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ΓΓΙΙΑΑΤΤΙΙ  ΝΝΑΑ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΩΩ  ΤΤΟΟ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  AAIIGG;;  
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

 Φροντίδα Αποζημίωσης για ζημίες που δεν εντάσσονται στο Φιλικό ∆ιακανονισμό 

 Επισκευή οχήματος σε συνεργαζόμενα συνεργεία χωρίς εκταμίευση χρημάτων 

 Αποζημίωση Ολικής Κλοπής σε 1 μήνα  

 Κάλυψη Ολικής Κλοπής και στις Μοτοσικλέτες 
 

 Καμία μείωση λόγω παλαιότητας ανταλλακτικών έως και 3 χρόνια 
 

 Καμία απαλλαγή στην κάλυψη των φυσικών φαινομένων 
 

 Πρωτοποριακές καλύψεις: 

o Επίδομα συνεπεία πυρός/κλοπής 

o Αντικατάσταση Κλειδιών 

o Απώλεια εγγράφων 

o Ιατροφαρμακευτική προστασία 24h 

o Περιεχομένου κατοικίας σε Ά κίνδυνο 

o Προσωπική/οικογενειακή Αστική Ευθύνη 

o Βλάβη Ράδιο/CD 

o Ολική καταστροφή από ίδιες ζημίες  

o Αντικατάσταση ελαστικού 

o Κάλυψη από ακατάλληλο καύσιμο 
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ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  
            

 Έκπτωση έως και 20% για τον προσεχτικό οδηγό 

 Έκπτωση 10% λόγω ασφάλισης κύριας κατοικίας  

 Έκπτωση 3% για κάθε εξάμηνη ανανέωση μέχρι τη συμπλήρωση 2 χρόνων ασφάλισης. 
(συνολικά 12%) 

 Έκπτωση 6% για κάθε ετήσια ανανέωση μέχρι με τη συμπλήρωση δύο χρόνων 
ασφάλισης (συνολικά 12%) 

 Έκπτωση 5% στα υβριδικά οχήματα 

 Έκπτωση 5% στα καινούργια αυτοκίνητα με πλήρη κάλυψη  

 Έκπτωση 5% λόγω οικογενειακής ασφάλισης για 2 οικογενειακά οχήματα 

 Έκπτωση 10% λόγω οικογενειακής ασφάλισης για 3 και πλέον οικογενειακά οχήματα 

 Έκπτωση 15% λόγω ετήσιας ασφάλισης στα ΕΙΧ και 5% για τα ΙΧΜ 

 Έκπτωση 5% λόγω χαμηλής εκπομπής ρίπων (CO2) 

 

 

ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  
 
 
Το αντικείμενο ασφάλισης του Κλάδου Αυτοκινήτου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

 

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, που αφορούν ιδιώτες – ιδιοκτήτες 

οχημάτων ή / και επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία τους έως και πέντε (5) 

οχήματα.  ∆εν καλύπτονται οχήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α «Κατάσταση 

Αποκλειομένων Κινδύνων» 

 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟΛΩΝ, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Με τα ασφαλιστήρια 

στόλων καλύπτονται επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον 5 οχήματα, 

τα οποία ανήκουν στην ίδια επωνυμία και έχουν κοινή ημερομηνία λήξης. Για τα 

ασφαλιστήρια αυτά ισχύουν ειδικοί όροι ασφάλισης και τιμολόγησης κατόπιν 

συνεννόησης με την AIG. 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΕΕΩΩΝΝ  
  
AUTO TRENDY   
 
Υποχρεωτικές Καλύψεις 

Αστική Ευθύνη Τρίτου 

Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 

€ 1.220.000
€ 1.220.000

Αστική Ευθύνη Πυρός € 10.000
Ανασφάλιστο Όχημα € 30.000
Προστασία από Ακατάλληλο Καύσιμο € 1.000
Αντικατάσταση ελαστικού                 € 50
Φροντίδα Αποζημίωσης € 15.000

Οδική Βοήθεια Ατυχήματος 

Βοήθεια Ατυχήματος 
 

Συμπληρωματικές Καλύψεις 

Θραύση Κρυστάλλων  € 1.500

Ιατροφαρμακευτική προστασία 24h € 1.200

Κάλυψη βλάβης Ράδιο/CD € 200

Πυρός 

Τρομοκρατικές Ενέργειες (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός)  

Πολιτικές Ταραχές (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός & Τρομοκρατικών) 

Ολική Κλοπή 

Μερική Κλοπή (αφού συναφθεί ασφάλιση Ολικής Κλοπής) Απαλλαγή € 150 

Φυσικά Φαινόμενα (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός) 

Ίδιες Ζημίες (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός) 1% απαλλαγή επί του 
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

Ολική καταστροφή από Ίδιες Ζημίες (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός) 1% 
απαλλαγή επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Πράξεις (αφού συναφθεί ασφάλιση Ιδίων Ζημιών) 
1% απαλλαγή επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

Ζημίες αερόσακων συνεπεία ατυχήματος € 3.000

Οδική Βοήθεια Βλάβης 

Οδική Βοήθεια Βλάβης & Αντικατάσταση Οχήματος 

Νομική Προστασία αυξημένο όριο € 10.000

Νομική Προστασία βασικό όριο € 5.000

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας χωρίς κλοπή  € 10.000

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας με κλοπή  € 10.000

Προσωπική Αστική Ευθύνη  € 40.000

Οικογενειακή Αστική Ευθύνη  € 50.000

Αντικατάσταση κλειδιών   € 250

Απώλεια εγγράφων € 250
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AUTO CARE 
 
Υποχρεωτικές Καλύψεις 

Αστική Ευθύνη Τρίτου 

Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 

€ 1.220.000
€ 1.220.000

Αστική Ευθύνη Πυρός € 25.000
Ανασφάλιστο Όχημα € 30.000
Επίδομα πυρός/κλοπής € 1.000
Αυτοπροστασία  € 30.000
Προστασία από Ακατάλληλο Καύσιμο € 1.000
Αντικατάσταση ελαστικού                 € 50
Φροντίδα Αποζημίωσης € 15.000

Οδική Βοήθεια Ατυχήματος 

Βοήθεια Ατυχήματος 

Αντικατάσταση κλειδιών   € 250

Απώλεια εγγράφων € 250

 

Συμπληρωματικές Καλύψεις 

Θραύση Κρυστάλλων  € 1.500

Ιατροφαρμακευτική προστασία 24h € 1.200

Κάλυψη βλάβης Ράδιο/CD € 200

Πυρός 

Τρομοκρατικές Ενέργειες (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός)  

Πολιτικές Ταραχές (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός & Τρομοκρατικών) 

Ολική Κλοπή 

Μερική Κλοπή (αφού συναφθεί ασφάλιση Ολικής Κλοπής) Απαλλαγή € 150 

Φυσικά Φαινόμενα (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός) 

Ίδιες Ζημίες (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός) 1% απαλλαγή επί του 
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

Ολική καταστροφή από Ίδιες Ζημίες (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός) 1% 
απαλλαγή επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Πράξεις (αφού συναφθεί ασφάλιση Ιδίων Ζημιών) 
1% απαλλαγή επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

Ζημίες αερόσακων συνεπεία ατυχήματος € 3.000

Οδική Βοήθεια Βλάβης 

Οδική Βοήθεια Βλάβης & Αντικατάσταση Οχήματος 

Νομική Προστασία αυξημένο όριο € 10.000

Νομική Προστασία βασικό όριο € 5.000

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας χωρίς κλοπή  € 10.000

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας με κλοπή  € 10.000

Προσωπική Αστική Ευθύνη  € 40.000

Οικογενειακή Αστική Ευθύνη  € 50.000
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MOTO 
 
Υποχρεωτικές Καλύψεις 

Αστική Ευθύνη Τρίτου 

Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 

€ 1.220.000
€ 1.220.000

Αστική Ευθύνη Πυρός € 25.000
Οδική Βοήθεια Ατυχήματος (άνω των 50cc) 

Βοήθεια Ατυχήματος 
Ανασφάλιστο Όχημα € 30.000

 

Συμπληρωματικές Καλύψεις 

Πυρός 

Τρομοκρατικές Ενέργειες (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός)  

Ολική Κλοπή, απαλλαγή 25% επί της αξίας της μοτοσικλέτας 

Μοτοπροστασία € 6.000

Αντικατάσταση κλειδιών   € 250

Απώλεια εγγράφων € 250

Οδική Βοήθεια Βλάβης (άνω των 50cc) 

Νομική Προστασία αυξημένο όριο € 10.000

Νομική Προστασία βασικό όριο € 5.000

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας χωρίς κλοπή  € 10.000

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας με κλοπή  € 10.000

Προσωπική Αστική Ευθύνη  € 40.000

Οικογενειακή Αστική Ευθύνη  € 50.000
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TRUCK 
 
Υποχρεωτικές Καλύψεις 

Αστική Ευθύνη Τρίτου 

Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 

€ 1.220.000
€ 1.220.000

Αστική Ευθύνη Πυρός € 25.000
Ανασφάλιστο Όχημα € 30.000
Επίδομα πυρός/κλοπής € 1.000
Αυτοπροστασία  € 30.000
Βοήθεια Ατυχήματος 

Αντικατάσταση κλειδιών   € 250

Απώλεια εγγράφων € 250

 

 

Συμπληρωματικές Καλύψεις 

 

Θραύση Κρυστάλλων  € 1.500

Οδική Βοήθεια Βλάβης 

Νομική Προστασία αυξημένο όριο € 10.000

Νομική Προστασία βασικό όριο € 5.000

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας χωρίς κλοπή  € 10.000

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας με κλοπή  € 10.000

Προσωπική Αστική Ευθύνη  € 40.000

Οικογενειακή Αστική Ευθύνη  € 50.000

Λοιπές συμπληρωματικές καλύψεις κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 
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ΦΙΧ Αγροτικό 
 
Υποχρεωτικές Καλύψεις 

Αστική Ευθύνη Τρίτου 

Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα 
Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 

€ 1.220.000
€ 1.220.000

Αστική Ευθύνη Πυρός € 10.000
Ανασφάλιστο Όχημα € 30.000
Φροντίδα Αποζημίωσης € 15.000

Οδική Βοήθεια Ατυχήματος 

Βοήθεια Ατυχήματος 
 

Συμπληρωματικές Καλύψεις 

Θραύση Κρυστάλλων  € 1.500 

Ιατροφαρμακευτική προστασία 24h € 1.200 

Κάλυψη βλάβης Ράδιο/CD  € 200 

Πυρός  

Τρομοκρατικές Ενέργειες (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός)   

Πολιτικές Ταραχές (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός & Τρομοκρατικών)  

Ολική Κλοπή  

Μερική Κλοπή (αφού συναφθεί ασφάλιση Ολικής Κλοπής) Απαλλαγή € 150  

Φυσικά Φαινόμενα (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός)  

Ίδιες Ζημίες (παρέχονται σε συνεννόηση με την εταιρία) 1% απαλλαγή επί του 
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

 

Ολική καταστροφή από Ίδιες Ζημίες (παρέχεται σε συνεννόηση με την εταιρία)  1% 
απαλλαγή επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

 

Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Πράξεις (παρέχονται σε συνεννόηση με την εταιρία) 1% 
απαλλαγή επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

 

Ζημίες αερόσακων συνεπεία ατυχήματος € 3.000 

Οδική Βοήθεια Βλάβης  

Νομική Προστασία αυξημένο όριο € 10.000 

Νομική Προστασία βασικό όριο € 5.000 

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας χωρίς κλοπή  € 10.000 

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας με κλοπή  € 10.000 

Προσωπική Αστική Ευθύνη  € 40.000 

Οικογενειακή Αστική Ευθύνη  € 50.000 
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ΕΕππεεξξήήγγηησσηη  κκααλλύύψψεεωωνν  

 
Βασικές Καλύψεις 
 
 

Αστική Ευθύνη, Σωματικές Βλάβες (τραυματισμός ή θάνατος) που προκαλούνται σε 

τρίτους, επιβαίνοντες ή μη (περιλαμβάνονται στην κάλυψη και τα μέλη της οικογένειας, 

αλλά εξαιρείται της κάλυψης ο οδηγός, κάτοχος ή κύριος του οχήματος καθώς και κάθε 

συμβαλλόμενος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο). 

