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Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο 

αυτό μαζί με τον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου (Πίνακας), 

το Πιστοποιητικό Ασφάλισης και οποιαδήποτε Πρόσθετη 

Πράξη, βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

σας και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο τους. Σε 

περίπτωση που δεν κατανοείτε πλήρως κάτι από το 

περιεχόμενο των πιο πάνω, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή 

ή με τα κατά τόπους κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας 

για περαιτέρω διευκρινίσεις.  

Αν αποφασίσετε ότι η ασφάλιση αυτή δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ή διαφωνείτε με το 

περιεχόμενο της, έχετε το δικαίωμα εντός 15 ημερών 

από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, να το 

ακυρώσετε. Οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση για να ισχύει 

θα πρέπει να γίνει γραπτώς, στα κατά τόπους κεντρικά 

γραφεία της Εταιρείας μας και να συνοδεύεται 

απαραιτήτως με την παράδοση του παρόντος 

Ασφαλιστηρίου.  
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Επειδή ο Ασφαλισμένος ή νόμιμος Αντιπρόσωπος αυτού, με 

Πρόταση στην οποία περιέχονται απαντήσεις και δηλώσεις που 

αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής και που θα 

θεωρούνται ότι έχουν ενσωματωθεί στο έγγραφο αυτό, έχει 

 
 



 

 

αποταθεί στην Εταιρεία για την ασφάλιση που περιέχεται πιο 

κάτω και έχει καταβάλει ή έχει συμφωνήσει να καταβάλει το 

Ασφάλιστρο, κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον Πίνακα ως 

αντιπαροχή για την ασφάλιση αυτή,το παρόν Ασφαλιστήριο 

βεβαιώνει ότι, όσον αφορά περιστατικά που συμβαίνουν κατά 

τη διάρκεια της Περιόδου  Ασφάλισης, παρέχει ασφαλιστική 

κάλυψη στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους όρους, 

εξαιρέσεις, ορισμούς και προϋποθέσεις που περιέχονται στο 

έγγραφο αυτό και/ή σε οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη. 

 

Μιχάλης Μυλωνάς 

Εκτελεστικός Σύμβουλος 

Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος 

(Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εργασιών) 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 
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Περιεχόμενα 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
Όπου είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή, λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν 

και τον πληθυντικό και αντίστροφα, όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο 

περιλαμβάνεται και το θηλυκό, οι δε ακόλουθες εκφράσεις έχουν, εκτός 

όπου διαφορετικά ορίζεται στο κείμενο, τις ακόλουθες έννοιες: Εταιρεία  
Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ. 

Ασφαλισμένος  
Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα προς όφελος του 

οποίου εκδίδεται το Ασφαλιστήριο και το όνομα του οποίου αναγράφεται 

στον Πίνακα. 

Μηχανοκίνητο Όχημα 
Το Μηχανοκίνητο Όχημα, σύμφωνα με την έννοια του Νόμου, τα στοιχεία 

του οποίου αναγράφονται στην Πρόταση (Πρόταση, Δήλωση και 

Αποδοχή) και στον Πίνακα. 

Ασφαλιστήριο  
Το παρόν έγγραφο, η Πρόταση, ο Πίνακας και το Πιστοποιητικό 

Ασφάλισης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της ενιαίας 

συμφωνίας ασφάλισης και θα πρέπει να διαβάζονται και να ερμηνεύονται 

μαζί. 

Πρόταση (Πρόταση, Δήλωση και Αποδοχή) 
Το έντυπο της Εταιρείας το οποίο συμπληρώνει ο Ασφαλισμένος και/ή ο 

νόμιμος Αντιπρόσωπος του, για σκοπούς σύναψης ασφάλισης με την 

Εταιρεία, με το οποίο δίδει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε η 

Εταιρεία να μπορεί να αξιολογήσει αν θα προσφέρει ασφάλιση ή όχι και 

αν ναι, με ποιούς όρους και προϋποθέσεις και με ποιά αντιπαροχή. Η 

Πρόταση, Δήλωση και Αποδοχή του Ασφαλισμένου είναι αναπόσπαστο 

μέρος του Ασφαλιστηρίου και αποτελούν τη βάση για τη σύναψη της 

ασφάλισης.  

Ασφάλιστρο  
Το ποσό που έχει καταβάλει ή έχει συμφωνήσει να καταβάλει ο  

Ασφαλισμένος ως αντιπαροχή για την κάλυψη που παρέχει το  

Ασφαλιστήριο και του οποίου το ύψος και το χρονοδιάγραμμα πληρωμής 

καθορίζονται στον Πίνακα. 

Πίνακας του Ασφαλιστηρίου (Πίνακας) 
Έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου και στο 

οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το είδος της παρεχόμενης κάλυψης, 

τα στοιχεία του Ασφαλισμένου, του Μηχανοκίνητου Οχήματος και των 

Εξουσιοδοτημένων οδηγών, η Περίοδος Ασφάλισης, το Ασφάλιστρο και 

ο τρόπος αποπληρωμής του καθώς επίσης και οι Πρόσθετες Πράξεις 

που ισχύουν. 

Πρόσθετες Πράξεις  
Κείμενο το οποίο επεκτείνει και/ή περιορίζει τους όρους του  

Ασφαλιστηρίου. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου 

μόνο οι Πρόσθετες Πράξεις που ρητά αναφέρονται στον Πίνακα. 
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Ασφαλιστήριο 
  

Οχημάτων 

Πιστοποιητικό Ασφάλισης 
Έγγραφο που εκδίδεται προς τον Ασφαλισμένο, το οποίο συνιστά 

απόδειξη ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος όπως απαιτείται από το 

Νόμο. 

Περίοδος Ασφάλισης  
Η χρονική περίοδος για την οποία ισχύει η ασφάλιση με βάση αυτό το 

Ασφαλιστήριο, όπως αυτή αναφέρεται στον Πίνακα, καθώς και 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδος για την οποία το Ασφαλιστήριο 

ανανεώνεται και πληρώνεται το απαιτούμενο ασφάλιστρο, ή συμφωνείται 

ο τρόπος πληρωμής του. 

Περίοδος Χάριτος  
Η χρονική περίοδος όπως αυτή περιγράφεται και αναφέρεται στον 

Πίνακα. 

Γεωγραφική Περιοχή 
(α) Ασφάλιση Μηχανοκίνητου Οχήματος 

Μέρος 1 – Κύπρος, εξαιρουμένων των περιοχών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο 

(β) Κάλυψη Έναντι Τρίτων  

Μέρος 2 – Κύπρος, εξαιρουμένων των περιοχών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και τα κράτη που έχουν προσυπογράψει 

τη Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης. 

Νόμος 
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) 

Νόμος του 2000 έως 2010, ή οποιοσδήποτε Νόμος που τον τροποποιεί 

ή τον αντικαθιστά και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε κανονισμούς έχουν 

εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν. 

Οδός 
Οδός σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο Νόμο και εντός των ορίων 

της γεωγραφικής περιοχής, όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω. 

Άδεια Οδήγησης  
Η άδεια οδήγησης του Μηχανοκίνητου Οχήματος, η οποία χορηγείται με 

βάση τις διατάξεις του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 

Κίνησης Νόμου του 1972 ή οποιουδήποτε Νόμου που τον τροποποιεί ή 

τον αντικαθιστά και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε κανονισμούς έχουν 

εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν και/ή τον Περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 

2001. 

Αγοραία Αξία 
Η λογική αγοραία αξία του Μηχανοκίνητου Οχήματος κατά το χρόνο της 

απώλειας ή ζημιάς, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την 

αξία που αναφέρεται στον Πίνακα και θα καθορίζεται και/ή θα ισοδυναμεί 

με το κόστος αντικατάστασης του Μηχανοκίνητου Οχήματος, με άλλο του 

ιδίου τύπου και μοντέλου, της ίδιας ηλικίας και κατάστασης.  

Στην αξία του οχήματος δεν συμπεριλαμβάνονται, και καμία απαίτηση 

δεν θα πληρώνεται γι’ αυτά, εξαρτήματα ή μηχανικές μετατροπές που 
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έγιναν και τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή κατά την ημερομηνία της κατασκευής του οχήματος, εκτός 

αν αυτά έχουν δηλωθεί και συμπεριληφθεί στην Πρόταση. 

Αφαιρετέο  
Το ποσό εκείνο που αναφέρεται στον Πίνακα και καταβάλλεται από τον 

Ασφαλισμένο προ της έναρξης της υποχρέωσης της Εταιρείας για 

πληρωμή οποιασδήποτε απαίτησης. Αφαιρετέο μπορεί να ισχύει γενικά 

για το Ασφαλιστήριο ή ειδικά για έκαστο κατονομαζόμενο οδηγό ή 

Πρόσθετη Πράξη. Σε περίπτωση υποβολής δεύτερης απαίτησης εντός 

του ίδιου ασφαλιστικού έτους, το αφαιρετέο ποσό διπλασιάζεται. 

