζεται µε τον εξοπλισµό της. Για διαφορές µέχρι 600 ευρώ κάνουµε µόνο
εξώδικες ενέργειες.
Μετά την επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης αναλαµβάνουµε τις σχετικές δαπάνες για τη διαφύλαξη των
εννόµων συµφερόντων σας, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαφύλαξη
αυτή να είναι αναγκαία, δηλαδή να προσφέρει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και να µην εµφανίζεται προφανώς
άδικη ή ασύµφορη.
Συγκεκριµένα, στις καλυπτόµενες περιπτώσεις:

Καταβάλλουµε
Την αµοιβή ενός δικηγόρου, µε βάση το Παράρτηµα Ι του
Ν.4194/2013 ή οποιαδήποτε αναπροσαρµογή αυτού
µε νεωτέρα νοµοθετική ρύθµιση. Κατά τη 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 εσάς.

∆εν Καταβάλλουµε
Τα έξοδα συµβιβασµού, που χωρίς προηγούµενη
έγκρισή µας, δεν είναι ανάλογα µε την έκταση της
νίκης προς την ήττα ή που η ανάληψή τους δεν είναι
αναγκαία κατά το ισχύον ∆ίκαιο.
Τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νοµικής
Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωµένος να καταβάλλει
Τρίτος.
Τις δαπάνες, που δηµιουργήθηκαν από υπαίτια
παράλειψή σας.
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 προσωποκρατουµένων σε φυλακές κείµενες εκτός της έδρας του
δικαστηρίου του τόπου της σύλληψης, τα τροφεία κ.λπ.
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ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ
Την προάσπιση έννοµων συµφερόντων σας που έχουν σχέση µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου ή οδηγού
οχηµάτων που κινούνται αυτοδύναµα, καθώς και των ρυµουλκούµενων.
Την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων σας που:
Απορρέουν άµεσα από τη µελέτη, την οικοδόµηση ή τη µετατροπή ενός ακινήτου, κτίσµατος ή µέρους κτίσµατος,
των οποίων είστε ή πρόκειται να γίνετε κύριος ή κάτοχος. ∆ιευκρινίζεται ότι µετατροπή θεωρείται εκείνη για την
οποία χρειάζεται άδεια των αρχών.
Σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων.
Σχετίζονται µε εσάς ως επιτηδευµατία ή ελεύθερο επαγγελµατία.
Απορρέουν από εργατικές σχέσεις σας.
Έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε πόλεµο, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες,
σεισµούς, Ζηµιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωµαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια, τροµοκρατικές ενέργειες.
∆ιαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται µε:
Φορολογία ή δασµούς. Περιλαµβάνονται και οι διαφορές που έχουν σχέση µε κάθε είδους τέλη ή
δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆, καθώς και τα ποινικά αδικήµατα για τις σχετικές παραβάσεις.
Οικογενειακό και κληρονοµικό δίκαιο.
Συµβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας και αναδοχής χρέους.
Σχέσεις µισθώσεων ή δουλείας επί ακινήτων.
Αναδασµό, αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ακινήτων και εµπράγµατης
δουλείας.
Ενοχικές συµβάσεις που δεν αφορούν εσάς ως ιδιοκτήτη της κατοικίας ως κτίριο και ως περιεχόµενο
για ό,τι σχετίζεται µε τον εξοπλισµό της.
Ασφαλιστήριά σας / Ασφαλιστικές συµβάσεις που έχετε συνάψει.
∆ιαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή δικαστήρια και αρχές.
Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που επήλθαν στην αλλοδαπή.
Επιδόσεις δικογράφων στην αλλοδαπή ή/και για επιδόσεις δικογράφων σε αντιδίκους αγνώστου διαµονής ή/και
εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων στην αλλοδαπή.
Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που αναγγέλλονται σε εµάς ύστερα από 6 µήνες µετά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου σας που
κάλυπτε τον κίνδυνο.
Αν κατηγορείστε ότι διαπράξατε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΡΙΤΩΝ
Παρέχουµε ασφαλιστική προστασία σε φυσικά πρόσωπα που µπορούν από τον Νόµο 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.
Αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων των δικαιωµάτων από το Ασφαλιστήριό σας ανήκει σε εσάς.
∆ικαιούµαστε όµως να παρέχουµε ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισµένους Τρίτους, εφόσον εσείς δεν
εναντιώνεστε.
Όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις σας από τους όρους αυτούς ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των Τρίτων που
αναφέρονται στις παραπάνω δύο παραγράφους.
∆εν παρέχουµε ασφαλιστική προστασία για την παραφύλαξη έννοµων συµφερόντων των συνασφαλισµένων µε το ίδιο
Ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή/και εναντίον σας.