 

Αστική Ευθύνη, Υλικές Ζημίες που προκαλούνται σε αντικείμενα ή ζώα που ανήκουν 

σε τρίτους. 

 

Αστική Ευθύνη Κλέπτου η οποία καλύπτει τις Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημιές που 

έγιναν κατά τη διάρκεια αυτογνώμονος αφαίρεσης του οχήματος.  

 

Αστική Ευθύνη Πυρός καλύπτει την ευθύνη συνεπεία μετάδοσης Πυρκαγιάς από το 

ασφαλιζόμενο όχημα με όριο ευθύνης € 10.000 ή € 25.000 ανάλογα με το πρόγραμμα. 

 

Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα μέχρι € 30.000. Θα καλύπτονται υλικές 

ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από σύγκρουσή του με άλλο 

ανασφάλιστο όχημα, στις περιπτώσεις που η υπαιτιότητα (σύμφωνα με τη γνώμη της 

Εταιρίας) βαρύνει το ανασφάλιστο όχημα. Η κάλυψη παρέχεται σε όλα τα οχήματα και 

προαιρετικά στις μοτοσικλέτες. 

 

Αυτοπροστασία. Η κάλυψη αυτή, συνοπτικά, περιλαμβάνει αποζημίωση για θάνατο ή 

ανικανότητα, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, καθώς και ημερήσιο επίδομα νοσηλείας, 

συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.  

Το πρόγραμμα 1 μονάδας είναι το εξής: 

o Απώλεια Ζωής από Ατύχημα: €30.000 για τον οδηγό και €6.000 για κάθε επιβάτη 

o Μόνιμη ολική ανικανότητα: €30.000 για τον οδηγό και €6.000 για κάθε επιβάτη 

o Μόνιμη μερική ανικανότητα: ποσοστό στα €30.000 για τον οδηγό και ποσοστό 

στα €6.000 για κάθε επιβάτη 

o Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα: €20 για τον οδηγό μόνο 
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o Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες: μέχρι €800 για τον οδηγό μόνο 

 

Προαιρετικά παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης της κάλυψης μέχρι εννέα (9) μονάδες  

με αντίστοιχη αναλογική αύξηση των ορίων της μίας (1) μονάδας. 

 

Επίδομα συνεπεία Πυρός/Κλοπής με όριο ευθύνης μέχρι € 1.000 

Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που : 

 Το ασφαλιζόμενο όχημα υποστεί ολική απώλεια από πυρκαγιά 

 Το ασφαλιζόμενο όχημα απωλεσθεί συνεπεία ολικής κλοπής   

Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας η Εταιρία θα καταβάλει στον Ασφαλιζόμενο το 

επίδομα το οποίο παρέχεται με σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησής του μέχρι να 

αποκτήσει νέο όχημα. 

Σε καμία περίπτωση δεν δύναται το επίδομα να ξεπεράσει το ποσό που αναφέρεται 

στον πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή την εμπορική αξία του οχήματος. 

 

Προστασία από Ακατάλληλο Καύσιμο με όριο ευθύνης μέχρι € 1.000 

Η ισχύς της ακόλουθης κάλυψης  προϋποθέτει   την αναφορά, στον πίνακα του 

Ασφαλιστηρίου, του Ασφαλιζόμενου ποσού σε αντιστοιχία με τον Ασφαλιζόμενο κίνδυνο. 

Παρεχόμενες Καλύψεις   

Θα σας αποζημιώσουμε για τα ακόλουθα έξοδα που προκλήθηκαν ως άμεσο 

αποτέλεσμα  τροφοδοσίας του οχήματός σας, με ακατάλληλο ή νοθευμένο καύσιμο, 

αποκλειστικά και μόνο από υπαιτιότητα του υπαλλήλου  πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

1. Έξοδα Αποστράγγισης & Καθαρισμού της δεξαμενής καυσίμου έως € 250 

Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος καθαρισμού και αποστράγγισης του ακατάλληλου 

καυσίμου από τη δεξαμενή καυσίμου του οχήματός σας, εφόσον η διαδικασία τελεσθεί 

από συνεργείο οχημάτων. 

2. Έξοδα Ρυμούλκησης, Κόμιστρα Ταξί & Έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου 

αντικατάστασης έως € 250 

Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος ρυμούλκησης του οχήματός σας από το σημείο 

που συνέβη το περιστατικό τροφοδότησης ακατάλληλου καυσίμου έως το  συνεργείο 
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αυτοκινήτων, επιλογής του ασφαλιζόμενου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 

καθαρισμός/επισκευή, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 

χιλιομέτρων.  

Θα σας αποζημιώσουμε για το ποσό του κομίστρου ταξί που θα κληθείτε να καταβάλετε  

για τη μεταφορά σας από το συνεργείο αυτοκινήτων που βρίσκεται  το όχημά σας, ως 

αποτέλεσμα της τροφοδοσίας ακατάλληλου καυσίμου,  προς το τόπο κατοικίας σας ή 

στο τόπο του αρχικού προορισμού σας. 

Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος ενοικίασης οχήματος  για το διάστημα που το 

όχημά σας θα βρίσκεται στο συνεργείο ως αποτέλεσμα ζημίας από τροφοδότηση 

ακατάλληλου καυσίμου.  

3. Έξοδα επισκευής μηχανικών βλαβών έως € 250 

Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος επισκευής των μηχανικών βλαβών που θα 

προκύψουν ως άμεσο αποτέλεσμα  περιστατικού τροφοδότησης ακατάλληλου καυσίμου 

στο όχημά σας.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση ανταλλακτικών με 

καινούργια, ισχύει ο πίνακας παλαιότητας ανταλλακτικών αυτοκινήτων που αναγράφεται 

στις ειδικές διατάξεις των ειδικών όρων και ειδικών καλύψεων. 

 

Αντικατάσταση ελαστικού  

Παρέχεται το κόστος αντικατάστασης ενός ελαστικού ανά τρίμηνο, σε περίπτωση που το 

ελαστικό υποστεί συνολική η μερική ζημιά, η οποία δεν είναι επισκευάσιμη και επηρεάζει 

την ασφαλή λειτουργία και χρήση του και προέκυψε συνεπεία:  

o Βανδαλισμού 

o Ζημιάς από αιχμηρό αντικείμενο 

o Πρόσκρουση σε πεζοδρόμιο ή άλλο εμπόδιο (σαμαράκι πέτρα κτλ) 

Το ανώτατο όριο κάλυψης περιορίζεται στα € 50 ανά ελαστικό. 
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Φροντίδα Αποζημίωσης μέχρι € 15.000 

Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται από την AIG για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες 

που θα υποστεί με βεβαιωμένη υπαιτιότητα του τρίτου οχήματος και οι οποίες δεν 

εντάσσονται στον Φιλικό διακανονισμό. Οι υλικές ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου 

όπως και οι σωματικές βλάβες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των € 15.000 

ανά ατύχημα.   

 

Βοήθεια Ατυχήματος 

Η Βοήθεια Ατυχήματος ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που το όχημα έχει υποστεί 

ζημιές συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ή άλλες ζημιές (φωτιά, ίδιες ζημιές, θραύση 

κρυστάλλων, κλοπή) που να καλύπτονται από τις  επιπρόσθετες προβλεπόμενες 

καλύψεις του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.   

Η κάλυψη παρέχεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από την εταιρία INTERPARTNER 

ASSISTANCE  

Παρεχόμενες καλύψεις   

 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο αναγγελίας ζημίας στα τηλέφωνα 210 - 940 86 76   &   

211 – 107 5708 

 Μετάβαση συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος με σκοπό να βοηθήσει τον 

Ασφαλισμένο σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και για να 

συλλέξει στοιχεία για λογαριασμό του 

 Συμπλήρωση - Παραλαβή δήλωσης ατυχήματος 

 Περιγραφή συνθηκών ατυχήματος / λήψη φωτογραφιών  

 Πρακτικές συμβουλές προς τον ασφαλιζόμενο 

 Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων  
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Οδική Βοήθεια Ατυχήματος  

Η κάλυψη παρέχεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από την εταιρία INTERPARTNER 

ASSISTANCE, σε ΕΙΧ, Μοτοσικλέτες πάνω από 50 cc και ΦΙΧ ΑΓΡ με μεταξόνιο έως 

3,25μ, ύψος έως 2,5μ και βάρος έως 3,5τ και ενεργοποιείται όταν το όχημα, λόγω 

ατυχήματος, δεν μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του.  

Παρεχόμενες καλύψεις   

 Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημίας στην Ελλάδα  και το εξωτερικό 

 Μεταφορά του οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας 

 → στο πλησιέστερο συνεργείο,  ή  

 → σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου  

 Μεταφορά του οχήματος στο εξωτερικό 

 → στο πλησιέστερο συνεργείο ή  

     → επαναπατρισμός του οχήματος στην Ελλάδα 

Σημειώσεις 

 Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και μόνο 

με ευθύνη του Ασφαλισμένου. 

 Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του 

∆ικαιούχου/Ασφαλισμένου, παύει η υποχρέωση της εταιρίας οδικής βοήθειας 

προς τον Ασφαλισμένο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο Ασφαλισμένος 

ζητήσει νέα μεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 
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Συμπληρωματικές Καλύψεις 
 
Μοτοπροστασία. Είναι η κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων του ιδιοκτήτη / οδηγού 

μοτοσικλέτας για ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την διάρκεια της οδήγησης της 

μοτοσικλέτας του. Οι καλύψεις του προγράμματος αυτού είναι: 

 Απώλεια ζωής από ατύχημα (€ 6.000) 

 Μόνιμη ολική ανικανότητα (€ 6.000) 

 Μόνιμη μερική ανικανότητα (ποσοστό στα € 6.000) 

 Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα (€25) 

 

Ιατροφαρμακευτική προστασία 24h. Καλύπτονται οι δαπάνες που θα γίνουν συνεπεία 

ατυχήματος, εντός ή εκτός νοσοκομείου και πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες επίσημες 

σχετικές αποδείξεις, με ανώτατο όριο ετησίως, το ποσό των €1.200 και απαλλαγή € 35 ανά 

ατύχημα. 