Εξουσιοδοτημένος Οδηγός 
Οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων τα οποία με βάση το 

Ασφαλιστήριο αυτό επιτρέπεται να οδηγούν το Μηχανοκίνητο Όχημα και 

αναφέρονται στον Πίνακα, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν Άδεια 

Οδήγησης του Μηχανοκίνητου Οχήματος.  

Νεαρός Οδηγός 

Οδηγός που δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του.  

Άπειρος Οδηγός 
Οδηγός που κατέχει κανονική άδεια οδηγού (όχι μαθητική) για διάρκεια 

μικρότερη των δύο ετών όσον αφορά στον τύπο του Μηχανοκίνητου 

Οχήματος που οδηγεί. 

Μαθητευόμενος Οδηγός 
Οδηγός που κατέχει μαθητική άδεια οδήγησης για τον τύπο του 

Μηχανοκίνητου Οχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 

Πρόσωπο  
Ισοδυναμεί, πέραν του φυσικού προσώπου, και με οποιοδήποτε άλλο 

νομικό πρόσωπο.  

Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης  
Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης με την έννοια του Νόμου.  

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η κάλυψη που έχει επιλέξει ο Ασφαλισμένος και συμφωνεί να του 

παρέχει η Εταιρεία καθορίζεται στον Πίνακα 

1. Σε περίπτωση που η παρεχόμενη κάλυψη είναι για Ευθύνη Έναντι 

Τρίτου (Third Party) ισχύουν τα Mέρη 2, 3 και 4. 

2. Σε περίπτωση που η παρεχόμενη κάλυψη είναι Περιεκτική 

(Comprehensive) ισχύουν τα Mέρη 1, 2, 3 και 4. 

3. Σε περίπτωση που η παρεχόμενη κάλυψη είναι για Ευθύνη Έναντι 

Τρίτου, Πυρός και Κλοπής (Fire & Theft), ισχύουν τα Mέρη 1, 2, 3, και  

4 εκτός από την παράγραφο 2 του Μέρους 1 η οποία δεν έχει καμία ισχύ. 

Σημειώσεις: 
1. Οι Ορισμοί, οι Γενικές Εξαιρέσεις και οι Γενικοί Όροι ισχύουν για όλες 

τις Ασφαλιστικές Καλύψεις. 
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Ασφαλιστήριο 
  

Οχημάτων 

2. Από το Μέρος 5 (Πρόσθετες Πράξεις) ισχύουν και αποτελούν μέρος 

του Ασφαλιστηρίου μόνον όσες ρητά αναφέρονται στον Πίνακα ότι 

ισχύουν.  

ΜΕΡΟΣ 1 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ  

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1. Απώλεια ή ζημιά από φωτιά ή κλοπή 

Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή ζημιάς 

στο Μηχανοκίνητο Όχημα και στα εξαρτήματα και ανταλλακτικά του, 

εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα και αποτελούν μέρος του οχήματος, 

για ζημιά που προκαλείται άμεσα από φωτιά, αυτανάφλεξη, κεραυνό, 

κλοπή ή απόπειρα κλοπής.  

Για σκοπούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, νοείται ότι ο όρος ‘κλοπή’ δε 

συμπεριλαμβάνει κλοπή του Μηχανοκίνητου Οχήματος συνεπεία λάθους 

και/ή παράλειψης του ίδιου του Ασφαλισμένου.  

2. Απώλεια ή ζημιά που δεν προκαλείται από φωτιά ή 

κλοπή 
Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή ζημιάς 

στο Μηχανοκίνητο Όχημα, στα εξαρτήματα και ανταλλακτικά του, εφόσον 

αυτά είναι προσαρτημένα και αποτελούν μέρος του οχήματος, για ζημιά 

που προκαλείται άμεσα από οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από φωτιά ή 

κλοπή (παράγραφος 1 ανωτέρω) ή από αυτές που εξαιρούνται από το 

Ασφαλιστήριο.  

3. Δικαίωμα επιλογής και ευθύνη Εταιρείας 
Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο 

αποζημίωσης της ζημιάς και/ή απώλειας που καλύπτεται από το παρόν  

Ασφαλιστήριο. Ειδικότερα η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα 

(α) να πληρώσει σε μετρητά το ποσό της απώλειας και/ή της ζημιάς του 

Μηχανοκίνητου Οχήματος σύμφωνα με την εκτίμηση του Εκτιμητή 

που θα διορίσει η Εταιρεία, ή  

(β) να επιδιορθώσει και/ή επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση το  

Μηχανοκίνητο Όχημα σε επιδιορθωτή της επιλογής του  

Ασφαλισμένου, σύμφωνα με την εκτίμηση του εγκεκριμένου εκτιμητή 

της Εταιρείας, ή να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα και/ή ανταλλακτικά 

και/ή οποιοδήποτε μέρος αυτού. Νοείται ότι σε περίπτωση ζημιάς 

και/ή απώλειας σε εξαρτήματα και/ή άλλα μέρη του Μηχανοκίνητου 

Οχήματος για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα στην 

Κύπρο, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει την τιμή των 

ανταλλακτικών που περιέχεται στον πιο πρόσφατο τιμοκατάλογο 

που εκδίδεται από τον κατασκευαστή και/ή τον αντιπρόσωπο του ή 

μεταπωλητή του στην Κύπρο, ή 

(γ) να κηρύξει το Μηχανοκίνητο Όχημα ως πλήρως κατεστραμμένο 

οπότε η Εταιρεία έχει τις πιο κάτω επιλογές: 

(i) είτε να καταβάλει προς τον Ασφαλισμένο τη λογική Αγοραία Αξία 

του Μηχανοκίνητου Οχήματος κατά το χρόνο της απώλειας ή 

ζημιάς αφαιρουμένης της αξίας του εναπομείναντος μέρους μετά 

το δυστύχημα, 

(ii) είτε να κρατήσει το κατεστραμμένο όχημα και να καταβάλει προς 

τον Ασφαλισμένο ολόκληρη την αξία που είχε το Μηχανοκίνητο  

Όχημα πριν από το δυστύχημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο  
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Ασφαλισμένος θα πρέπει να παραδώσει το Πιστοποιητικό 

Ασφάλισης για ακύρωση και να υπογράψει κάθε αναγκαίο 

έγγραφο για μεταβίβαση του οχήματος προς την Εταιρεία. 

(iii) είτε να αντικαταστήσει το Μηχανοκίνητο Όχημα με άλλο    

παρόμοιο όχημα της ίδιας αξίας.  

Νοείται ότι σε καμία περίπτωση το ποσό της αποζημίωσης δεν θα 

υπερβαίνει τη δηλωμένη αξία που αναφέρεται στον Πίνακα. 

4. Αξία Οχήματος 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η αξία του οχήματος  που εκάστοτε 

δηλώνεται (δηλωμένη αξία) από τον Ασφαλισμένο και/ή που 

αναγράφεται στον Πίνακα, αποτελεί την εκτίμηση του Ασφαλισμένου για 

την αξία του οχήματος. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ότι σε περίπτωση 

ζημιάς που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο θα αποδεχτεί την 

εκτίμηση του Ασφαλισμένου. 

Σε περίπτωση ζημιάς που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο η  

Εταιρεία θα διορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διαπίστωση της 

Αγοραίας Αξίας του οχήματος κατά την ημερομηνία του ατυχήματος. Η 

έκθεση του ανεξάρτητου εκτιμητή δηλώνεται και συμφωνείται ότι θα είναι 

δεσμευτική ως προς την αξία του οχήματος, τόσο για την Εταιρεία όσο 

και για τον Ασφαλισμένο. 

5. Επιβαρύνσεις 
Αν, εν γνώσει της Εταιρείας, το Μηχανοκίνητο Όχημα αποτελεί 

αντικείμενο σύμβασης ενοικιαγοράς, χρηματοδότησης, δανειοδότησης, 

μίσθωσης ή εγγύησης χρέους, οποιαδήποτε πληρωμή σε μετρητά, 

δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, γίνεται στον ιδιοκτήτη ή στο δανειστή 

ή στο χρηματοδότη ή στο μισθωτή αναλόγως των προνοιών της σχετικής 

Νομοθεσίας, η δε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από αυτούς αποτελεί 

πλήρη και οριστική εξόφληση και απαλλαγή της Εταιρείας όσον αφορά 

την απώλεια ή ζημιά για την οποία έγινε η πληρωμή.  