Για να σας αποζηµιώσουµε
ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η επέλευση της Ασφαλιστικής Περίπτωσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συµβεί στη διάρκεια της Ασφαλιστικής
Περιόδου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ασφαλιστήριό σας.
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 αρχίσατε ή υποστηρίζεται πως αρχίσατε να παραβαίνετε τη διάταξη.
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Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Ασφαλιστική Περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σηµείο που ο
Ασφαλισµένος, ο αντίδικος ή Τρίτος για πρώτη φορά άρχισαν ή υποστηρίζεται πως άρχισαν να αθετούν συµβατικές
υποχρεώσεις ή να παραβαίνουν διατάξεις Νόµου.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
Κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας, είναι πιθανό να σας γίνουν γνωστά στοιχεία ή περιστατικά που αυξάνουν
σηµαντικά τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο. Έχετε υποχρέωση να µας γνωστοποιείτε γραπτά, µέσα σε 14 ηµέρες από τη
στιγµή που σας γίνεται γνωστό κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο σε
βαθµό που αν το γνωρίζαµε δεν θα είχαµε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχαµε συνάψει µε τους ίδιους όρους.
Μόλις λάβουµε γνώση της αύξησης του Ασφαλιστικού Κινδύνου, έχουµε δικαίωµα να καταγγείλουµε την ασφάλισή σας
ή να ζητήσουµε την τροποποίησή της.
Αν παραλείψετε να µας το δηλώσετε, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του Νόµου
2496/97.
Μόλις επέλθει η Ασφαλιστική Περίπτωση, έχετε τις εξής υποχρεώσεις:
Να µας ενηµερώσετε πλήρως σχετικά µε τα αληθινά περιστατικά της Ασφαλιστικής Περίπτωσης, να υποδείξετε τα
αποδεικτικά µέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να µας τα διαθέσετε, όταν σας τα ζητήσουµε.
Να δώσετε πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο που θα αναλάβει να παραφυλάξει τα συµφέροντά σας, σύµφωνα µε τους
όρους που περιγράφονται στο αυτοτελές κεφάλαιο Νοµικής Προστασίας. Να τον ενηµερώσετε πλήρως σχετικά µε τα
αληθινά περιστατικά της υπόθεσης. Να του υποδείξετε τα αποδεικτικά µέσα, κυρίως τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των
µαρτύρων. Να του δώσετε σχετικά κάθε χρήσιµη πληροφορία και να του προσκοµίσετε τα αναγκαία έγγραφα και
δικαιολογητικά.
Να πάρετε τη σύµφωνη γνώµη µας πριν λάβετε µέτρα που δηµιουργούν δαπάνες, όπως εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων
µέσων και να αποφύγετε καθετί που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.
Να µας υποβάλετε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών.
Αν αθετήσετε µε υπαιτιότητά σας κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις σας, τότε έχουµε δικαίωµα να ζητήσουµε
αποκατάσταση της ζηµιάς µας.

ΤΑ ∆ΙΚΑ ΜΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Έχουµε το δικαίωµα και εφόσον µας το ζητήσετε την υποχρέωση πριν από την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο, να
παραφυλάξουµε τα συµφέροντά σας, καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
Μπορούµε να εξετάσουµε αν η παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων σας είναι αναγκαία σύµφωνα µε τους όρους
που περιγράφονται στο αυτοτελές κεφάλαιο Νοµικής Προστασίας. Σε περίπτωση µεταξύ µας διαφωνίας ως προς
την ανάγκη παραφύλαξης των έννοµων συµφερόντων σας ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, µπορείτε να
προκαλέσετε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση δικηγόρου της αρεσκείας σας, σχετικά µε την ανάγκη ή µη της
παραφύλαξης.
Αν δεν αποδέχεστε τη γνωµοδότηση αυτή ή αν κρίνουµε 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.∆ικ.
Οι δαπάνες για τις παραπάνω ενέργειες:
Βαρύνουν εµάς, εφόσον µε τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η παραφύλαξη των συµφερόντων σας.
Κατανέµονται κατ’ ισοµοιρία σε εµάς και εσάς, σε αντίθετη περίπτωση.
Η διαδικασία αυτή δεν σας στερεί µε οποιοδήποτε τρόπο από το δικαίωµά σας για προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Αν, παρά την αντίθετη απόφαση του διαιτητή, προσφύγετε σε δικαστική ή διοικητική αρχή, οι σχετικές δαπάνες:
Βαρύνουν εσάς, σε περίπτωση ολοσχερούς ήττας σας.
Επιµερίζονται ανάλογα µε την έκταση της κατ’ ουσία ήττας προς τη νίκη σας, στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Επιπλέον, έχουµε το δικαίωµα να διακόψουµε την ασφαλιστική προστασία σας στις εξής περιπτώσεις:
Αν καθυστερήσετε να καταβάλετε κάποια δόση Ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτή, σας γνωστοποιούµε γραπτά ότι η
περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρων θα επιφέρει τη λύση της ασφάλισής σας α) µετά την πάροδο δύο (2)
εβδοµάδων από την κοινοποίηση της δήλωσής µας εάν η ασφάλισή σας έχει διάρκεια µέχρι και ένα έτος, β) µετά την
πάροδο ενός µήνα από την κοινοποίηση της δήλωσής µας εάν η ασφάλισή σας έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός έτους.
Μετά από Ζηµιά που κατά την κρίση µας δεν µας επιτρέπει να συνεχίσουµε να σας ασφαλίζουµε. Στην περίπτωση αυτή,
σας το γνωστοποιούµε γραπτά, παρέχουµε κάλυψη για τη συγκεκριµένη Ζηµία και καταγέλλουµε την ασφαλιστική
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προστασία σας 1 µήνα µετά από τη σχετική γνωστοποίηση. Σας επιστέφουµε τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο
διάστηµα από τη λύση µέχρι την αρχικά προβλεπόµενη λήξη της ασφαλιστικής προστασίας σας.