Οι καλύψεις ισχύουν ολόκληρο το 24ωρο, σε όλο τον κόσμο. 

Σημείωση Καλύπτεται μόνον ο βασικός οδηγός του αυτοκινήτου όπως αναγράφεται στον 

πίνακα ασφάλισης. Σε περίπτωση που υπάρχουν δηλωμένοι περισσότεροι από 1 οδηγοί, 

ασφαλισμένος θεωρείται μόνον αυτός που αναφέρεται πρώτος. 

 

Κάλυψη αντικατάστασης κλειδιών με όριο ευθύνης μέχρι € 250 

Η κάλυψη αυτή περιλαμβάνει: 

Αντικατάσταση κλειδιών: 

Αποζημιώνουμε για το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών του οχήματος, σε περίπτωση 

απώλειας ή κλοπής. Το καλυπτόμενο ποσό περιορίζεται στο χρηματικό ποσό που 

καταβλήθηκε για την παραγωγή νέου κλειδιού και μέχρι το όριο ευθύνης. 

Κάλυψη βλάβης κλειδαριάς συνεπεία διάρρηξης:  

Αποζημιώνουμε για το κόστος αντικατάστασης των κλειδαριών και κλειδιών του οχήματος 

σε περίπτωση βλάβης των κλειδαριών κατά την απόπειρα διάρρηξης του οχήματος και 

μέχρι το όριο ευθύνης. Στην κάλυψη περιλαμβάνονται τα εργατικά για την αντικατάσταση 

της κλειδαριάς. 
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Κόστος αποζημίωσης κλειδαρά:  

Αποζημιώνουμε για το κόστος του κλειδαρά σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος βρεθεί 

κλειδωμένος εκτός του οχήματος σας, εξαιτίας απώλειας ή κλοπής κλειδιών και μέχρι το 

όριο ευθύνης. 

Έξοδα ενοικίασης οχήματος: 

Καλύπτουμε το κόστος ενοικίασης οχήματος σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών 

του οχήματος με την προϋπόθεση ότι χρειάζεται περισσότερο από 24 ώρες για την 

αντικατάστασή τους και μέχρι το όριο ευθύνης. 

 

Κάλυψη απώλειας εγγράφων με όριο ευθύνης μέχρι € 250 

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των εξής εγγράφων του ασφαλιζόμενου:  αστυνομική  

ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας του 

ασφαλιζόμενου οχήματος, καλύπτουμε το κόστος επανέκδοσης  τους, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων παράβολων. 

Για την κάλυψη αυτή καταβάλλουμε, το πραγματικό ποσό δαπανών και μέχρι το       όριο 

ευθύνης. 

 

Κάλυψη βλάβης ράδιο/CD με όριο ευθύνης μέχρι € 200 

Σε περίπτωση μηχανικής ή ηλεκτρολογικής βλάβης της συσκευής ήχου του οχήματός, 

καλύπτουμε το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης. 

Για την κάλυψη αυτή καταβάλλουμε, το πραγματικό ποσό δαπανών και μέχρι το       όριο 

ευθύνης. 

 

Θραύση κρυστάλλων με όριο ευθύνης μέχρι € 1.500 

Καλύπτονται οι ζημίες στα κρύσταλλα (τζάμια) του οχήματος, περιλαμβανομένων των 

κρυστάλλινων ηλιοροφών, συνεπεία θραύσης από οποιαδήποτε εξωτερικά αίτια. 

Εξαιρούνται φανάρια, καθρέπτες, φλας, μηχανισμοί παραθύρων, θυρών ή ηλιοροφών, 

επακόλουθες ζημίες και ζημίες σε οποιοδήποτε παράθυρο που δεν είναι κατασκευασμένο 

από κρύσταλλο. 
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Σε περιπτώσεις όπου ζητείται η προσθήκη της κάλυψης κατά τη διάρκεια ισχύος του 

συμβολαίου, το αίτημα είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από φωτογραφίες των κρυστάλλων 

του οχήματος.  

Επίσης, για την παροχή κάλυψης θραύσης κρυστάλλων σε ΦΙΧ αγροτικά, στις περιπτώσεις 

που η κάλυψη δεν είναι σε συνέχεια προηγούμενης ασφάλισης, η αίτηση ασφάλισης είναι 

απαραίτητο να συνοδεύεται από φωτογραφίες των κρυστάλλων του οχήματος. 

 

Πυρκαγιά  

Καλύπτονται ζημίες του ασφαλιζόμενου οχήματος από πυρκαγιά και πτώση κεραυνού. 

Βασική εξαίρεση είναι ο εμπρησμός, από δόλο ή από πρόθεση, από τον ίδιο τον 

ασφαλιζόμενο.  

Η κάλυψη αυτή δεν παρέχεται σε οχήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών. 

Κατώτερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για τις νέες εργασίες είναι το ποσό των € 3.000 

Προασφαλιστική επιθεώρηση διενεργείται απαραίτητα εάν δεν υπάρχει η κάλυψη στο 

προηγούμενο ασφαλιστήριο.  

Εάν η κάλυψη είναι συνέχεια  προηγούμενης ασφάλισης, για αξία έως € 20.000 αρκεί η 

προσκόμιση αντιγράφου του προηγούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

Η Ασφάλιση γίνεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία, όπως προκύπτει από τις αγγελίες 

πώλησης μεταχειρισμένων.  

Σε περίπτωση νέου οχήματος αρκεί η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς.  

 

Τρομοκρατικές Ενέργειες  

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά ή/ και έκρηξη που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από 

τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη. Τρομοκρατική ενέργεια στοιχειοθετείται 

εφόσον υπάρχει χρήση βίας με πολιτικά κίνητρα και υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση 

αστυνομικής ή άλλης αρχής.  

Η κάλυψη αυτή παρέχεται μόνο εάν έχει συναφθεί η κάλυψη Πυρός.   
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Πολιτικές Ταραχές 

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες 

αιτίες σαν συνέπεια Στάσεων, Απεργιών, Οχλαγωγιών, ∆ιαδηλώσεων και Πολιτικών 

Ταραχών από πρόσωπα που δρουν κατ’ επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε πολιτικής 

οργάνωσης, ή πράξεων νόμιμα εγκατεστημένης Αρχής, με σκοπό την καταστολή ή την 

πρόληψη των παραπάνω και υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση Αστυνομικής ή άλλης 

αντίστοιχης αρχής ότι  πρόκειται περί τέτοιας ενέργειας.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της κάλυψης αυτής είναι να έχει συναφθεί πρώτα 

κάλυψη Πυρός και ζημιών από Τρομοκρατικές Ενέργειες. 

 

Κλοπή 

 Ολική Κλοπή   

Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος.  Η εταιρία υποχρεούται να καταβάλει 

αποζημίωση μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημερομηνία της κλοπής και 

εφόσον έχει υποβληθεί μήνυση από τον ασφαλισμένο και φυσικά εφόσον δεν βρέθηκε το 

ασφαλιζόμενο όχημα.  Η αποζημίωση θα υπολογισθεί με βάση την πραγματική αξία του 

ασφαλιζόμενου οχήματος τη στιγμή της απώλειάς του.  

Ειδικά για τα οχήματα ανοικτού τύπου (cabrio) τα οποία διαθέτουν 

«μαλακή»/υφασμάτινη οροφή (soft top) η κάλυψη της Ολικής Κλοπής παρέχεται με 

απαλλαγή 10% επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας. 

Επίσης η κάλυψη της Ολικής Κλοπής παρέχεται σε μοτοσικλέτες άνω των 250cc με 

απαλλαγή 25% επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας. 

Προασφαλιστική επιθεώρηση διενεργείται απαραίτητα εάν δεν υπάρχει η κάλυψη στο 

προηγούμενο ασφαλιστήριο.  

Εάν η κάλυψη είναι συνέχεια  προηγούμενης ασφάλισης, για αξία έως € 20.000 αρκεί η 

προσκόμιση αντιγράφου του προηγούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

Η Ασφάλιση γίνεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία, όπως προκύπτει από τις 

αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων.  

Στις περιπτώσεις των μοτοσικλετών η κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν 

προασφαλιστικής επιθεώρησης.  
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Σε περίπτωση νέου οχήματος αρκεί η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς. 

Η κάλυψη αυτή δεν παρέχεται σε οχήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών. 

Η κάλυψη αυτή δεν παρέχεται σε οχήματα μάρκας SMART. 

Κατώτερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για τις νέες εργασίες είναι το ποσό των € 3.000 

 

 Μερική Κλοπή   

Η κάλυψη Μερικής Κλοπής παρέχεται μόνον εφόσον έχει συναφθεί ασφάλιση Ολικής 

Κλοπής και καλύπτει: 

- ζημιές του αυτοκινήτου που προκλήθηκαν από την διάρρηξη του και την αφαίρεση 

μερών η εξαρτημάτων τα οποία είναι στέρεα προσδεδεμένα. 

- Ράδιο-CD ή ραδιοκασετόφωνα μέχρι του ποσού των € 400 (εκτός εάν δηλωθεί 

διαφορετικά) 

Ειδικά για τα οχήματα ανοικτού τύπου (cabrio) τα οποία διαθέτουν 

«μαλακή»/υφασμάτινη οροφή (soft top), η απαλλαγή αποκλειστικά και μόνο για την 

οροφή θα είναι το 10% επί της συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας.

Σε κάθε περίπτωση η ασφάλιση μερικής κλοπής σε οχήματα ανοικτού τύπου (cabrio) 

τα οποία διαθέτουν «μαλακή»/υφασμάτινη οροφή (soft top) παρέχεται αποκλειστικά 

και μόνο κατόπιν προασφαλιστικής επιθεώρησης.  

 

Φυσικά Φαινόμενα  

Καλύπτονται (περιοριστικά) ζημίες που μπορεί να προκληθούν άμεσα και κατά την διάρκεια 

καταιγίδας, θύελλας, ανεμοθύελλας, πλημμύρας, χαλαζόπτωσης και έκρηξη ηφαιστείου.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη Φυσικών Φαινομένων είναι να έχει συναφθεί 

πρώτα η κάλυψη Πυρός.  

∆εν καλύπτονται ζημιές από σεισμό και μηχανικές βλάβες συνεπεία παγετού.  
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Ολική καταστροφή από Ίδιες Ζημίες  

Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που το Ασφαλιζόμενο όχημα υποστεί ολική 

καταστροφή αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και 

πτώση του. 

 

∆εν καλύπτεται ολική καταστροφή του οχήματος που προξενήθηκε όσο το όχημα είχε 

αυθαίρετα αφαιρεθεί από το νόμιμο κάτοχο του εκτός εάν υπήρχε σε ισχύ κάλυψη Ολικής 

και Μερικής κλοπής του Ασφαλιζόμενου οχήματος. 

 

Η κάλυψη αυτή παρέχεται μόνο εάν έχει συναφθεί η κάλυψη Πυρός, ενώ δεν παρέχεται σε 

οχήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών.  

 

Προασφαλιστική επιθεώρηση διενεργείται απαραίτητα εάν δεν υπάρχει η κάλυψη στο 

προηγούμενο ασφαλιστήριο.  