6. Μετακίνηση του οχήματος μετά το ατύχημα 
Αν το Μηχανοκίνητο Όχημα ακινητοποιηθεί συνεπεία απώλειας ή ζημιάς 

που καλύπτεται δυνάμει του Μέρους αυτού, η Εταιρεία θα επιβαρύνεται 

με το λογικό κόστος της μετακίνησης του σε επιδιορθωτή εντός της 

επαρχίας του Ασφαλισμένου, με ανώτατο όριο ευθύνης τα €150.  

7. Οχήματα με μαλακή οροφή 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι σε περίπτωση απαίτησης που 

καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο και αφορά την καταστροφή της 

μαλακής οροφής του Μηχανοκίνητου Οχήματος, η Εταιρεία θα 

αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ως ακολούθως: 

Όχημα με Μαλακή Οροφή % Αξίας αντικατάστασης οροφής 

Μέχρι 2 ετών 80  

Μέχρι 3 ετών 70  

Μέχρι 4 ετών 60  

5 ετών και άνω 50  
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8. Υποχρέωση Ασφαλισμένου για άμεση ενημέρωση 
Νοείται ότι για να δικαιούται κάλυψη ο Ασφαλισμένος δυνάμει του 

Μέρους 1 (Ασφάλιση του Μηχανοκίνητου Οχήματος), θα πρέπει 

απαραίτητα να ειδοποιήσει την Οδική Βοήθεια/Φροντίδα Ατυχήματος 

αμέσως μόλις επισυμβεί το ατύχημα για καταγραφή των στοιχείων και 

διερεύνηση του ατυχήματος. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 1 

Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη για: 

(α) επακόλουθη ζημιά 

(β) μείωση της αξίας, απώλεια χρήσης, φυσική φθορά, μηχανική ή 

ηλεκτρική βλάβη ή διακοπή ή θραύση. 

(γ) ζημιά στα ελαστικά ή ελαστικά μέρη, ύφασμα, δέρμα, ξύλινα ή 

γυάλινα μέρη, εκτός αν ταυτόχρονα προκληθεί ζημιά και σε άλλα 

μέρη του Μηχανοκίνητου Οχήματος συνεπεία δυστυχήματος. 

(δ) ζημιά που προκαλείται από υπερφόρτωση ή καταπόνηση του 

Μηχανοκίνητου Οχήματος. 

(ε) απώλεια ή ζημιά σε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά που προκαλείται από 

κλοπή ή απόπειρα κλοπής εκτός σε περίπτωση που έχει κλαπεί 

ταυτόχρονα το Μηχανοκίνητο Όχημα. Η εξαίρεση έχει ισχύ μόνο στις 

ασφαλίσεις μοτοσυκλετών και οχημάτων που αποτελούν αντικείμενο 

εμπορίας. 

(στ) απώλεια ή ζημιά σε εξαρτήματα ή σε προσθήκες ή σε μηχανικές 

μετατροπές που έγιναν στο Μηχανοκίνητο Όχημα που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή κατά την 

ημερομηνία κατασκευής του Μηχανοκίνητου Οχήματος.  

(ζ) ζημιά που προκαλείται στο Μηχανοκίνητο Όχημα από μεταφερόμενα 

αντικείμενα σε αυτό. 

(η) απαίτηση που προβάλλεται από δικαιούχο εκχώρησης αν το 

ασφαλιστήριο έχει παύσει να ισχύει. 

ΜΕΡΟΣ 2 - ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ  

1. Κάλυψη του Ασφαλισμένου και άλλων προσώπων στην 

Κύπρο 
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια Ευθύνης (Μέρος 

2 παρ.4) και στο Αρμόδιο Δικαστήριο (Μέρος 2 παρ.9), η Εταιρεία 

παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο 

Οδηγό που καθορίζεται στον Πίνακα έναντι όλων των ποσών, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των τόκων και των δαπανών του 

προσώπου που προβάλλει την αξίωση, που ο Ασφαλισμένος ή 

οποιοσδήποτε Εξουσιοδοτημένος Οδηγός θα καταστεί κατά νόμο 

υπόλογος να πληρώσει ως αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε ή 

προέκυψε από τη χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος σε Οδό στην 

Κύπρο σχετικά με: 

(α) θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου 

(β) νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε 

προσώπου (γ) ζημιά σε περιουσία. 

2. Κάλυψη του Ασφαλισμένου και άλλων προσώπων 

εκτός Κύπρου 
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια Ευθύνης (Μέρος  
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2 παρ.4), η Εταιρεία παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο ή σε 

οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Οδηγό, που καθορίζεται στον Πίνακα, 

έναντι όλων των ποσών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των τόκων 

και των δαπανών του προσώπου που προβάλλει την αξίωση, που ο 

Ασφαλισμένος ή ο Εξουσιοδοτημένος Οδηγός θα καταστεί κατά νόμο 

υπόλογος να πληρώσει ως αποτέλεσμα της χρήσης του Μηχανοκίνητου 

Οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους εκτός της Κύπρου που 

έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης. 

Νοείται ότι η κάλυψη που παρέχεται με βάση την παράγραφο αυτή, είναι 

η κάλυψη που απαιτείται από τη νομοθεσία που προβλέπει για την 

υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης, που προκύπτει από τη 

χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, που ισχύει στο κράτος στο οποίο 

συμβαίνει το γεγονός που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. 

3. Κάλυψη νόμιμων προσωπικών αντιπροσώπων 
Στην περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου που δικαιούται σε 

κάλυψη δυνάμει του Μέρους αυτού, η Εταιρεία θα παράσχει την κάλυψη 

αυτή στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του σύμφωνα με 

τους όρους και περιορισμούς που είχαν εφαρμογή στο πρόσωπο αυτό 

πριν από το θάνατό του και αφού λάβει υπόψη και το μέρος της ευθύνης 

που του αναλογεί.  

4. Όρια ευθύνης 
Τα όρια ευθύνης της Εταιρείας δυνάμει του μέρους αυτού του 

Ασφαλιστηρίου, καθορίζονται ως ακολούθως: 

1. Παράγραφος 1(α) - όπως αυτό προνοείται στη νομοθεσία. 

2. Παράγραφος 1(β) - όπως αυτό προνοείται στη νομοθεσία 

3. Παράγραφος 1(γ) - όπως αυτό προνοείται στη νομοθεσία 

4. Παράγραφος 2 - Τα όρια ευθύνης που προβλέπονται από την 

αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει στο έδαφος των Κρατών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Μέρους αυτού. 

5. Εφαρμογή ορίων ευθύνης 
Η ευθύνη της Εταιρείας δυνάμει του Μέρους αυτού δεν θα υπερβαίνει τα 

ποσά της κάλυψης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην παράγραφο 4 ως 

όρια ευθύνης. 

Νοείται ότι, στην περίπτωση που απαιτείται κάλυψη ως αποτέλεσμα της 

χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε 

κράτους εκτός της Κύπρου, που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή 

Συμφωνία Εγγύησης, και η κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του Μέρους 

αυτού είναι για ποσό μεγαλύτερο από το μέγιστο ποσό που προβλέπεται 

από την αντίστοιχη νομοθεσία του κράτους στο οποίο επεσυνέβη το 

γεγονός που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, τότε εφαρμόζεται το 

μεγαλύτερο αυτό ποσό, παρόλο ότι το γεγονός επεσυνέβη εκτός της 

Κύπρου. 

6. Αντιπροσώπευση και υπεράσπιση 
Η Εταιρεία δικαιούται με δικά της έξοδα και κατά την κρίση της: 

(α) να προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να αντιπροσωπεύεται σε 

οποιαδήποτε θανατική ανάκριση ή έρευνα αναφορικά με 

οποιοδήποτε θάνατο που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο κάλυψης 

δυνάμει του Μέρους αυτού. 
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(β) να αναλαμβάνει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της και/ή των 

έννομων συμφερόντων της σε οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες 

ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου σχετικά με οποιαδήποτε πράξη 

και/ή ισχυριζόμενο αδίκημα που προκλήθηκε και/ή σχετίζεται με 

οποιοδήποτε συμβάν που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο κάλυψης 

δυνάμει του Μέρους αυτού. 

7. Περιορισμός επιβατών 
Σε περίπτωση που απαιτείται κάλυψη ως αποτέλεσμα της χρήσης του 

Μηχανοκίνητου Οχήματος, αν σ' αυτό μεταφέρεται μεγαλύτερος αριθμός 

επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, από τον αριθμό που 

αναφέρεται  στο Πιστοποιητικό Εγγραφής και/ή στον Πίνακα, ο 

Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει στην Εταιρεία τόσο 

μέρος του συνολικού ποσού που πλήρωσε η Εταιρεία σχετικά με 

αξιώσεις επιβατών του Ασφαλισμένου Οχήματος, όσο είναι η αναλογία 

του αριθμού των επιπλέον επιβατών σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 

επιβατών που μεταφέρονται.  