Η αποζηµίωση που λαµβάνετε
ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Το ασφαλιστικό ποσό για κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση έχει συµφωνηθεί και αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του
Ασφαλιστηρίου σας. Είναι το Ανώτατο Όριο Ευθύνης των ασφαλιστικών παροχών που πρέπει να παρασχεθούν συνολικά
σε εσάς και τους συνασφαλισµένους σας.
Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί µόνο µία φορά για όλες εκείνες τις Ασφαλιστικές Περιπτώσεις που συνδέονται
µεταξύ τους χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Απαιτήσεις σας για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που καταβάλαµε για λογαριασµό σας, µεταβιβάζονται
σε εµάς µόλις γεννηθούν. Χρηµατικά ποσά που σας επιστράφηκαν ήδη, αποδίδονται σε εµάς.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις που πηγάζουν από το Ασφαλιστήριό σας δεν µπορούν να εκχωρηθούν ούτε να ενεχυριασθούν
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή µας.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
∆εν χωρεί συµψηφισµός µε απαιτήσεις µας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Οι αξιώσεις σας απέναντί µας παραγράφονται µετά 4 χρόνια από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Τι να κάνετε σε περίπτωση Νοµικής Προστασίας
Κάθε Ασφαλιστική Περίπτωση που αφορά την κάλυψη Νοµικής Προστασίας έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Αυτές
διαµορφώνουν και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε. Σε κάθε περίπτωση αγωγής ή απαίτησης Τρίτου, µην
αποδεχθείτε οποιαδήποτε ευθύνη σας και µην προσφέρετε ή υποσχεθείτε οποιαδήποτε πληρωµή, γραπτά ή προφορικά.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντί σας σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
∆εν φέρουµε καµία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου και ιδιαίτερα για πράξεις και παραλείψεις κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του.
4. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Είστε υποχρεωµένος να µας υποστηρίζετε µε κάθε τρόπο κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι Τρίτου για απαιτήσεις
απόδοσης δαπανών που σας έχουν µεταβιβαστεί. Ιδιαίτερα είστε υποχρεωµένος να παραδώσετε σε πρώτη ζήτηση τα
αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και κάθε άλλο αποδεικτικό υλικό.

Αλλαγές, ενηµερώσεις & προθεσµίες
Κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας είναι πιθανό να συµβούν ορισµένα γεγονότα ή να αλλάξουν κάποια δεδοµένα που
διαµορφώνουν την ασφαλιστική σχέση µας. ∆είτε εδώ για ποια θέµατα έχετε την υποχρέωση να µας ενηµερώνετε, πώς
και πότε:

ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της ασφάλισής σας να σας γίνουν γνωστά στοιχεία ή περιστατικά που αυξάνουν
σηµαντικά τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο. Ενδεικτικά - και όχι περιοριστικά - περιστατικά που αυξάνουν τον Ασφαλιστικό
σας Κίνδυνο είναι:
Αλλαγές στη χρήση της Ασφαλισµένης Κατοικίας σας.
Εργασίες που λαµβάνουν ή πρόκειται να λάβουν χώρα σε γειτονικό σας οικόπεδο, όπως κατεδάφιση, εκσκαφή ή
χωµατουργική εργασία, επισκευή, µετατροπή ή νέα κατασκευή.
Έχετε υποχρέωση να µας γνωστοποιείτε γραπτά µέσα σε 14 ηµέρες από τη στιγµή που σας γίνεται γνωστό κάθε στοιχείο
ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει τον Ασφαλιστικό σας Κίνδυνο σε βαθµό που αν το γνωρίζαµε δεν θα είχαµε
συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχαµε συνάψει µε τους ίδιους όρους.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Όλες οι δηλώσεις σας που σχετίζονται µε την επέλευση Ασφαλιστικής Περίπτωσης Νοµικής Προστασίας, πρέπει να είναι
γραπτές και να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας D.A.S. – Hellas Α.Ε. στην Αθήνα: Λεωφ. Βουλιαγµένης
411, 16346, Ηλιούπολη.

1. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ενηµερώστε για το περιστατικό. Τηλεφωνήστε στη D.A.S. – Hellas Α.Ε. στο 210 9001300 και αναφέρετε:
Τον αριθµό του Ασφαλιστηρίου σας
Το ονοµατεπώνυµό σας
Τι έχει συµβεί
Η διαχείριση κάθε Ασφαλιστικής Περίπτωσης, γίνεται από την εταιρεία D.A.S. – Hellas Α.Ε., µε την οποία συνεργαζόµαστε
για την παροχή των καλύψεων Νοµικής Προστασίας.
2. ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ
Ο εκπρόσωπος της D.A.S. – Hellas Α.Ε. σας εξηγεί αναλυτικά ποια είναι τα επόµενα βήµατα. Σε κάθε βήµα σάς καθοδηγεί
και απαντά σε απορίες σας. Είναι πολύ σηµαντικό να ακολουθήσετε προσεκτικά της οδηγίες του.
3. ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ
Έχετε το δικαίωµα να επιλέξετε ελεύθερα τον δικηγόρο που θα αναλάβει την παραφύλαξη των έννοµων συµφερόντων σας.
Αν παραλείψετε να επιλέξετε δικηγόρο, µπορούµε να ασκήσουµε εµείς το δικαίωµα για λογαριασµό σας.
Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται µόνο από εµάς «ονόµατι και εντολή» σας. Αν δώσετε απευθείας εντολή σε δικηγόρο,
δεν είµαστε υποχρεωµένοι να παράσχουµε ασφαλιστική προστασία, εκτός αν η παράλειψη της χορήγησης εντολής σε
δικηγόρο απευθείας από εσάς θα είχε ως συνέπεια τον αναµφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννοµων
συµφερόντων σας και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής αυτού του κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, είστε
υποχρεωµένος να µας γνωστοποιήσετε αµέσως την απευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.
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Προς:
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
Πανεπιστηµίου 33-35 & Κοραή
105 64 Αθήνα
∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Α
Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς το περιεχόµενο του µε αριθµό ……….....……..................….. Ασφαλιστηρίου
που µου παραδώσατε, διότι το περιεχόµενό του παρεκκλίνει από την Πρόταση Ασφάλισης που σας υπέβαλα, στα
εξής σηµεία:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………….
Κατόπιν τούτου, η µεταξύ µας σύµβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως µηδέποτε γενοµένη και ουδεµία ισχύ
έχει το παραπάνω Ασφαλιστήριο που µου παραδώσατε.
Ηµεροµηνία, ……………………..

Ο/Η δηλών/δηλούσα …………………….........................................

Υπογραφή ......................................................................................

Προς:
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
Πανεπιστηµίου 33-35 & Κοραή
105 64 Αθήνα

∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Β
Σας δηλώνω την εναντίωσή µου ως προς τη σύναψη της µεταξύ µας ασφάλισης δυνάµει του µε αριθµό
…………………………… Ασφαλιστηρίου που µου παραδώσατε, διότι:
• ∆εν παρέλαβα έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150 του Ν.4364/2016.
• Το Ασφαλιστήριο που παρέλαβα µου παραδόθηκε χωρίς τους ασφαλιστικούς όρους (Οδηγός Ασφάλισης).
Κατόπιν τούτου, η µεταξύ µας σύµβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως µηδέποτε γενοµένη και ουδεµία ισχύ
έχει το παραπάνω Ασφαλιστήριο που µου παραδώσατε.
Ηµεροµηνία, ……………………..

Ο/Η δηλών/δηλούσα …………………….........................................

Υπογραφή ......................................................................................

Προς:
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.
Πανεπιστηµίου 33-35 & Κοραή
105 64 Αθήνα
∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σας δηλώνω ότι υπαναχωρώ ως προς τη σύναψη της σύµβασης ασφάλισης µε αριθµό ……………………………
σύµφωνα µε το Άρθρο 8, παράγραφος 3 του Νόµου 2496/1997, µέσα στο διάστηµα της νόµιµης προθεσµίας
των 14 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα που µου παραδόθηκαν οι ασφαλιστικοί όροι (Οδηγός Ασφάλισης)
και οι σχετικές πληροφορίες.
Κατόπιν τούτου, η µεταξύ µας σύµβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως µηδέποτε γενοµένη και κατά συνέπεια,
δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα για τα δυο µέρη.
Ηµεροµηνία, ……………………..

Ο/Η δηλών/δηλούσα …………………….........................................

Υπογραφή ......................................................................................
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