Εάν η κάλυψη είναι συνέχεια  προηγούμενης ασφάλισης με κάλυψη ιδίων ζημιών, για αξία 

έως € 20.000 αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του προηγούμενου ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου.  

Η Ασφάλιση γίνεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία, όπως προκύπτει από τις αγγελίες 

πώλησης μεταχειρισμένων.  

Σε περίπτωση νέου οχήματος αρκεί η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς. 

Η κάλυψη αυτή δεν παρέχεται σε οχήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών. 

Κατώτερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για τις νέες εργασίες είναι το ποσό των € 5.000 

Κατώτερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για τις ανανεώσεις είναι το ποσό των € 3.000 

 

Ίδιες Ζημίες (Μικτή Ασφάλιση)  

Καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστεί το ασφαλιζόμενο όχημα, αποκλειστικά και μόνο από 

σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και πτώση του.  Εξαιρούνται ζημιές από 

μηχανικές βλάβες.  
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Στην κάλυψη περιλαμβάνονται και ζημίες που προξενήθηκαν όσο το όχημα είχε αυθαίρετα 

αφαιρεθεί από το νόμιμο κάτοχο του, με την προϋπόθεση ότι υπήρχε σε ισχύ κάλυψη 

Ολικής και Μερικής κλοπής του Ασφαλιζόμενου οχήματος. 

Η κάλυψη αυτή παρέχεται μόνο εάν έχει συναφθεί η κάλυψη Πυρός, ενώ δεν παρέχεται σε 

οχήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της κάλυψης, ανεξάρτητα από την αξία του 

οχήματος, είναι η διενέργεια προασφαλιστικής επιθεώρησης ή σε περίπτωση νέου 

οχήματος η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς.  

Κατώτερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για τις νέες εργασίες είναι το ποσό των € 5.000 

 

Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Πράξεις 

Καλύπτονται ζημίες του ασφαλιζόμενου οχήματος που μπορεί να προκληθούν από 

κακόβουλες πράξεις τρίτων. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση για την κάλυψη αυτή είναι να έχει συναφθεί πρώτα κάλυψη Ιδίων 

Ζημιών. 

 

Ζημίες Αερόσακων συνεπεία ατυχήματος με όριο ευθύνης μέχρι € 3.000 

Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης των αερόσακων και των ζωνών ασφαλείας του 

Ασφαλιζόμενου οχήματος, σε περίπτωση καταστροφής τους μετά από ατύχημα και 

συγκεκριμένα συνεπεία σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή 

κατακρήμνισης. 

Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση που το όχημα δεν επισκευασθεί. 

Η κάλυψη αερόσακων συμπεριλαμβάνεται στην κάλυψη των Ιδίων Ζημιών χωρίς υπο-όριο. 

 

Οδική Βοήθεια Βλάβης  

Η κάλυψη παρέχεται από την εταιρία INTERPARTNER ASSISTANCE και  μόνο σε Ι.Χ.Ε., 

Ι.Χ.Φ. και Ι.Χ.Φ. Αγροτικά μέχρι 3,5 τόνους, 3,25 μεταξόνιο, 2,5μ ύψος και μηχανές άνω 

των 50cc. (για τα ΦΙΧ το καλυπτόμενο μεταξόνιο περιορίζεται στα 3,15μ) 
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Το όχημα καλύπτεται εφόσον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του 

λόγω βλάβης, που οφείλεται σε ηλεκτρικά  ή μηχανικά αίτια ή σε κακή λειτουργία τμημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ελαστικών, που καθιστά αδύνατη την χρήση του.  

 

Παρεχόμενες καλύψεις   

 Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της ζημίας στην Ελλάδα  και το εξωτερικό 

 Μεταφορά του οχήματος εντός της Ελληνικής επικράτειας 

 → στο πλησιέστερο συνεργείο,  ή  

 → σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου  

 Μεταφορά του οχήματος στο εξωτερικό 

 → στο πλησιέστερο συνεργείο ή  

→ επαναπατρισμός του οχήματος στην Ελλάδα    

 

 

Σημειώσεις 

 Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλογή του συνεργείου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με 

ευθύνη του Ασφαλισμένου. 

 

 Όταν το ασφαλισμένο όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του 

∆ικαιούχου/Ασφαλισμένου, παύει η υποχρέωση της εταιρίας οδικής βοήθειας προς 

τον Ασφαλισμένο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο Ασφαλισμένος ζητήσει νέα 

μεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

 Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω έλλειψης καυσίμων η εταιρία 

οδικής βοήθειας αναλαμβάνει την μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο 

πρατήριο ανεφοδιασμού καυσίμων. 

Όχημα Αντικατάστασης  

Σε περίπτωση ζημιών του ασφαλιζόμενου οχήματος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ή 

πυρκαγιάς ή φυσικών φαινόμενων και με την προϋπόθεση ότι η επισκευή του δεν μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί αυθημερόν, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται όχημα αντικατάστασης έως 5 

ημέρες.  

Σε περίπτωση κλοπής ολικής ή μερικής τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται όχημα 

αντικατάστασης έως και 90 ημέρες.  

Η κάλυψη παρέχεται σε όλα τα ΕΙΧ, σε συνδυασμό με την κάλυψη οδικής βοήθειας βλάβης, 

σε προαιρετική βάση.  

 

Νομική Προστασία 

Παρέχεται από την εταιρία ARAG στους πελάτες της AIG, ισχύει στην Ελλάδα και αφορά 

όλες τις χρήσεις οχημάτων. Η Νομική Προστασία ενεργοποιείται μετά την επέλευση 

ασφαλιστικού κινδύνου και καλύπτει ενδεικτικά αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα και 

λοιπά έξοδα, για τη σύμφωνα πάντοτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, 

άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων του Ασφαλισμένου ενώπιον δικαστικών 

και διοικητικών Αρχών. 

 

Σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιζόμενου κινδύνου, ο δικαιούχος οφείλει να έλθει σε 

άμεση επαφή με την ARAG στα τηλέφωνα: Αθήνα 210 7490800, Θεσσαλονίκη 231 

0517021, Πάτρα 261 0275211 

 

Ο  Ασφαλισμένος δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα τον δικηγόρο που θα αναλάβει  να 

παραφυλάξει τα συμφέροντα του. Αν παραλείψει να το πράξει, ο δικηγόρος ορίζεται από την 

ARAG. 

 

Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας μέχρι € 10.000 σε Α΄κίνδυνο  

Καλύπτονται ζημιές στο περιεχόμενο της κύριας κατοικίας του ασφαλιζόμενου που θα 

προέλθουν από: 

o Πυρκαγιά, κεραυνό, πυρκαγιά από δάσος 

o Ευρεία έκρηξη 

o Πρόσκρουση οχημάτων 

o Πτώση αεροσκαφών 
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o Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες 

o Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα και διάρρηξη σωληνώσεων 

o Κλοπή ύστερα από διάρρηξη/ληστεία (προαιρετικά) 

 

Κάλυψη προσωπικής Αστικής Ευθύνης μέχρι € 40.000  

Καλύπτονται σωματικές βλάβες/θάνατος και/ή υλικές ζημίες τρίτων που προξενήθηκαν 

συνεπεία αδικοπραξίας (πράξης ή παράλειψης) του ασφαλιζόμενου. 

Η κάλυψη ισχύει σε όλη την Ευρώπη 

1. Από τις μη επαγγελματικές δραστηριότητες του ασφαλιζόμενου 

2. Από τα οχήματα (που δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική κάλυψη) 

3. Από τη λειτουργία των κατοικιών του ασφαλιζόμενου 

Όρια Ευθύνης 

Σωματικές βλάβες ανά άτομο         €10.000 

Σωματικές βλάβες ανά ατύχημα     €25.000 

Υλικές Ζημίες                                    €5.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη την διάρκεια ασφάλισης                  €40.000 

Απαλλαγή σε κάθε υλική ζημία €50 

 

Κάλυψη οικογενειακής Αστικής Ευθύνης μέχρι € 50.000  

Περιλαμβάνει τις καλύψεις της προσωπικής αστικής ευθύνης και επιπλέον:  

1. Αστική ευθύνη από σύζυγο και ανήλικα τέκνα 

2. Αστική ευθύνη από δραστηριότητες οικιακών βοηθών 

3. Αστική ευθύνη από κατοικίδια ζώα 

Όρια Ευθύνης 

Σωματικές βλάβες ανά άτομο         € 15.000 

Σωματικές βλάβες ανά ατύχημα     € 30.000 

Υλικές Ζημίες                                  € 10.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη την διάρκεια ασφάλισης € 50.000 
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Απαλλαγή σε κάθε υλική ζημία € 100 

 

Πράσινες Κάρτες 

Οι πράσινες κάρτες ισχύουν μόνο για την Αστική Ευθύνη και παρέχονται δωρεάν για 

όλους τους προορισμούς  

 

Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης πρασίνων καρτών από τα γραφεία των συνεργατών. 

Η έκδοση της πράσινης κάρτας θα γίνεται από την AIG και, εφόσον ζητηθεί, θα  

αποστέλλεται με e-mail σε μορφή PDF. Για την εκτύπωση είναι απαραίτητη η προμήθεια 

χαρτιού Α4 πράσινου χρώματος. 

Τα συμβόλαια για τα οποία έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα, μπορούν να ακυρωθούν 

αποκλειστικά και μόνο από την ημερομηνία που έχουν επιστραφεί η πράσινη κάρτα και το 

συμβόλαιο αυτοκινήτου. 
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ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  
 

Α. Αξιολόγηση Κινδύνου & Καθορισμός Ασφαλίστρου 
 
H ανάληψη των κινδύνων γίνεται αφού η Εταιρία ελέγξει το ιστορικό ζημιών του κάθε 

οχήματος και οδηγού. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην ασφάλιση ή 

να ασφαλίσει υπό προϋποθέσεις οχήματα που κρίνει ότι παρουσιάζουν πολύ υψηλή 

επικινδυνότητα. 

 

Στον πίνακα του Παραρτήματος Α εμφανίζονται οι περιπτώσεις των αποκλειόμενων 

κινδύνων καθώς και των κινδύνων που αξιολογούνται κατά περίπτωση κατόπιν 

συνεννόησης με την εταιρία. 

 
Αστική Ευθύνη 

Τα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης αποτελούν συνάρτηση συγκεκριμένων παραμέτρων που 

αφορούν σε τρεις κατηγορίες στοιχείων, που ουσιαστικά αποτυπώνουν το προφίλ του προς 

ασφάλιση κινδύνου: 

Αστική Ευθύνη – 1. Στοιχεία που αφορούν στο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση είναι: 

 μάρκα – μοντέλο οχήματος  

 π.χ. TOYOTA AURIS κλπ.   

 χρώμα οχήματος   

το στοιχείο αυτό δεν χρησιμεύει στην τιμολόγηση, είναι όμως απαραίτητο στον διακανονισμό 

των ζημιών. 

 ιπποδύναμη / κυβισμός  

 έτος κατασκευής 

απαραίτητο για την αποδοχή όλων των κινδύνων & για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου.  