8. Παράνομοι επιβάτες 
Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει των 

διατάξεων του Νόμου, σε σχέση με σωματική βλάβη ή θάνατο 

οποιουδήποτε προσώπου που επιβαίνει του Μηχανοκίνητου Οχήματος 

με τη συγκατάθεση του Ασφαλισμένου ή του οδηγού, κατά παράβαση 

οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, τότε ο Ασφαλισμένος και /ή ο 

οδηγός οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία 

δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον 

Ασφαλισμένο και /ή τον οδηγό.  

9. Αρμόδιο Δικαστήριο 
Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη να παρέχει κάλυψη δυνάμει του Μέρους 2 

του Ασφαλιστηρίου αυτού όσον αφορά δικαστικές αποφάσεις ή 

διατάγματα που δεν εκδίδονται από αρμόδιο Δικαστήριο  

(α) της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(β) του Κράτους Μέλους της Ε.Ε. όπου συνέβη το ατύχημα, 

στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε 

ποσού που αφορά αποζημιώσεις δυνάμει της παραγράφου 1 του 

Μέρους αυτού. Η έννοια του όρου «δικαστική απόφαση» είναι αυτή που 

του προσδίδεται από το Νόμο. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 2 

Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη: 

(α) δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 να παρέχει κάλυψη στον 

Ασφαλισμένο και σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Οδηγό: 

(i) εκτός αν το πρόσωπο αυτό τηρεί, εκπληρώνει και υπόκειται στους 

Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού στην έκταση που αυτοί μπορούν 

να έχουν εφαρμογή. 

(ii) αν το πρόσωπο αυτό δικαιούται κάλυψη δυνάμει άλλου 

ασφαλιστηρίου. 

(β) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τη 

φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά του μέσα ή πάνω στο 

Μηχανοκίνητο Όχημα. 

(γ) όσον αφορά θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά που προκύπτει ή 

προκαλείται κατά τη διαδικασία μεταφοράς φορτίου για να φορτωθεί 

στο Μηχανοκίνητο Όχημα ή να εκφορτωθεί από αυτό. 
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(δ) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει 

ή βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο: 

(i) Του Ασφαλισμένου 

(ii) Οποιουδήποτε άλλου προσώπου που καλύπτεται δυνάμει 

τουΜέρους αυτού 

(iii) Μέλους της οικογένειας του Ασφαλισμένου που διαμένει κάτω 

 από την ίδια στέγη με τον Ασφαλισμένο ή μέλους της 

οικογένειας που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί δυνάμει 

του Μέρους αυτού  

(ε) όσον αφορά την οποιαδήποτε ευθύνη προσώπου που επιβαίνει του 

Μηχανοκίνητου Οχήματος. 

(στ) όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη προσώπου που απορρέει από 

εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που 

αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα και που δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο γεγονός. 

(ζ) όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με τη σωματική βλάβη ή το θάνατο ή τη 

ζημιά σε περιουσία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά το 

χρόνο της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος από την οποία 

προέκυψε η ευθύνη, με τη θέλησή του, μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο 

Μηχανοκίνητο Όχημα, εισέρχεται ή επιβιβάζεται σε τέτοιο όχημα ή 

αποβιβάζεται από αυτό και το οποίο πρόσωπο γνώριζε ή είχε λόγο 

να πιστεύει ότι το Μηχανοκίνητο Όχημα είχε κλαπεί ή κατείχετο 

παράνομα. 

(η) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα που έχει 

υποστεί βλάβη ενώ είναι προσδεδεμένο στο Μηχανοκίνητο Όχημα. 

(θ) όσον αφορά ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, 

ανισόπεδη διάβαση (αερογέφυρα), δρόμο ή σε οτιδήποτε βρίσκεται 

κάτω από αυτά και που προκαλείται από δόνηση ή από το βάρος του 

Μηχανοκίνητου Οχήματος ή από το βάρος του φορτίου που 

μεταφέρει.   

 (ι) όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια εργοδότησης 

προσώπου από τον  ασφαλισμένο. Νοείται ότι το ασφαλιστήριο 

απαιτείται να καλύπτει ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική 

βλάβη οποιουδήποτε προσώπου που μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο 

Μηχανοκίνητο Όχημα, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό και που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια τέτοιας εργοδότησης 

και ως αποτέλεσμα της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος σε 

«Οδό». 

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει των 

διατάξεων του Νόμου, το οποίο δεν θα είχε ευθύνη να καταβάλει δυνάμει 

των Όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού, τότε ο Ασφαλισμένος και /ή ο 

οδηγός οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία 

δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον 

Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό. 

Ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός αναλαμβάνει επίσης να επιστρέψει στην 

Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό ήθελε καταβάλει η Εταιρεία δυνάμει 

οποιασδήποτε συμφωνίας που βρίσκεται σε ισχύ: 

(α) μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ταμείου  

Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων  Οχημάτων ή 
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(β) μεταξύ της Εταιρείας και του πιο πάνω Ταμείου ή 

(γ) μεταξύ της Εταιρείας και των άλλων Ασφαλιστικών Εταιρειών μελών 

του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων  ή  

(δ) μεταξύ του Κυπριακού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και 

οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου ή Γραφείων Διεθνούς 

Ασφάλισης,  

  και το οποίο ποσό η Εταιρεία δεν θα ήταν διαφορετικά υπόλογη  

και/ή υπόχρεη να καταβάλει δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  

Σε περίπτωση που το δικαίωμα έγερσης αγωγής, εναντίον του 

Ασφαλισμένου και /ή του οδηγού, σε σχέση με περιστατικό που 

διαφορετικά η Εταιρεία θα είχε υποχρέωση παροχής κάλυψης δυνάμει 

του Μέρους αυτού, έχει παραγραφεί σε σχέση με την Εταιρεία δυνάμει 

των διατάξεων του Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου 

του  

2012, του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου Κεφ.148, τον περί 

Μηχανοκίνητων Οχημάτων Νόμο (Ασφάλιση έναντι Τρίτου) ή 

οποιουδήποτε άλλου νόμου που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, η 

Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Μέρους αυτού για 

καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον Ασφαλισμένο και /ή τον οδηγό, 

είτε αυτός έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό είτε όχι. 

ΜΕΡΟΣ 3 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη: 

1. όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που 

προκαλείται, προκύπτει ή επισυμβαίνει, 

(α) εκτός της Γεωγραφικής Περιοχής 

(β) όταν το Μηχανοκίνητο Όχημα σε σχέση με το οποίο παρέχεται 

κάλυψη δυνάμει του ασφαλιστηρίου αυτού: 

(i) δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους Περιορισμούς ως προς 

τη Χρήση του,  

(ii) οδηγείται από Μη Εξουσιοδοτημένο Οδηγό, 

(iii) βρίσκεται στην κατοχή μη Εξουσιοδοτημένου Οδηγού με σκοπό 

να οδηγηθεί απ’ αυτόν. 

2. όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που 

προκαλείται ή συμβάλλει στην πρόκληση της ή αποδίδεται ή 

προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, από ή σε σχέση με, 

α) απεργία, ανταπεργία, οχλαγωγία, βανδαλισμούς, πολιτική 

αναταραχή  

β) κατακράτηση, κατάσχεση, δήμευση  του Μηχανοκίνητου Οχήματος 

ή κατά τη διάρκεια απόπειρας επίτευξης τους  

γ) πλημμύρα, τυφώνα, καταιγίδα, θύελλα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, 

έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, παλιρροιακό κύμα, κατολίσθηση, 

χαλάζι, βροχή, χιόνι ή οποιαδήποτε άλλη διαταραχή των στοιχείων 

της φύσης και/ ή του καιρού ή άλλες ζημιές άμεσες ή έμμεσες 

συνεπεία των πιο πάνω συμβάντων 

δ) όπλα, εκρηκτικές ύλες, ύλη ατομικών ή πυρηνικών ή χημικών 

όπλων  

ε) εγκατάλειψη του οχήματος 
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στ) τη μεταφορά χημικών ή βιολογικών υλών ή τη μεταφορά 

εύφλεκτων υλικών όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο, φιάλες υγραερίου 

κλπ.  

ζ) εσκεμμένη ή κακόβουλη πυρκαγιά, εμπρησμό, ανατίναξη  ή άλλη 

εσκεμμένη ή κακόβουλη ενέργεια οποιασδήποτε μορφής  

η) τη χρήση του Μηχανοκίνητου οχήματος:  

(i) σε αγώνες ταχύτητας ή δοκιμές ταχύτητας ή αγώνες οχημάτων 

οποιασδήποτε μορφής και σε οποιαδήποτε επιφάνεια, είτε 

έχουν διοργανωθεί επίσημα, είτε όχι 

(ii) για τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος 

3. να παρέχει κάλυψη ή αποζημίωση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου όσον 

αφορά οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που προκαλείται, 

προκύπτει ή συμβαίνει από ή στο Μηχανοκίνητο Όχημα, ή σε 

μηχάνημα που αποτελεί μέρος του, ενώ αυτό χρησιμοποιείται ως 

μηχάνημα ή εργαλείο και όχι ως μηχανοκίνητο όχημα.  

4. όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια ή ζημιά σε 

οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε ζημιά ή δαπάνη που 

προκύπτει ή προέρχεται, ή οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά που 

άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή προέρχεται από ιονίζουσα  ακτινοβολία 

ή από μόλυνση λόγω της ραδιενέργειας από πυρηνικά καύσιμα ή από 

πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών 

καυσίμων. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής καύση ή ανάφλεξη 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής ή ατομικής 

διάσπασης.  

5. να καλύψει ευθύνη του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε οδηγού που 

απορρέει από εσκεμμένη και/ή προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή 

παράλειψη τους και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο 

γεγονός. 

6. όσον αφορά θάνατο, ανικανότητα, απώλεια, ζημιά, καταστροφή, ή 

οποιαδήποτε νομική ευθύνη, έξοδα και δαπάνες 

συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης ζημιάς οποιασδήποτε 

φύσης, η οποία προκαλείται άμεσα ή έμμεσα ή απορρέει από ή σε 

σχέση με τα πιο κάτω, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία που 

συμβάλλει, είτε ταυτόχρονα, είτε με οποιαδήποτε σειρά στη ζημιά: 

(α) Πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι, εχθροπραξία, εισβολή, εμφύλιο, 

απεργία, στάση, οχλαγωγία, επίταξη,  πολιτική αναταραχή, 

οποιαδήποτε πολεμική ή στρατιωτική ενέργεια ή επιχείρηση, 

στρατιωτικές κινήσεις ή ασκήσεις, εξέγερση, ανταρσία, 

επανάσταση, κατάληψη εξουσίας, σύγκρουση στρατιωτικών ή 

αστυνομικών δυνάμεων χωρών ή διεθνών οργανώσεων ή 

οποιοδήποτε συνδυασμό όλων των πιο πάνω.  

(β) Οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη. 

  Για σκοπούς της εξαίρεσης αυτής τρομοκρατική πράξη σημαίνει 

οποιαδήποτε ενέργεια που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται 

στη χρήση ισχύος ή βίας ατόμων και/ή βιολογικών και/ή χημικών 

όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής ή στην καταστροφή, 

διακοπή ή υπονόμευση των συστημάτων τηλεπικοινωνιών ή 

πληροφορικής ή της υποδομής τους και/ή του περιεχομένου τους, 

στη δολιοφθορά ή χρήση οποιουδήποτε μέσου για την πρόκληση 

ή που έχουν  
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πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη οποιασδήποτε φύσης 

περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, πυρηνικής ραδιενέργειας και/ή 

μόλυνσης από χημικές και/ή βιολογικές ουσίες και/ή απειλή 

οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις, από οποιοδήποτε 

πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που είτε ενεργούν ατομικά ή εκ 

μέρους ή σε σχέση με οποιοδήποτε οργανισμό ή οργανισμούς ή 

Κυβέρνηση ή Κυβερνήσεις που γίνονται για πολιτικούς, 

θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, εθνικιστικούς ή άλλους παρόμοιους 

σκοπούς ή λόγους περιλαμβανομένης της πρόθεσης να 

επηρεάσουν οποιαδήποτε κυβέρνηση και/ή να εκφοβίσουν το 

κοινό ή οποιοδήποτε μέρος του.  

Το ασφαλιστήριο εξαιρεί επίσης απώλεια ή ζημιά ή έξοδο ή κόστος 

οποιασδήποτε φύσης ή μορφής που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα ή που 

απορρέει από ή σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο ή πράξη που 

λαμβάνεται ή εκτελείται με σκοπό τον έλεγχο, την παρεμπόδιση ή την 

καταστολή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο των όσων έχουν σχέση με τις 

υποπαραγράφους (α) και/ή (β) πιο πάνω. 

7. όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη που πηγάζει βάσει συμφωνίας 

αλλά που δεν θα προέκυπτε αν δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία. 

8. όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που οποιοδήποτε πρόσωπο που 

απαιτεί να καλυφθεί θα είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αλλά δεν άσκησε το δικαίωμα του 

αυτό λόγω συμφωνίας μεταξύ του προσώπου που απαιτεί να 

καλυφθεί και του άλλου προσώπου.  

9. να παρέχει κάλυψη, 

α) στον οδηγό  

(i) αν αυτός οδηγεί υπό την επήρεια φαρμάκων ή ουσιών και/ή 

ναρκωτικών και/ή οινοπνευματωδών ποτών πέραν του εκάστοτε 

επιτρεπομένου από το Νόμο ορίου, ή 

(ii) αν αυτός σε περίπτωση  ελέγχου αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει 

ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής ή δείγμα αίματος για εξακρίβωση 

ποσότητας αλκοόλης ή δείγμα σάλιου για εργαστηριακές 

εξετάσεις ανίχνευσης ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. 

β)  στον Ασφαλισμένο, αν αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο 

οδηγός οδηγούσε υπό την επήρεια των φαρμάκων και/ή 

ναρκωτικών και/ή οινοπνευματωδών ποτών έχοντας αναλογία 

αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα του πέραν του εκάστοτε 

επιτρεπομένου από το Νόμο ορίου. 

10. να παρέχει κάλυψη 

(α) στον οδηγό που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευόμενου 

και δεν συνοδεύεται από άτομο κάτοχο κανονικής άδειας οδηγού, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, για τον τύπο 

του Μηχανοκίνητου Οχήματος που οδηγείται, ή χωρίς να έχει  

προσαρτημένες πινακίδες «L», σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

άδειας μαθητευόμενου οδηγού, και 

(β) στον Ασφαλισμένο, αν αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο 

οδηγός κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγούσε το 

Μηχανοκίνητο Όχημα χωρίς να συμμορφώνεται με τα όσα 
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αναφέρονται στην πιο πάνω υπό (α) υποπαράγραφο ή επέτρεψε 

τέτοια οδήγηση. 

11. να παρέχει κάλυψη όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα ή συμβάν 

που δυνατόν να προκαλέσει απαίτηση και που δεν δηλώνεται στην  

Αστυνομία εντός 24 ωρών και/ή στην Εταιρεία αμέσως ή το αργότερο 

εντός 7 ημερών από την ημερομηνία και ώρα που έχει γίνει. Η 

δήλωση προς την Εταιρεία θα πρέπει να γίνεται γραπτώς και να 

συνοδεύεται με όλα τα στοιχεία που αφορούν το ατύχημα ή το 

συμβάν.  

12. να παρέχει κάλυψη σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα κατά 

το χρόνο του ατυχήματος δεν διαθέτει Πιστοποιητικό  

Καταλληλότητας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.  

13. Σε περίπτωση που η Εταιρεία απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση 

δυνάμει των πιο πάνω παραγράφων, τότε το πρόσωπο που απαιτεί 

να καλυφθεί φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η οποιαδήποτε 

απώλεια ή ζημιά του δεν προκλήθηκε ή δεν σχετιζόταν και/ή δεν 

συνέβαλε στην πρόκληση τους οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο αυτή  συμβάντα. 

ΜΕΡΟΣ 4 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Ερμηνεία 
Το έγγραφο αυτό, ο Πίνακας, η Πρόταση και το  Πιστοποιητικό 

Ασφάλισης θεωρούνται ως μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση 

στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια θα έχει αυτή την ειδική έννοια 

οπουδήποτε αυτή εμφανίζεται. 

Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελληνική Γλώσσα με μετάφραση στην 

Αγγλική γλώσσα, για σκοπούς ενημέρωσης εκείνων των ασφαλισμένων 

που δεν γνωρίζουν Ελληνικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς 

μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου, υπερισχύει το Ελληνικό 

κείμενο. 

2. Υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου  
(α) Συμμόρφωση: Ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που 

απαιτεί να καλυφθεί οφείλει να τηρεί πιστά και να συμμορφώνεται με 

τους Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού, στο μέτρο που αυτοί 

αναφέρονται σε οτιδήποτε οφείλει να πράξει ή να μην πράξει, να 

δίδει αληθείς απαντήσεις και να προβαίνει σε αληθείς δηλώσεις 

κατά τη σύναψη της ασφάλισης όπως αυτές απαιτούνται στην 

Πρόταση και σε κάθε άλλη δήλωση του προς την Εταιρεία καθώς 

και να αποπληρώνει το ασφάλιστρο όπως αυτό περιγράφεται στον 

Πίνακα. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρήθηκαν οι πιο πάνω 

προϋποθέσεις από τον Ασφαλισμένο, και επιπρόσθετα αν ο 

ασφαλισμένος προβεί κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης 

σε ψευδείς ή δόλιες ή παραπλανητικές δηλώσεις, η Εταιρεία θα έχει 

το δικαίωμα να αρνηθεί κάλυψη και/ή να ζητήσει ακύρωση του 

συμβολαίου εξ υπαρχής και/ή να ανακτήσει από τον Ασφαλισμένο 

οποιοδήποτε ποσό ήθελε τυχόν κληθεί να καταβάλει δυνάμει του 

Ασφαλιστηρίου. 
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(β) Γραπτή Ειδοποίηση: Κάθε ειδοποίηση που δίδεται ή κοινοποίηση 

που γίνεται από τον Ασφαλισμένο προς την Εταιρεία δυνάμει του 

Ασφαλιστηρίου είναι έγκυρη μόνο αν επιδίδεται γραπτώς στα κατά 

τόπους κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. 

(γ) Αλλαγή Περιστάσεων: Ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να γνωστοποιεί γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρεία 

οποιανδήποτε αλλαγή ή μεταβολή αναφορικά με τα στοιχεία που 

αναφέρονται ή έχουν δηλωθεί στην Πρόταση ή σε κάθε άλλη δήλωση 

του. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά παραδείγματα είναι η μεταβίβαση 

του Μηχανοκίνητου Οχήματος, οδήγηση του Μηχανοκίνητου 

Οχήματος από οδηγούς οι οποίοι δεν καλύπτονται από το  

Ασφαλιστήριο, αλλαγή στη χρήση ή τροποποίηση της μηχανής του 

Μηχανοκίνητου Οχήματος ή ρυμούλκηση οχήματος, μείωση της 

αξίας του Μηχανοκίνητου Οχήματος σε σχέση με το ασφαλισμένο 

ποσό και άλλα. 

3. Μέτρα προστασίας Μηχανοκίνητου Οχήματος 
Ο Ασφαλισμένος θα λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 

προστασία του Μηχανοκίνητου Οχήματος από απώλεια ή ζημιά και για 

τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση, κατάλληλο για οδική χρήση με 

ανανεωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ), η δε Εταιρεία έχει 

πάντοτε το απόλυτο δικαίωμα να εξετάζει το Μηχανοκίνητο Όχημα ή 

οποιοδήποτε μέρος τούτου. Στην περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής 

βλάβης, το Μηχανοκίνητο Όχημα δεν πρέπει να αφήνεται ανεπιτήρητο 

εκτός αν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις για την πρόληψη 

περαιτέρω απώλειας ή ζημιάς και σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο 

Όχημα οδηγηθεί προτού γίνουν οι αναγκαίες επιδιορθώσεις, 

οποιαδήποτε επιπρόσθετη ζημιά επισυμβεί στο Μηχανοκίνητο Όχημα 

εξαιρείται της κάλυψης που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο αυτό. 

4. Γνωστοποίηση ατυχήματος  
Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού εξαιτίας του οποίου είναι 

δυνατό να εγερθεί απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, ο 

Ασφαλισμένος οφείλει: 

(α) να ειδοποιεί αμέσως την Οδική Βοήθεια/Φροντίδα Ατυχήματος και να 

της παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια και πληροφορία για τη 

διερεύνηση του ατυχήματος και τη συμπλήρωση των σχετικών 

εντύπων. 

(β) στην περίπτωση ατυχήματος, κλοπής ή άλλης πράξης που συνιστά 

ποινικό αδίκημα και που δυνατό να δώσει αφορμή για απαίτηση 

δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, να ειδοποιεί αμέσως την 

Αστυνομία και να συνεργάζεται με την Εταιρεία.  

(γ) να προσέρχεται στα γραφεία της Εταιρείας το ταχύτερο δυνατό και εν 

πάση περιπτώσει όχι αργότερο των επτά ημερών, δίδοντας πλήρη 

στοιχεία του ατυχήματος. 

5. Διαδικασία απαιτήσεων 
(α) Ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί 

οφείλει: 

(i) να παραδίδει στην Εταιρεία αμέσως μόλις λάβει, κάθε επιστολή, 

απαίτηση, ένταλμα, κλήση ή δικόγραφο ποινικού ή αστικού 

δικαίου 

(ii) να ειδοποιεί την Εταιρεία αμέσως μόλις λάβει γνώση επικείμενης 

ποινικής δίωξης, και/ή θανατικής ανάκρισης, και/ή αγωγής και/ή 
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εναρκτήριας διαδικασίας και/ή έρευνας σχετικά με οποιοδήποτε  

περιστατικό. 

(iii) να δίδει μαρτυρία ενώπιον ποινικού και /ή αστικού δικαστηρίου 

αναυτό θεωρηθεί απαραίτητο από την Εταιρεία 

(iv) να μην προβαίνει σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή 

πληρωμήχωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. 

(β) Η Εταιρεία δικαιούται: 

(i) με δικά της έξοδα, αν το επιθυμεί, να αναλάβει την εκπροσώπηση 

του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να 

καλυφθεί, για δικό της όφελος, σε οποιαδήποτε απαίτηση για  

κάλυψη ή αποζημιώσεις ή άλλως πως 

(ii) να ενεργεί όπως νομίζει ορθό κατά την κρίση της κατά τη 

διεξαγωγή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας και για την 

υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης, ο δε 

Ασφαλισμένος και οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να 

καλυφθεί θα παρέχει όλες τις πληροφορίες και βοήθεια που η 

Εταιρεία δυνατό να χρειαστεί.  

Νοείται ότι ο Ασφαλισμένος δεσμεύεται να αποδεχθεί ως εύλογο και/ή 

λογικό και/ή δίκαιο οποιοδήποτε συμβιβασμό και/ή διακανονισμό και/ή 

οποιαδήποτε διευθέτηση απαίτησης που προβαίνει η Εταιρεία με σκοπό 

τη διασφάλιση των οικονομικών και/ή άλλων συμφερόντων της και ο 

Ασφαλισμένος δεν δύναται να εγείρει ως υπεράσπιση σε αγωγή 

ανακτήσεων ότι ο εν λόγω συμβιβασμός και/ή διακανονισμός και/ή 

διευθέτηση δεν ήταν εύλογα και/ή δίκαια και/ή λογικά υπό τις 

περιστάσεις. 

Σε περίπτωση δε που η Εταιρεία προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς 

το σκοπό διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης και τέτοια πληρωμή 

περιλαμβάνει ποσό που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό, ο 

Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί θα 

καταβάλλει άμεσα στην Εταιρεία το μη καλυπτόμενο ποσό. 

6. Υποκατάσταση 
Η Εταιρεία αποζημιώνοντας τον Ασφαλισμένο κάτω από το Μέρος 1 του 

Ασφαλιστηρίου υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα του εναντίον τρίτων 

προσώπων που είναι υπόχρεα για αποκατάσταση των ζημιών. Η 

Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα του Ασφαλισμένου όπου αυτό 

είναι αναγκαίο για να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα και/ή να προωθήσει 

τις νόμιμες αξιώσεις της με δικά της έξοδα, ο δε Ασφαλισμένος θα 

παρέχει κάθε βοήθεια που μπορεί λογικά να ζητηθεί από αυτόν σε 

οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. 

7. Άλλη ασφάλιση 
Αν κατά το χρόνο κατά τον οποίο προκύπτει οποιαδήποτε απαίτηση 

δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση 

που καλύπτει μέρος ή ολόκληρη την απώλεια, ζημιά ή ευθύνη, η Εταιρεία 

δεν είναι υπόχρεη να καλύψει τη ζημιά αυτή παρά μόνο για το μερίδιο 

της απώλειας, ζημιάς, αποζημίωσης που δεν καλύπτεται από την άλλη 

ασφάλιση. 

Νοείται πάντοτε ότι τίποτε στον Όρο αυτό δεν δημιουργεί για την Εταιρεία 

οποιαδήποτε ευθύνη από την οποία, αν δεν υπήρχε ο Όρος αυτός, αυτή 

θα απαλλασσόταν δυνάμει της Εξαίρεσης (α)(ii) του Μέρους 2 του 

Ασφαλιστηρίου αυτού. 
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8. Ακύρωση Ασφαλιστηρίου 
(α) Από την Εταιρεία: Η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει το 

Ασφαλιστήριο αυτό οποτεδήποτε αποστέλλοντας ειδοποίηση επτά 

ημερών με συστημένη επιστολή στον Ασφαλισμένο στη διεύθυνση 

που δηλώθηκε στην Πρόταση ή σε οποιανδήποτε άλλη διεύθυνση 

ήθελε γραπτώς κοινοποιηθεί σε αντικατάσταση αυτής που δηλώθηκε. 

