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  Προϊόν : ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΧ                

Αυτό το έγγραφο πληροφοριών αποτελεί σύντομη περιγραφή του ασφαλιστικού προϊόντος και συνεπώς, δεν είναι πλήρες. Μπορείτε να 
βρείτε τις πλήρεις πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στα σχετικά συνοδευτικά  έντυπα (αίτηση 
ασφάλισης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  Γενικοί και Ειδικοί όροι ασφάλισης). Για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, διαβάστε όλα τα σχετικά με 
το ασφαλιστικό προϊόν έντυπα. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Σας προσφέρουμε ασφάλιση  Αστικής Ευθύνης Οχήματος η οποία περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του 
ασφαλισμένου, από ζημιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του οχήματος που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο για τις περιπτώσεις θανάτου, 
σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα. 
 

 
Τι ασφαλίζεται; 
 

 Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα έως 
1,220,00 € 

 Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα έως 
1,220,000 €  

 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα έως 
6,000€  

 Φροντίδα Ατυχήματος 

 Προστασία ασφαλίστρου ΒΜ έως μια ζημιά 

 Προσωπικό ατύχημα Οδηγού – Ιδιοκτήτη 
έως 3,000€ 
 

 
 

Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

x Ζημιές σε πράγματα που μεταφέρονται με το 
ίδιο αυτοκίνητο. 

x Οδηγός ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης 
που προβλέπεται από το νόμο για την 
κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που 
οδηγεί. 

x Οδηγός  που κατά το χρόνο του ατυχήματος, 
τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή 
τοξικών ουσιών. 

x Ζημιές από όχημα του οποίου γίνεται 
διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται 
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια 
κυκλοφορίας. 

x  

    

  
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 

! Αν το αυτοκίνητο προτείθεται να εκτεθεί σε 
ειδικούς κινδύνους αστικής ευθύνης, η 
ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει αυτούς μόνο 
όταν εκδοθεί ειδικό Πιστοποιητικό Ασφάλισης 
 

  
 
 

   

 
Που είμαι καλυμμένος 
Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις 
χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την ενοποιημένη συμφωνία των 
μελών του Συμβουλίου των «Γραφείων Διεθνούς Ασφαλίσεως Αυτοκινήτων». Για τις υπόλοιπες χώρες, απαιτείται 
ειδική έγγραφη βεβαίωση από εμάς, κατόπιν προηγουμένης έγγραφης δικής σας αίτησης, με την καταβολή 
πρόσθετων ασφαλίστρων. Ο εταιρία μας σε αυτή την περίπτωση σας χορηγεί σχετικό Πιστοποιητικό Διεθνούς 
Ασφάλισης (πράσινη κάρτα) σύμφωνα με το Ν. 489/1976. 

 



 
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 
Υπάρχουν ενδεικτικά οι παρακάτω υποχρεώσεις από εσάς: 
- Πρέπει να δηλώσετε σε εμάς με ειλικρίνεια τα πλήρη στοιχεία σας κατά τη συμπλήρωση της αίτησης 

ασφάλισης. 
- Σε περίπτωση ζημιάς, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 8 ημερών για το ασφαλιστικό γεγονός και να 

προσκομίσετε τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά. 
- Θα πρέπει να μας ενημερώνετε για κάθε περιστατικό ή στοιχείο που επιφέρει αύξηση του ασφαλισμένου 

κινδύνου  
- Θα πρέπει να καταβάλλετε το ασφάλιστρο σας εγκαίρως και σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου. 

 

 
Πότε και πως πληρώνω; 
Πρέπει να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό των ασφαλίστρων πριν την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 
Μπορείτε να καταβάλετε το ασφάλιστρο σας είτε με τους ενδεδειγμένους τρόπους πληρωμής που αναγράφονται 
στην πρόταση/πρόταση ανανέωσης/ειδοποιητήριο πληρωμής. 

 

 
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από  την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου εφόσον έχει καταβληθεί ολόκληρο 
το ποσό των ασφάλιστρων.   Η ασφάλιση διαρκεί αναλόγως του συμβολαίου σας για περίοδο τριμήνου, εξαμήνου ή 

και έτους από την ημερομηνία ενάρξεως. 

 

 
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
Μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε συμπληρώνοντας Επιστολή 
Καταγγελίας την οποία κοινοποιείτε σε εμάς. Η ακύρωση του συμβολαίου σας πραγματοποιείται από την ημέρα 
παραλαβής της επιστολής από την εταιρία και δικαιούστε επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων που 
έχετε καταβάλει. Σε περιπτώσεις ακύρωσης λόγω Καταστροφής Οχήματος ή λόγω Οριστικής Διαγραφής η ακύρωση 
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πραγματοποιείται από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 

 
 