 χρήση οχήματος  

καταγράφουμε τη χρήση σύμφωνα με τις καθιερωμένες κωδικοποιήσεις  (π.χ., ΙΧΕ, ΙΧΦ, 

ΙΧΦ Αγροτικό, κλπ) 
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 αριθμός θέσεων  

το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για τα ΙΧΕ που διαθέτουν πάνω από 8 θέσεις. 

 τύπος αυτοκινήτου   

 Αφορά μόνο σε ΙΧΕ.  Το ζητούμενο είναι κατά πόσον το αυτοκίνητο είναι απλό, sport, cabrio 

ή υβριδικό. Συγκεκριμένα : 

 sport είναι τα αυτοκίνητα «ενισχυμένης έκδοσης».  

Κάθε εργοστάσιο κατασκευής έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά γι’ αυτήν την 

κατηγορία (π.χ., GTi, Sport, Type-R, S, GT, M, VTS, Rally, Turbo, ST, OPC, 

κλπ). Στο παράρτημα Ε παρουσιάζεται ενδεικτική λίστα sport οχημάτων με ειδική 

αναφορά στα μοντέλα για τα οποία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρία 

για την αποδοχή του κινδύνου. 

 cabrio είναι τα οχήματα ανοικτού τύπου τα οποία φέρουν είτε μεταλλική είτε   

       υφασμάτινη ανοιγόμενη οροφή. 

 υβριδικά είναι τα οχήματα που συνδυάζουν βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα 

       και διακρίνονται για τις μειωμένες εκπομπές ρύπων και την φιλικότητά τους προς  

                 το περιβάλλον.  

 απλό είναι οποιοδήποτε όχημα δεν ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω  

       κατηγορίες  

 ηλεκτρικά είναι τα οχήματα που κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα. Η 

τιμολόγηση τους γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την AIG.  

 εναλλακτικού (∆ιπλού) καυσίμου είναι τα οχήματα που μπορούν να κινηθούν 

με 2 διαφορετικούς τύπους καυσίμου όπως πχ βενζίνη και υγραέριο. Στις 

περιπτώσεις που τα οχήματα αυτά προέρχονται από μετατροπή, προϋπόθεση 

ισχύος της κάλυψης είναι η μετατροπή αυτή να έχει δηλωθεί στην εταιρία και να 

έχει σταλεί η νέα άδεια κυκλοφορίας η οποία θα αναφέρει και τα 2 καύσιμα.  
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Αστική Ευθύνη – 2. Στοιχεία που αφορούν στον Ο∆ΗΓΟ / Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 
∆εύτερη κατηγορία παραμέτρων αποτελούν τα στοιχεία τόσο του βασικού οδηγού όσο και 

του ιδιοκτήτη.  

Στην περίπτωση που βασικός οδηγός και ιδιοκτήτης είναι το ίδιο πρόσωπο, τότε η 

συμπλήρωση των στοιχείων του βασικού οδηγού αρκεί.   

Στην περίπτωση που ο βασικός οδηγός είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη και αυτό 

επηρεάζει την τιμολόγηση και/ή την ανάληψη του κινδύνου, η αποδοχή της αίτησης θα 

γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν συνεννόησης με την AIG.  

Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητο να αποστέλλεται είτε το δίπλωμα του ιδιοκτήτη ή, 

σε ενδεχόμενο μη κατοχής διπλώματος, η αστυνομική του ταυτότητα.  

 

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση: 

 ηλικία οδηγού/οδηγών  

Βασικός παράγοντας τιμολόγησης και διαφέρει από ηλικία σε ηλικία. Το επασφάλιστρο 

«νέου σε ηλικία οδηγού» δεν εφαρμόζεται στον βασικό οδηγό παρά μόνο στους επιπλέον 

οδηγούς.  

 ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης  

Εφαρμόζεται επασφάλιστρο νέου διπλώματος το οποίο ισχύει για δύο χρόνια από την 

ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης για την συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος. 

 «άλλος» νέος οδηγός  

Σε περίπτωση που υπάρχει δεύτερος οδηγός του οχήματος (εκτός του βασικού οδηγού), 

ηλικίας μέχρι 25 ετών ή είναι κάτοχος νέου διπλώματος (μέχρι δύο έτη), θα ισχύει 

επασφάλιστρο. 

 

Αστική Ευθύνη – 3. Άλλα στοιχεία 
 μορφή καθημερινής ανάγκης που εξυπηρετεί το αυτοκίνητο   

Αναφερόμαστε βασικά σε  ΙΧΕ, Μοτοσικλέτες και ΦΙΧ ΑΓΡ.  Η διαφοροποίηση είναι 

ανάμεσα σε επαγγελματική και σε  προσωπική / οικογενειακή χρήση.  Η διαφορά ανάμεσα 

στις δύο κατηγορίες εντοπίζεται κυρίως  στην εντατική ή μη χρήση του ΙΧΕ. Ωστόσο για την 

ευκολότερη και ταχύτερη διαδικασία καταχώρησης αιτήσεων από τους συνεργάτες, τα 
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οχήματα τα οποία βάσει αδείας ανήκουν σε φυσικό πρόσωπο θα χαρακτηρίζονται ως 

προσωπικά ενώ εάν ανήκουν σε νομικό πρόσωπο θα χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά. 

 

 γεωγραφική περιοχή (έδρα)   

Η τιμολόγηση διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή.  Ως  έδρα θα εκλαμβάνεται η περιοχή που 

προκύπτει από τη διεύθυνση κατοικίας (ή την έδρα της εταιρίας) με την προϋπόθεση ότι 

αυτή είναι σε συνάφεια με τον τόπο έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. Για οχήματα στα 

οποία η έδρα τους είναι διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, η 

αίτηση ασφάλισης είναι απαραίτητο να συνοδεύεται είτε από εκκαθαριστικό σημείωμα 

εφορίας, είτε από βεβαίωση μόνιμου κατοίκου από τον αντίστοιχο δήμο, είτε από βεβαίωση 

του εργοδότη. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ακριβώς την ίδια βαρύτητα στην τιμολόγηση κάθε 

πελάτη και είναι απολύτως απαραίτητα για την έκδοση του συμβολαίου 

 

Συμπληρωματικές Καλύψεις  
 ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 

Το ασφάλιστρο διαφέρει για κάθε κατηγορία καλύψεων ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου 

που επιλέγεται από τον ασφαλισμένο (βλ. Μέρος Β «Ασφαλιζόμενες Αξίες). Η ευθύνη 

καθορισμού των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων ανήκει στον ασφαλιζόμενο. 

Άλλες χρήσεις – Ειδικές κατηγορίες τιμολόγησης 
 Φορτηγά 

Για μεμονωμένα φορτηγά (δηλ., όσα δεν ανήκουν σε στόλους), όπως και για όλες τις 

χρήσεις οχημάτων που στηρίζονται στα φορτηγά, θα ζητούνται όλα τα στοιχεία του 

οχήματος, του βασικού οδηγού και των καλύψεων.  Επίσης, θα θεωρούμε πάντα πως η 

‘’καθημερινή ανάγκη’’ που εξυπηρετούν είναι επαγγελματική (εξαιρούνται τα ΦΙΧ 

Αγροτικά στα οποία η άδεια έχει εκδοθεί στην επωνυμία φυσικού προσώπου). 

 Μοτοσικλέτες 

Και σ’ αυτήν την περίπτωση, θα χρησιμοποιούνται στην τιμολόγηση όλα τα στοιχεία, εκτός 

από τον ‘’τύπο’’ sport / cabrio.  Ακόμη, θα πρέπει να διευκρινίζεται κατά πόσον η 

καθημερινή χρήση είναι κυρίως επαγγελματική ή προσωπική. 
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 Μεμονωμένα οχήματα ιδιοκτησίας εταιριών (Νομικά Πρόσωπα) 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των βασικών οδηγών, 

παράλληλα με τα στοιχεία των οχημάτων και των επιλεγμένων καλύψεων.  Τα συμβόλαια, 

ωστόσο, θα εκδίδονται στην επωνυμία της εταιρίας / νομικού προσώπου. Επίσης, θα 

θεωρούμε πάντα πως η ‘’καθημερινή ανάγκη’’ που εξυπηρετούν είναι επαγγελματική. 

Β. Ασφαλιζόμενες Αξίες 
 
Για τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης ισχύουν τα κάτωθι όρια ευθύνης: 

 Μέχρι € 1.000.000 για Σωματικές Βλάβες ανά θύμα 

 Μέχρι € 1.000.000 για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα  

 

Στους συμπληρωματικούς κινδύνους, καλύπτεται πάντοτε η τρέχουσα εμπορική αξία 

του οχήματος ή των ασφαλισμένων κατεστραμμένων ή κλεμμένων τμημάτων και 

εξαρτημάτων του κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου. 

 

Ως τρέχουσα εμπορική αξία ορίζεται η αξία μεταπώλησης του ασφαλισμένου οχήματος την 

ημέρα της ζημίας, αλλά πριν αυτή συμβεί, ως μεταχειρισμένου (δηλαδή αφού ληφθούν 

υπόψη η μείωση της αξίας του λόγω φθοράς και παλαιότητας, τυχόν ελαττώματα καθώς και 

οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αυτοκίνητου). 

 
Η εταιρία σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου προβαίνει σε επικαιροποίηση του 

ασφαλιστικού ποσού της κάλυψης και έτσι σε αντίστοιχη μείωση της ασφαλιζόμενης αξίας 

του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως η αναπροσαρμογή αυτή δεν είναι δεσμευτική, αλλά 

εντελώς ενδεικτική, αφού η ασφαλιζόμενη αξία που αναγράφεται στον πίνακα ασφάλισης 

δεν είναι συμφωνημένη και ρητά διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της αναπροσαρμογής της στα 

επίπεδα της τρέχουσας εμπορικής αξίας την έχει ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλιζόμενος.  

 

Σε περίπτωση αποζημίωσης που αφορά ζημίες ιδίου οχήματος η ασφαλιζόμενη αξία 

μειώνεται κατά το ποσό της αποζημίωσης. Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

την επαναφορά της ασφαλιζόμενης αξίας στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας το σχετικό 

πρόσθετο ασφάλιστρο σε αναλογία με το ποσό της αποζημίωσης και με το διάστημα που 

απομένει μέχρι τη λήξη της ασφάλισης.  
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Εάν το ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος μόνο της αξίας του αυτοκινήτου, ο ασφαλιζόμενος 

υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών ή απωλειών (υπασφάλιση). 