Σ’ αυτή την περίπτωση επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα κατ’ 

αναλογία μη δεδουλευμένα Ασφάλιστρα.  

(β) Από τον Ασφαλισμένο: Ο Ασφαλισμένος δικαιούται να ακυρώσει το 

Ασφαλιστήριο αυτό οποτεδήποτε αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση 

7 ημερών επιστρέφοντας τον Πίνακα και το Πιστοποιητικό 

Ασφάλισης. Σ’ αυτή την περίπτωση και δεδομένου ότι δεν έχει 

εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου της 

Ασφάλισης και το ισχύον Πιστοποιητικό Ασφάλισης έχει επιστραφεί 

στην Εταιρεία κατά ή πριν την ημερομηνία της ακύρωσης, η Εταιρεία 

δικαιούται να κατακρατήσει το δεδουλευμένο Ασφάλιστρο με βάση τις 

τιμές που ισχύουν για Ασφάλιση Βραχείας Περιόδου.  

  Σε περίπτωση που έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας Περιόδου της Ασφάλισης, ολόκληρο το Ασφάλιστρο θα 

θεωρείται ως δεδουλευμένο και η Εταιρεία δικαιούται να το 

κατακρατήσει και/ή να το απαιτήσει από τον Ασφαλισμένο.  

(γ) Αυτόματη Ακύρωση 

(i) Η παρεχόμενη με το συμβόλαιο αυτό ασφάλιση, παύει να ισχύει σε 

περίπτωση μεταβίβασης ή συμφωνίας μεταβίβασης του  

Μηχανοκίνητου Οχήματος και το συμβόλαιο καθίσταται αυτομάτως 

άκυρο. 

(ii) Σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα θεωρηθεί ως Ολική  

Απώλεια το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται αυτόματα και ο 

Ασφαλισμένος δεν δικαιούται την επιστροφή οποιουδήποτε 

ασφαλίστρου. 

  Μέσα σε 48 ώρες από την έναρξη ισχύος της ακύρωσης, ο 

Ασφαλισμένος οφείλει να επιστρέψει στην Εταιρεία τον Πίνακα και 

το Πιστοποιητικό Ασφάλισης, καθώς και τυχόν αντίγραφα αυτών, 

σε περιπτώσεις δε που όποια από τα προαναφερθέντα έγγραφα 

έχουν χαθεί ή καταστραφεί, ο Ασφαλισμένος οφείλει να αποστείλει 

στην Εταιρεία ένορκη δήλωση για τέτοια απώλεια ή καταστροφή. 

9. Απώλεια Πιστοποιητικού Ασφάλισης 
Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν θα ισχύει και καμία απαίτηση δεν θα 

πληρώνεται σε περίπτωση που η ευθύνη της Εταιρείας έχει προκύψει 

από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος ή ακυρωμένου ή ληγμένου ή 

παραποιημένου πιστοποιητικού ασφάλισης.΄ 

10. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας 
Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν θα ισχύει και καμία απαίτηση δεν θα 

πληρώνεται σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα δεν διαθέτει 

Πιστοποιητικό Καταλληλότητας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία.  

11. Άδεια κυκλοφορίας 
Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν θα ισχύει και καμία απαίτηση δεν θα 

πληρώνεται σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα δεν διαθέτει 

Άδεια  Κυκλοφορίας σε ισχύ σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία.  
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12. Διαιτησία 
Όλες οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών 

συνεπεία ή σε σχέση με το Ασφαλιστήριο αυτό παραπέμπονται για 

απόφαση από ένα Διαιτητή που διορίζεται γραπτώς από τα διαφωνούντα 

Μέρη, ή σε περίπτωση που τα δύο Μέρη δεν συμφωνούν στον ένα 

Διαιτητή, για απόφαση από δύο Διαιτητές, ο καθένας από τους οποίους 

διορίζεται γραπτώς από το κάθε μέρος μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα 

αφότου οποιοδήποτε από τα δύο Μέρη ζήτησε τούτο γραπτώς, ή σε 

περίπτωση που οι Διαιτητές δεν συμφωνούν, για απόφαση από 

Επιδιαιτητή, που διορίζεται γραπτώς από τους Διαιτητές πριν από την 

έναρξη της παραπομπής. Ο Επιδιαιτητής παρακάθεται μαζί με τους 

Διαιτητές και προεδρεύει των συνεδριάσεων, η δε έκδοση Διαιτητικής 

Απόφασης συνιστά προϋπόθεση για οποιοδήποτε δικαίωμα αγωγής 

κατά της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία αρνηθεί ευθύνη όσον αφορά 

οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού και τέτοια 

απαίτηση δεν έχει παραπεμφθεί σε Διαιτησία δυνάμει των προνοιών που 

διαλαμβάνονται στον όρο αυτό μέσα σε δώδεκα ημερολογιακούς μήνες 

από την ημερομηνία της ειδοποίησης άρνησης ευθύνης, η απαίτηση 

θεωρείται για οποιοδήποτε σκοπό ότι έχει εγκαταλειφθεί και δεν είναι 

πληρωτέα δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού. 



 

 

Νοείται ότι ο Ασφαλισμένος οφείλει να τηρεί πιστά όλους τους πιο πάνω 

όρους του Ασφαλιστηρίου και σε περίπτωση που η Εταιρεία κληθεί να 

καταβάλει οποιονδήποτε ποσό λόγω μη συμμόρφωσης και/ή μη τήρησης 

οποιωνδήποτε όρων από τον Ασφαλισμένο, αυτός καθίσταται 

προσωπικά υπεύθυνος για οποιονδήποτε τέτοιο ποσό ήθελε καταβληθεί 

από την Εταιρεία, και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάκτησης αυτού 

του ποσού από τον Ασφαλισμένο.  

21 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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ΜΕΡΟΣ 5 – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ        σελ. 

Μ001  ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  21 

D001  OΔΗΓΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  21  

D002  ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΟ   22 

D002Α ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΟ   22 

D003  ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΟ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ   22 

D004  ΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ   22 

P001  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ   22 

P004  ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ   23 

P005  ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  23 

D005  ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ   23 

P006  ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ   23 

P007  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ   23 

P008  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ   24 

P009  ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  24 

P010  ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ 2   24 

P011  ΕΚΧΩΡΗΣΗ   24 

M002  ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  24 

Μ002Α ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  24 

M003  ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  25 
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Μ003Α ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
25 

P012  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  25 

M004  ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  25 

M005  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ   26 

D006  ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ  26 

P013  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  26 

Ρ014  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  27 

P015  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 27 

 
Από το Μέρος αυτό ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του  

Ασφαλιστηρίου μόνο όσες Πρόσθετες Πράξεις ρητά αναφέρονται στον  

Πίνακα. Όλοι οι όροι, διατάξεις, εξαιρέσεις και πρόνοιες του  

Ασφαλιστηρίου ισχύουν και εφαρμόζονται για τις Πρόσθετες Πράξεις. 

Μ001 ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου Έναντι Τρίτων (Μέρος 2) κατά 

τη διάρκεια που το Μηχανοκίνητο Όχημα ρυμουλκεί όχημα ή τρέιλερ 

(ρυμουλκούμενο όχημα) δεδομένου ότι: 

(α) Το ρυμουλκούμενο όχημα δεν μπορεί να κινηθεί με τη δική του 

μηχανική δύναμη και είναι κατάλληλα προσδεδεμένο στο 

Μηχανοκίνητο Όχημα. 

(β) Ο Ασφαλισμένος οδηγός είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να του 

επιτρέπει να ρυμουλκεί οχήματα του τύπου και του βάρους του 

ρυμουλκούμενου οχήματος. 

(γ) Το Μηχανοκίνητο Όχημα είναι κατάλληλο, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή, για να ρυμουλκεί οχήματα του 

τύπου και του βάρους του ρυμουλκούμενου οχήματος. 

(δ) Λαμβάνεται κάθε δυνατή προφύλαξη κατά τη διάρκεια της 

ρυμούλκησης, όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθεσίες και 

κανονισμούς. 

(ε) Το ρυμουλκούμενο όχημα δεν καλύπτεται από οποιοδήποτε 

Ασφαλιστήριο για τον εν λόγω κίνδυνο είτε άμεσα είτε έμμεσα, είτε 

μερικώς είτε εξ ολοκλήρου.  

Για σκοπούς της παρούσας πρόσθετης πράξης το Μηχανοκίνητο Όχημα 

και το Ρυμουλκούμενο Όχημα θεωρούνται ότι αποτελούν μαζί ένα και 

μόνο Μηχανοκίνητο Όχημα. 