 

Για τις λοιπές καλύψεις (Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς, Θραύση Κρυστάλλων, κλπ.) ισχύουν 

τα όρια που αναφέρονται κάθε φορά στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

 

 

Γ. Πρόταση Ασφάλισης 
 
Για την ασφάλιση του οχήματος είναι απαραίτητα : 

 η Πρόταση Ασφάλισης, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον πελάτη,  

 φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας 

 φωτοτυπία της άδειας οδήγησης (για όλους τους δηλωμένους οδηγούς) 

Για όλα τα οχήματα που ασφαλίζουμε είναι απαραίτητο να έχουμε το δίπλωμα οδήγησης   

(αντίστοιχης κατηγορίας) 

 αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου προηγούμενης ασφαλιστικής εταιρίας  (όταν 

υπάρχουν προαιρετικές καλύψεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο προασφαλιστικός έλεγχος για 

κάποιες περιπτώσεις) 

 τιμολόγιο αγοράς (εφόσον πρόκειται για καινούργιο όχημα) 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ είναι χωρισμένη σε πέντε πεδία: 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ (εφόσον είναι διαφορετικά από τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη). 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
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∆. Ειδικές Εκπτώσεις ή Επιβαρύνσεις 
 
Εκπτώσεις Λόγω μη Ζημίας και Επιβαρύνσεις Λόγω Ζημιών 
 
Κάθε νεοεισερχόμενο όχημα τιμολογείται σύμφωνα με το ιστορικό ζημιών του οχήματος και 

του βασικού οδηγού όπως αυτό προκύπτει από την ΥΣΑΕ. Μετά από κάθε λήξη αδιαίρετης 

και συνεχούς δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης το όχημα θα αλλάζει κατηγορία και τα 

ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης και Ιδίων Ζημιών θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την 

έλλειψη ζημίας κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης αυτής περιόδου ή ανάλογα με τον αριθμό 

των ζημιών που έγιναν σ’ αυτήν την περίοδο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 
 

Κλίμακα Έκπτωση ή Επιβάρυνση 
Σωρευτική Έκπτωση ή 

Επιβάρυνση 

Επιβάρυνση 4 +30% +80% 

Επιβάρυνση 3 +20% +50% 

Επιβάρυνση 2 +15% +30% 

Επιβάρυνση 1 +15% +15% 

Ασφάλιστρο Βάσης 0% 0% 

Επιβράβευση 1 -5% -5% 

Επιβράβευση 2 -5% -10% 

Επιβράβευση 3 -5% -15% 

Επιβράβευση 4 -5% -20% 

 

Παράδειγμα 1: Ασφαλιζόμενος που παραμένει στην εταιρία για 4 χρόνια χωρίς ζημίες και 

έχει ξεκινήσει με το ασφάλιστρο βάσης,  θα απολαμβάνει έκπτωση 20% σε σχέση με το 

ασφάλιστρο βάσης. 

Παράδειγμα 2:  Ασφαλιζόμενος που κάνει μία ζημία τον πρώτο χρόνο ασφάλισης και έχει 

ξεκινήσει με το ασφάλιστρο βάσης, στο τέλος της 12μηνης χρήσης θα έχει επιβάρυνση 15% 

στα ετήσια ασφάλιστρα. 

Παράδειγμα 4:  Ασφαλιζόμενος που έχει ξεκινήσει με την επιβράβευση 4 και απολαμβάνει 

έκπτωση 20%, σε περίπτωση ζημίας τον πρώτο χρόνο η έκπτωση του θα μειωθεί κατά 5% 
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Έκπτωση 10% λόγω ασφάλισης Κύριας Κατοικίας 
 
Σε όσους πελάτες θα ασφαλίσουν μαζί με το Ι.Χ.Ε. ή Ι.Χ.Φ. ή ΦΙΧ Αγρ. και την κύρια 

κατοικία τους, δίδεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα Κλάδου Αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των αυτοκινήτων της οικογένειας. 

Εφαρμόζεται στην Αστική Ευθύνη και τις προαιρετικές καλύψεις που αφορούν το 

ασφαλιζόμενο όχημα, συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης Νομικής Προστασίας με όριο 

€ 10.000. 

 

Έκπτωση ανανέωσης έως και 12% 

Σε κάθε ανανέωση, εξάμηνη ή ετήσια, παρέχεται αυτόματα έκπτωση ‘’πιστότητας’’ στα 

ασφάλιστρα της Αστικής Ευθύνης 3% ή 6% αντίστοιχα και μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου 

έτους ασφάλισης κατά την οποία η έκπτωση φτάνει συνολικά το 12% και διατηρείται στο 

ασφαλιστήριο. Η έκπτωση αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την έκπτωση  Λόγω μη Ζημίας. 

 

Έκπτωση στα Ετήσια συμβόλαια των ΕΙΧ 15% και 5% στα ΙΧ Μοτο* 

∆ίδεται έκπτωση 15 % σε ΕΙΧ και 5% σε ΙΧΜ με ετήσια διάρκεια 

Εφαρμόζεται στην Αστική Ευθύνη και στις καλύψεις Νομικής Προστασίας. 

* ∆εν ισχύει για τα Μοτοποδήλατα 

 

Έκπτωση Οικογένειας 5% & 10% 

Απολαμβάνουν έκπτωση 5% οι πελάτες και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι, γονείς, 

παιδιά, αδέρφια) που ασφαλίζουν στην AIG 2 οχήματα και για 3 οχήματα και άνω η 

έκπτωση που παρέχεται είναι 10% σε κάθε ασφαλιστήριο. Η έκπτωση παρέχεται σε όλα τα 

οχήματα της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων και των μοτοσικλετών με την προϋπόθεση 

να υπάρχει πάνω από ένα ασφαλιζόμενο όχημα. Σημειώνεται ότι η έκπτωση οικογένειας δεν 

παρέχεται με πρόσθετη πράξη. 

Εφαρμόζεται σε όλες τις καλύψεις εκτός Οδικής Βοήθειας, Βλάβης Ράδιο/CD , Περιεχομένου 

Κατοικίας και Ιατροφαρμακευτικής Προστασίας 24h. 
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Έκπτωση καινούργιου αυτοκινήτου με πλήρη κάλυψη  5%  

∆ίδεται έκπτωση 5 % σε νέα οχήματα ηλικίας έως ενός έτους και με την προϋπόθεση ότι 

εκτός του Βασικού πακέτου θα καλύπτονται τουλάχιστον για: 

► Πυρός 

► Τρομοκρατικές Ενέργειες 

► Πολιτικές Ταραχές 

► Ολική/Μερική Κλοπή 

Εφαρμόζεται στην Αστική Ευθύνη και τις προαιρετικές καλύψεις που αφορούν το 

ασφαλιζόμενο όχημα (δηλαδή Θραύση Κρυστάλλων, Πυρός, Τρομοκρατικές Ενέργειες, 

Πολιτικές Ταραχές, Ολική & Μερική Κλοπή κλπ). 

 

Έκπτωση σε ΕΙΧ με χαμηλές εκπομπές ρύπων  5% 

 Επιβράβευση οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον με έκπτωση 5% στην Αστική Ευθύνη 

σε Ι.Χ.Ε. με χαμηλές εκπομπές ρύπων. Η συγκεκριμένη έκπτωση παρέχεται σε οχήματα 

που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/km (ανεξάρτητα από το είδος του 

καυσίμου) και κατά συνέπεια έχουν ελεύθερη διέλευση στο πράσινο δακτύλιο της Αθήνας. 

Τα οχήματα αυτά πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας νέου τύπου, όπου η εκπομπή 

ρύπων, η οποία αναγράφεται στο πεδίο V.7., θα πρέπει να χαμηλότερη από 140 g/km CO2 

Εφαρμόζεται στην Αστική Ευθύνη 

 

Έκπτωση υβριδικού οχήματος 5% 

Εφόσον το όχημα είναι υβριδικό, η AIG παρέχει επιπλέον έκπτωση 5%. 

Εφαρμόζεται στην Αστική Ευθύνη και τις προαιρετικές καλύψεις που αφορούν το 

ασφαλιζόμενο όχημα (δηλαδή Θραύση Κρυστάλλων, Πυρός, Τρομοκρατικές Ενέργειες, 

Πολιτικές Ταραχές, Ολική & Μερική Κλοπή κλπ). 

 

Επιβάρυνση λόγω νέου διπλώματος  

Σε περίπτωση που δηλώνεται στην εταιρία πως το όχημα θα οδηγείται και από νέο σε 

δίπλωμα οδηγό (μέχρι δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης) θα χρεώνεται 

επασφάλιστρο 40% κατ’ έτος (στους κινδύνους Αστικής Ευθύνης, Ολικής καταστροφής από 

Ίδιες Ζημίες και Ιδίων Ζημιών). 
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Επιβάρυνση λόγω συμπληρωματικού οδηγού κάτω των 25 ετών  

Σε περίπτωση που το όχημα οδηγείται από συμπληρωματικό (δηλ. όχι τον βασικό) οδηγό 

κάτω των 25 ετών ή από κάτοχο νέου διπλώματος (έως 2 έτη), θα χρεώνεται επασφάλιστρο 

40% κατ’ έτος (στους κινδύνους Αστικής Ευθύνης, Ολικής καταστροφής από Ίδιες Ζημίες 

και Ιδίων Ζημιών). 

Σε περίπτωση ατυχήματος που συνεπάγεται αστική ευθύνη η Εταιρία δεν φέρει καμία 

ευθύνη αποζημίωσης, εκτός αν ο Ασφαλιζόμενος καταβάλει αμέσως, με τη δήλωση του 

ατυχήματός του, τόσο το πρόστιμο ύψους 60% επί των καθαρών Ασφαλίστρων όσο και το 

σχετικό επιπλέον Ασφάλιστρο ή/και Επασφάλιστρο. 

Σε περίπτωση ατυχήματος που συνεπάγεται Ίδιες Ζημίες ή/και ολική καταστροφή λόγω 

ιδίων ζημιών ή/και Πυρκαγιά του ιδίου του Ασφαλιζόμενου οχήματος, η Εταιρία θα 

καταβάλει το μισό μόνο της ζημίας με την προϋπόθεση ότι ο  Ασφαλιζόμενος θα καταβάλει 

το σχετικό επιπλέον Ασφάλιστρο ή/και Επασφάλιστρο. 
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Ε. Απαλλαγές 
 

Ισχύουν οι πιο κάτω απαλλαγές κατά κάλυψη: 

Ιατροφαρμακευτική Προστασία 24h 

€ 35 ανά ατύχημα 

Ολική Κλοπή 

Στην περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα είναι ανοικτού τύπου (cabrio) με 

«μαλακή»/υφασμάτινη οροφή (soft top), η απαλλαγή θα είναι το 10% του ασφαλιζόμενου 

κεφαλαίου.  

Μερική Κλοπή 

► € 150 ανά ζημιογόνο γεγονός. 

► Στην περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα είναι ανοικτού τύπου (cabrio) με 

μαλακή/υφασμάτινη οροφή (soft top), η απαλλαγή αποκλειστικά και μόνο για την οροφή θα 

είναι το 10% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου του οχήματος. 

Ολική καταστροφή από Ίδιες Ζημίες 

1% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου με ελάχιστο € 400. 

Ίδιες Ζημίες 

1% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου με ελάχιστο € 400: 

Η απαλλαγή των Ιδίων Ζημιών παύει να ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος με 

αποδεδειγμένη υπαιτιότητα τρίτου οχήματος.  

Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Πράξεις 

1% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 
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ΣΤ. Βεβαίωση Ασφάλισης 
 
 

1) Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως. 

2) Η παρεχόμενη με αυτή ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου 

του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία καταβολή 

απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της 

ασφάλισης.  

3) Έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ασφάλισης του 

κυκλοφορούντος οχήματος, η ασφαλιστική κάλυψή του, αποδεικνύεται από την κατοχή του 

ασφαλιστηρίου, το οποίο ο ασφαλιστής αποστέλλει στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της 

ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.  

4) Εάν ο έλεγχος αυτός γίνει  μέσα στο πιο πάνω διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών 

ημερών, που έχει υποχρέωση ο ασφαλιστής να έχει αποστείλει το ασφαλιστήριο στον 

ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης, αρκεί για την απόδειξη της ασφάλισης του 

ελεγχόμενου οχήματος, η επίδειξη της σχετικής απόδειξης πληρωμής του ποσού που 

απαιτείται για την ασφάλιση του συγκεκριμένου οχήματος.  

5) Η ασφάλιση ζητείται για συγκεκριμένο όχημα και τα στοιχεία του θα πρέπει να 

συμφωνούν με αυτά της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή έχουν 

δοθεί ανακριβή στοιχεία και έτσι τα αναγραφόμενα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν 

συμφωνούν με αυτά της πραγματικής άδειας κυκλοφορίας, η ασφαλιστική σύμβαση θα 

θεωρείται άκυρη. 
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Ζ. ∆ιάρκεια Ασφάλισης 
 
Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορεί να είναι εξάμηνη ή ετήσια και εξαρτάται 

από τον τρόπο πληρωμής των ασφαλίστρων, ο οποίος πρέπει πάντα να είναι εφάπαξ.   

Ανανέωση της ασφαλιστική σύμβασης επιτρέπεται και είναι δυνατή, μόνο μετά την 

εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, η οποία 

καταβολή πρέπει να γίνει, το αργότερο, έως τη λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής 

σύμβασης. Έτσι για να ανανεωθεί η διάρκειά της, θα πρέπει πριν τη λήξη της, το αργότερο 

τη τελευταία ημέρα της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο διάρκειάς της, να καταβληθεί 

ολόκληρο το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στη νέα (αμέσως επόμενη) ασφαλιστική περίοδο.  

2) Για κάθε ανανέωση εκδίδεται νέο ασφαλιστήριο ή βεβαίωση για την ανανέωση της 

ασφαλιστικής σύμβασης (ανανεωτήριο). 

 

Σημειώνεται ότι αλλαγή της διάρκειας ασφάλισης από εξάμηνη σε ετήσια και αντίθετα είναι 

εφικτή μόνο πριν την ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου (επέτειος) και με την 

προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί εγκαίρως σχετική ενημέρωση της εταιρίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα γίνεται με έκδοση νέου ασφαλιστηρίου και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον 

τιμολόγιο.  
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Η. Ακύρωση Ασφαλιστηρίου 
 
 
Ι. Με κοινή συμφωνία των μερών 

1) Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση, μπορεί να τη λύσουν 

οποτεδήποτε, με σχετική έγγραφη συμφωνία τους.  

2) Η ασφάλιση παύει να ισχύει μεταξύ ασφαλισμένου (και λήπτη της ασφάλισης) και της 

ασφαλιστικής εταιρίας, από τη στιγμή της έγγραφης κοινής συμφωνίας.  

 

ΙΙ. Με καταγγελία της σύμβασης από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένο 

1)  Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την 

ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται, είτε με μορφή 

τηλεομοιοτυπίας (fax), είτε ηλεκτρονικά (μέσω e_mail), στα στοιχεία επικοινωνίας που 

αναγράφει η ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους  

έντυπα της. 

2) Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα 

μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική 

επιχείρηση και επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο που 

απέμενε για την αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο λήξη της ασφάλισης.  

 

ΙΙΙ. Με καταγγελία της σύμβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση 

1)  Και η ασφαλιστική εταιρία μπορεί, με επιστολή της, να καταγγείλει την ασφαλιστική 

σύμβαση, αλλά μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης 

ή τον ασφαλισμένο.  

2) Η γραπτή δήλωση καταγγελίας αυτή, απευθύνεται στο λήπτη της ασφάλισης ή και τον 

ασφαλισμένο και σ’ αυτή θα πρέπει να αναγράφονται, αφενός μεν η επικαλούμενη 

παράβαση του ουσιώδους όρου, αφετέρου η επισήμανση προς τον ειδοποιούμενο λήπτη 

της ασφάλισης (ή και τον ασφαλισμένο),  ότι αν αυτός δεν συμμορφωθεί με τον 

παραβιασθέντα απ’ αυτόν ουσιώδη όρο, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

επίδοση της καταγγελίας, θα επέρχεται με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η λύση της 

ασφαλιστικής σύμβασης.            

3) Η επιστολή που θα περιέχει την πιο πάνω καταγγελία, θα αποστέλλεται στη διεύθυνση 

της κατοικίας ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, που 

αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή, θεωρείται  η τελευταία διεύθυνση 
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που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στην ασφαλιστική 

εταιρία.                       

4) Τα  αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται ακόμα κι αν ο λήπτης της ασφάλισης 

ή/και ο ασφαλισμένος, αρνηθεί να παραλάβει την επιστολή με την οποία γίνεται η 

καταγγελία, καθώς επίσης ακόμα κι αν αυτοί (λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος) 

δεν βρεθούν στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαμονής που έχουν δηλώσει και αναγραφεί στο 

ασφαλιστήριο, ή ακόμα και αν -στην περίπτωση αποστολής συστημένης επιστολής (για την 

οποία, ο διανομέας αν δεν τους βρει αφήσει ειδοποιητήριο)-, δεν προσέλθει στο 

ταχυδρομείο για την παραλαβή της.  

5) Εφόσον ο ειδοποιηθείς κατά τα πιο πάνω λήπτης της ασφάλισης (ή/και ο ασφαλισμένος) 

δεν συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, τότε με την πάροδο 

απράκτου της σχετικής προθεσμίας αυτής, επέρχεται η πρόωρη λύση της ασφαλιστικής 

σύμβασης. 
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Θ. Μεταβίβαση Οχήματος 
Σύμφωνα με Άρθρο 36 του Νόμου 3746/2009, σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος 

(εκτός Θανάτου του ιδιοκτήτη) η ασφάλιση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης. Μετά την παρέλευση των 30 ημερών  

επέρχεται αυτομάτως η ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου χωρίς να απαιτείται εκ 

μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια. 

Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, 

συναφθεί νέα Ασφαλιστική Σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη 

ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων 

είναι ο τελευταίος Ασφαλιστής. 

Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος αγοράσει νέο όχημα δεν θα γίνεται αντικατάσταση του 

οχήματος στο υφιστάμενο συμβόλαιο, αλλά θα εκδίδεται νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
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Ι. Αλλαγή διαμεσολαβούντος 
 

Στις περιπτώσεις όπου ζητείται αλλαγή διαμεσολαβούντος αυτή θα μπορεί να γίνεται μόνο 

με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλιζόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής εάν και εφόσον δεν έχουν ήδη καταβληθεί τα ασφάλιστρα για την τρέχουσα 

διάρκεια του συμβολαίου, σε αντίθετη περίπτωση η αλλαγή διαμεσολαβούντος θα 

πραγματοποιείται στην επόμενη ανανέωση του συμβολαίου.  

Εξαίρεση αποτελούν οι συνολικές μεταφορές χαρτοφυλακίου όπου η λίστα με τα συμβόλαια 

προς μεταφορά θα πρέπει να υπογράφεται από τον παλαιό και το νέο συνεργάτη. 
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Κ. Ακύρωση ή μη ανανεώση 
 
Η AIG δεν θα προχωρεί στην ανανέωση συμβολαίων που: 

 έχουν τρεις ζημιές με υπαιτιότητα (Αστική Ευθύνη και/ή Ιδίων Ζημιών) στο ίδιο έτος 

ασφάλισης ή στα τελευταία 2 έτη  

 
Επίσης, η AIG διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να μην ανανεώσει ασφαλιζόμενους που: 

 έχουν εμπλοκή σε τρεις ζημιές με υπαιτιότητα τα τελευταία 3 χρόνια 

 έχουν εμπλακεί σε σοβαρό ατύχημα  

 δεν επιδεικνύουν την απαραίτητη συνεργασιμότητα για την αντιμετώπιση της ζημιάς 

 έχουν δηλώσει λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία, κατά τη δήλωση ζημίας 

 έχουν δηλώσει λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία, κατά τη σύναψη της ασφάλισης 

 δεν διαθέτουν άδεια οδήγησης ή την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την 

κατηγορία του οχήματος που οδηγούν  

 προκαλούν ατύχημα συνεπεία σοβαρής παράβασης του Κ.Ο.Κ. (οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλ, αντικανονική κίνηση σε δρόμο, αντικανονική προσπέραση, 

παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παραβίαση προτεραιότητας, υπερβολική ταχύτητα 

κλπ.) 

 



 

 45

ΟΟδδηηγγίίεεςς  ππρροοςς  ττοονν  ππεελλάάττηη  σσααςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ζζηημμίίααςς  
  
Γενικά 
  
 Προφορική αναγγελία της Ζημίας στο Τμήμα Ζημιών εντός 3 εργάσιμων ημερών 

 Γραπτή δήλωση της Ζημίας στην εταιρία εντός 8 εργάσιμων ημερών 

 
Α. Υλικές Ζημίες 
 
Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να καλέσει τη Βοήθεια Ατυχήματος στα τηλέφωνα 210 9408676 ή 

211 1075708  

Εξειδικευμένος συνεργάτης θα μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος όπου: 

 Θα φωτογραφίσει τα οχήματα που εμπλέκονται 

 Θα καταγράψει τα στοιχεία όσον έχουν συμμετοχή στο ατύχημα όπως και 

τα στοιχεία των πιθανών αυτοπτών μαρτύρων 

 Θα συμπληρώσει επιτόπου τη ∆ήλωση Ατυχήματος  

 Η υπηρεσία Οδικής Βοήθειας ατυχήματος θα μεταφέρει το αυτοκίνητό σας 

σε συνεργείο της επιλογής σας 

 
Β. Σωματικές Βλάβες 
 
Ο ασφαλιζόμενος πρέπει : 

 να ενημερώσει αμέσως την Τροχαία, 

 να καλέσει την Βοήθεια ατυχήματος που θα ακολουθήσει όλα όσα αναφέρονται 

παραπάνω για τις Υλικές Ζημίες. 

 

Φροντίστε για την ενημέρωση του πελάτη σας 
 

Τι είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο 

Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αποτελεί ένα 

κοινό ταμείο, στο οποίο συνεισφέρουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν τον Κλάδο 

Αυτοκινήτων. 
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Πότε ενεργοποιείται αποζημίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο; 

Στην περίπτωση που υπάρχει υπαιτιότητα: 

  Ανασφάλιστου οχήματος 

 Αγνώστου οχήματος  που προκάλεσε σωματικές βλάβες, 

 οχήματος από αποδεδειγμένη πρόθεση του οδηγού του  

 οχήματος που ο ασφαλιστής πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της 

ασφαλιστικής εταιρίας λόγω παράβασης του νόμου 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην αποζημίωση που καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο; 

Το Επικουρικό Κεφάλαιο καταβάλει στα ζημιωθέντα πρόσωπα την από το Νόμο 

προβλεπόμενη  αποζημίωση μόνο της αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές 

προς τρίτους) από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.   

 

Γ. Κλοπή 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άμεση καταγγελία της κλοπής του οχήματος, στο  

Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που έγινε η κλοπή και η αναγγελία της κλοπής στην 

ασφαλιστική εταιρία, στο τηλέφωνο 210 8127600. 

 

∆. Πυρκαγιά 
 
Ο ασφαλιζόμενος πρέπει 

 Να δηλώσει άμεσα την πυρκαγιά στην ασφαλιστική εταιρία  

 Να ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση σχετικού 

πορίσματος, (απαραίτητο για την αποζημίωση). 

Σε κάθε περίπτωση δήλωσης ζημίας είναι απαραίτητα να προσκομίζονται: 

 

-    η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (φωτοτυπία), 

-    το δίπλωμα του οδηγού (φωτοτυπία) και 

-    το αντίγραφο του βιβλίου συμβάντων της Τροχαίας 
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ΠΠ  αα  ρρ  άά  ρρ  ττ  ηη  μμ  αα      ΑΑ  --  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΩΩΝΝ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΆΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

  
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΕΕΙΙΣΣ // ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  //  ΕΕΞΞΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ 

Οχήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών καλύπτεται μόνο η Αστική Ευθύνη 

Οχήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών Απαραίτητη η προσκόμιση του δελτίου τεχνικού ελέγχου 

(ΚΤΕΟ) 

Οχήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

Μοτοσικλέτες ∆εν καλύπτονται οι Ίδιες Ζημίες  

Οχήματα ή οδηγοί που είναι υπαίτιοι για 3 ατυχήματα σε μία  

τριετία ή για 2 ατυχήματα το τελευταίο έτος  

Οχήματα ή οδηγοί που είναι υπαίτιοι για περισσότερα από 4 

ατυχήματα σε μία πενταετία  

 

Αποκλειόμενος 

Οχήματα ή οδηγοί που ήταν υπαίτιοι για σοβαρό ατύχημα. 
(Σοβαρά θεωρούνται τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί 
Σωματικές βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες τουλάχιστον € 5.000) 
Οχήματα ή οδηγοί με ζημιές άνω των € 10.000 την τελευταία 
πενταετία ή με ζημίες άνω των 5.000 την τελευταία τριετία. 
 

Αποκλειόμενος 

Νέοι οδηγοί (μέχρι 25 ετών ή δίπλωμα λιγότερο από 2 χρόνια)  ∆εν καλύπτονται οι Ίδιες Ζημίες 

Οδηγοί με εμπειρία οδήγησης λιγότερο από 6 μήνες   Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία  

Οδηγοί κάτω των 30 ετών με οχήματα υψηλών επιδόσεων ή 

αυτοκίνητα άνω των 3.000cc 

Αποκλειόμενος  

Οδηγοί κάτω των 26 ετών με μηχανές πάνω από 500cc Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

Οδηγοί κάτω των 30 ετών με μηχανές άνω των 900cc Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

Μηχανές άνω των 1000cc Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

Οχήματα ή οδηγοί για τους οποίους δεν μπορεί να ελεγχθεί το 
ιστορικό ζημιών   

Αποκλειόμενος 

Οχήματα σχολών οδηγών Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

Οχήματα αξία μεγαλύτερης των € 60.000  
 

Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

Οχήματα μάρκας SMART  
 

∆εν παρέχονται οι καλύψεις Ολικής και Μερικής Κλοπής  

Θωρακισμένα οχήματα  
 

Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία  

Τρίκυκλες & τετράκυκλες μοτοσυκλέτες  
 

Αποκλειόμενος 

Οχήματα με ξένες πινακίδες Αποκλειόμενος 

Αλλοδαποί οδηγοί που έχουν Ελληνικό δίπλωμα οδήγησης για 

λιγότερο από 2 χρόνια 

Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 
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Οχήματα που βρίσκονται εκτός Ελλάδος για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα 

Αποκλειόμενος 

Ενοικιαζόμενα οχήματα, οχήματα μακροχρόνιας μίσθωσης, 

Αγοραία – Ταξί 

Αποκλειόμενος 

Αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε αγώνες  Αποκλειόμενος 

Οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία (Καύσιμα, 

εκρηκτικά, δηλητηριώδη, κλπ) 

Αποκλειόμενος 

Πούλμαν, Λεωφορεία, Λεωφορεία επιχειρήσεων και οχήματα 

μαζικής μεταφοράς. 

Αποκλειόμενος 

Φορτηγά ∆ημοσίας Χρήσης (∆.Χ.Φ), Φορτηγά διεθνών 

μεταφορών (TIR), Φορτηγά άνω των 30HP (εκτός στόλων), 

φορτηγά ανατρεπόμενα, με ρυμούλκα, μηχανήματα έργων, 

γερανοί, τρακτέρ, ελκυστήρες, γεωργικά μηχανήματα, 

απορριμματοφόρα  οχήματα ειδικού τύπου 

Αποκλειόμενος 

Οχήματα που ανήκουν σε ∆ημόσιες Υπηρεσίες Αποκλειόμενος 

Οχήματα που κινούνται σε χώρο αεροδρομίων Αποκλειόμενος 

Οδηγοί 75 ετών και άνω   Αποκλειόμενος 

Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές ή βελτιώσεις Αποκλειόμενος 

Αυτοκίνητα ∆ιπλωματικού Σώματος και ξένων αποστολών Αποκλειόμενος 

Τροχόσπιτα ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα Αποκλειόμενος 

Οδηγοί χωρίς νόμιμη άδεια οδήγησης Αποκλειόμενος 

Οχήματα τύπου άμεσης επέμβασης (Ασθενοφόρα, 

Πυροσβεστικά, Αστυνομία κλπ)  

Αποκλειόμενος 

Οχήματα εταιριών ασφαλείας (security, χρηματαποστολές) Αποκλειόμενος 

Οχήματα επιδείξεων, αντίκες, ρέπλικες  Αποκλειόμενος 

Αυτοκίνητα χρηματαποστολών, courier, delivery  Αποκλειόμενος 

Σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές πάνω από τα νόμιμα όρια Αποκλειόμενος 

Φορτηγά ∆ιανομής & Μεταφοράς Τροφίμων ( Ψυγεία )  Αποκλειόμενος 

Αυτοκίνητα Κρατικά, ∆ημοσίου, ∆ήμων, Στρατιωτικά   Αποκλειόμενος  

Οδηγοί κάτω των 18 ετών Αποκλειόμενος 

Οχήματα δοκιμών (test drive) Αποκλειόμενος 

Οχήματα εξυπηρέτησης πελατών Αποκλειόμενος 

Οχήματα υπερ-υψηλών επιδόσεων Αποκλειόμενος 

Οχήματα με προσωρινές πινακίδες ή πινακίδες ∆ΟΚ Αποκλειόμενος 
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ΛΙΣΤΑ ΣΠΟΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ  ΣΧΟΛΙΑ  
ALFA ROMEO BRERA, GT, GTV, SPIDER, GIULIETTA, MITO 

QUADRIFOGLIO  
  

ASTON MARTIN ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

AUDI A5, TT, S3, S4, S5, S6, S8 Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

AUDI  R8 Αποκλειόμενος 

BENTLEY ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

BMW 325, 330, 335, Z3, Z4 Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

BMW 6 series  Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

BMW M series (M1, M3, M5, M6 κλπ) Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

CADILLAC XLR Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

CATERHAM ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Αποκλειόμενος 
CHEVROLET CORVETTE Αποκλειόμενος 
CHRYSLER CROSSFIRE Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

CITROEN C2 VTS, C4 VTS, SAXO VTS   
DODGE VIPER Αποκλειόμενος 
FERRARI ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  Αποκλειόμενος 
FIAT PANDA 100, PUNTO GT, PUNTO HGT   
FORD FIESTA ST   
FORD FOCUS ST, FOCUS RS Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

HONDA CIVIC TYPE-R, S2000  Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

JAGUAR XK, XKR Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

LAMBORGINI ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  Αποκλειόμενος 

LEXUS SC Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

LOTUS ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Αποκλειόμενος 

MASERATI ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

MAZDA 3 MPS, 6 MPS Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

MAZDA RX7,  RX8 Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

MERCEDES AMG series Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

MERCEDES CL, SL, SLK Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

MERCEDES CLK   
MERCEDES SLR Αποκλειόμενος 

MG TF Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

MG ZR   
MINI COOPER S Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

MITSUBISHI COLT TURBO   
MITSUBISHI  LANCER EVO Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

MORGAN ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Αποκλειόμενος 

NISSAN 350Z, 370Z, JUKE TURBO Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

NISSAN GTR Αποκλειόμενος 

OPEL ASTRA TURBO, ASTRA OPC, CORSA GSI, 
CORSA OPC, GT 

Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

OPEL SPEEDSTER Αποκλειόμενος 

PEUGEOT ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ GTI, RALLYE, RC, GT   
PORSCHE ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

RENAULT  CLIO 16V, CLIO SPORT, MEGANE SPORT Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 
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SAAB ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Aero   
SEAT IBIZA FR, IBIZA 1.4 (ΕΚ∆ΟΣΗ BOCANEGRA) 

LEON 20VT, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ CUPRA 
Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

SKODA OCTAVIA RS, VRS Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

SMART ROADSTER, BRABUS Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

SUBARU IMPREZA WRX / Sti Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία 

SUZUKI ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ SPORT   
TOYOTA CELICA, MR2   
VW POLO GTi, GOLF GT & GTi, SCIROCCO Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία

  
Σημείωση  
Σε περίπτωση που το όχημα είναι και ανοιχτού τύπου θα δηλώνεται σαν cabrio και όχι σαν 
σπορ 
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ΛΙΣΤΑ ΣΠΟΡ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

 
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ  ΣΧΟΛΙΑ  
Aprilia Dorsoduro 750 & 1200, όλα τα  RSV, SL 

750, Tuono 1000 & Tuono V4R 

Αποκλειόμενος 

Bimota DB6 Delirio 1100 Αποκλειόμενος 

BMW HP2 sport, S1000RR Αποκλειόμενος 

Ducati 1198, 1198S, 848 EVO, 848 SBK, Diavel 
1200, Hypermoto 1100, Monster 1100, 
Streetfighter 1100, Desmocedici 

Αποκλειόμενος 

Honda CB1100R, CB1300F, CB600F Hornet, 
CBR 1000, CBR 1000S, CBR 1100SR, 
CBR 1100RR, CBR 1100XX ,CBR 600F, 
CBR 600RR 

Αποκλειόμενος 

Kawasaki Ninja 250R, Z1000, Z1000R, Z1000SX, 
Z750, Z750R, ZX 10R ninja, ZX6R ninja 

Αποκλειόμενος 

KTM 1190RC8, 990 Super Duke, 950SM Αποκλειόμενος 

MV Agusta όλα τα μοντέλα Αποκλειόμενος 

Suzuki GSR 750 L1, GSX 1300 B-KING, GSX-R 
1000, GSX-R 1300 HAYABUSA, GSX-R 
600, GSX-R 750 

Αποκλειόμενος 

Triumph Daytona 675, Speed Triple, Street Triple 
675 

Αποκλειόμενος 

Yamaha YZF-R1, YZF-R6, WR450F Αποκλειόμενος 
  

 
 