D001 OΔΗΓΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει την οδήγηση από τον Ασφαλισμένο οποιουδήποτε αυτοκινήτου 
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που έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης του τη Δημοκρατία και 

νοουμένου ότι το αυτοκίνητο αυτό οδηγείται αντί του Μηχανοκίνητου 

Οχήματος, εντός της Κύπρου.   

Η κάλυψη με βάση αυτή την Πρόσθετη Πράξη δεν ισχύει και ο 

Ασφαλισμένος δεν καλύπτεται όταν: 

(α) οδηγεί όχημα που ανήκει στον ίδιο, στη σύζυγο του, στα παιδιά του 

(δεδομένου ότι η σύζυγος και/ή τα παιδιά του ζουν κάτω από την ίδια 

στέγη), σε συνέταιρο του, σε εργοδότη του, σε νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα με τα οποία ο Ασφαλισμένος έχει συμβατική σχέση, 

(β) οδηγεί ενοικιαζόμενο όχημα ή όχημα που ενοικιάστηκε δυνάμει 

σύμβασης ενοικιαγοράς είτε με σύμβαση ενοικίου, είτε χωρίς ή όχημα 

δημοσίας χρήσης δυνάμει σύμβασης ή όχι, 

(γ) οδηγεί όχημα για το οποίο παρέχεται προς αυτόν Ασφάλιση (Ευθύνης 

Έναντι Τρίτων), 

(δ) οδηγεί όχημα για το οποίο  δεν υπάρχει σε ισχύ Ασφάλιση (Ευθύνης 

Έναντι Τρίτου), 

(ε) όταν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του, 

(στ) οδηγεί όχημα διαφορετικού τύπου αμαξώματος, κατηγορίας, χρήσης 

και προδιαγραφών με το Μηχανοκίνητο όχημα που αναφέρεται στον 

Πίνακα, 

(ζ) οδηγεί όχημα που υπερβαίνει κατά 500 κυβικά εκατοστά της 

χωρητικότητας της μηχανής του Μηχανοκίνητου Οχήματος που 

αναφέρεται στον Πίνακα. 

D002 ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΟ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει την οδήγηση του Μηχανοκίνητου Οχήματος από οποιοδήποτε 

οδηγό (πέραν από τους οδηγούς που κατονομάζονται στο Ασφαλιστήριο 

και έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία) δεδομένου ότι ο οδηγός πληροί 

όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

(α) Είναι ηλικίας πέραν των 23 ετών και όχι πέραν των 70, 

(β) Κατέχει, για τα τελευταία 5 τουλάχιστον έτη, Κυπριακή Άδεια 

Οδήγησης (εκτός από Μαθητική Άδεια) για οδήγηση οχήματος της 

ίδιας κατηγορίας και τύπου με το Μηχανοκίνητο Όχημα 

(γ) Δεν έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα κατά τα τελευταία 3 χρόνια, 

(δ) Δεν πάσχει από οποιαδήποτε αναπηρία, 

(ε) Δεν έχει καταδικαστεί για αμελές οδήγημα. 

D002Α ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΟ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει την οδήγηση του Μηχανοκίνητου Οχήματος από οποιοδήποτε 

οδηγό (πέραν από τους οδηγούς που κατονομάζονται στο Ασφαλιστήριο 

και έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία) δεδομένου ότι ο οδηγός πληροί 

όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

(α) Είναι ηλικίας πέραν των 23 ετών και όχι πέραν των 70, 

(β) Κατέχει, για τα τελευταία 2 τουλάχιστον έτη, Κυπριακή Άδεια 

Οδήγησης (εκτός από Μαθητική Άδεια) για οδήγηση οχήματος της 

ίδιας κατηγορίας και τύπου για το Μηχανοκίνητο Όχημα 

(γ) Δεν έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα κατά τα τελευταία 3 χρόνια, 

(δ) Δεν πάσχει από οποιαδήποτε αναπηρία, 

(ε) Δεν έχει καταδικαστεί για αμελές οδήγημα 

D003 ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΟ ΧΩΡΙΣ 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει την οδήγηση του Μηχανοκίνητου Οχήματος από οποιονδήποτε 

οδηγό ο οποίος κατέχει Κυπριακή άδεια οδήγησης, 

συμπεριλαμβανομένου και του κατόχου μαθητικής άδειας οδήγησης.  

Σε μια τέτοια περίπτωση συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι θα ισχύει η 

πρόσθετη πράξη «Μαθητευόμενος Οδηγός». 

D004 ΜΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη δεν 

επεκτείνεται να καλύπτει την οδήγηση άλλου οχήματος από τον 

Ασφαλισμένο. 

P001 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει ζημιές που τυχόν να προκληθούν στο Μηχανοκίνητο Όχημα 

από πλημμύρες και καταιγίδες.  

Σε περίπτωση που η Εταιρεία κληθεί να πληρώσει απαίτηση για ζημιά 

από πλημμύρες και καταιγίδες, το αφαιρετέο θα είναι 1% επί της αξίας 

του οχήματος ή το αφαιρετέο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, όποιο 

από τα δύο ποσά είναι το μεγαλύτερο.  

Πλημμύρα σημαίνει την υπερχείλιση μεγάλης ποσότητας νερού πέραν 

από τα όρια όπου τούτο συνήθως περιορίζεται, ευρίσκεται ή ρέει και η 

οποία προκαλεί γενικές καταστροφές ευρείας έκτασης.  

Καταιγίδα σημαίνει την απότομη αναταραχή της ατμόσφαιρας η οποία 

προκαλεί ισχυρούς ανέμους δύναμης τουλάχιστον 6 στην κλίμακα 

μποφόρ, οι οποίοι μπορεί να συνοδεύονται από βροχή, βροντές, 

αστραπές, χαλάζι ή χιόνι. 

P004 ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει κακόβουλη ζημιά, κακόβουλο εμπρησμό και κακόβουλη 

ανατίναξη του Μηχανοκίνητου Οχήματος. Η παρούσα επέκταση δεν 

καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά προς τρίτους άμεση ή έμμεση ή 

επακόλουθη οποιασδήποτε μορφής, που δυνατό να υπάρξει σαν 

αποτέλεσμα της κακόβουλης ζημιάς, του εμπρησμού ή της ανατίναξης 

του Μηχανοκίνητου Οχήματος.  

Σε περίπτωση που η Εταιρεία κληθεί να πληρώσει κακόβουλη ζημιά στο 

Μηχανοκίνητο Όχημα, το αφαιρετέο θα είναι το αφαιρετέο που 

αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.  

Κακόβουλη ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα δεν θα είναι πληρωτέα σε 

περίπτωση που ισχύουν οι οποιεσδήποτε διατάξεις της Γενικής 

Εξαίρεσης 5 του Μέρους 3, του Ασφαλιστηρίου αυτού. 

P005 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν 

θα κληθεί να πληρώσει ζημιά που έχει προκληθεί στη μαλακή οροφή του 

Μηχανοκίνητου  Οχήματος, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε τη 

ζημιά. 
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D005 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει οδήγηση του Μηχανοκίνητου οχήματος από μαθητευόμενο 

οδηγό, εφόσον το ασφαλιστήριο το επιτρέπει, με την προϋπόθεση ότι 

αυτός θα συνοδεύεται πάντοτε από έμπειρο οδηγό ο οποίος: (α) Είναι 

ηλικίας πέραν των 25 ετών και όχι πέραν των 70, 

(β) Κατέχει κανονική Κυπριακή άδεια οδήγησης για τον τύπο του  

Μηχανοκίνητου Οχήματος για διάρκεια που να μην είναι λιγότερη 

από 3 πλήρη έτη, 

(γ) Δεν έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα κατά τα τελευταία 3 χρόνια, 

(δ) Δεν πάσχει από οποιαδήποτε αναπηρία, 

(ε) Δεν έχει καταδικαστεί για αμελές οδήγημα. 

P006 ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο θα παρέχει 

κάλυψη οπουδήποτε εντός Κύπρου με εξαίρεση τα πεδία 

προσγείωσης, απογείωσης και/ή στάθμευσης αεροσκαφών, τους 

περιφραγμένους χώρους λιμένων και αερολιμένων, τις 

Τουρκοκρατούμενες περιοχές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 

περιοχές, εκτός των Αγγλικών βάσεων, στις οποίες η Κυπριακή 

Κυβέρνηση δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. Ο ορισμός της «Οδού» στο 

Ασφαλιστήριο θεωρείται ότι διαγράφεται και αντικαθίσταται με τα πιο 

πάνω.  

P007 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η Εταιρεία, κατά την ανανέωση του 

Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση υποβολής απαίτησης, δεν θα μειώσει την 

έκπτωση που εφαρμόζει λόγω μη υποβολής απαίτησης για τον 

υπολογισμό του ετήσιου ασφαλίστρου αναφορικά με το Μηχανοκίνητο 

Όχημα. 

Η παρούσα πρόσθετη πράξη δεν θα ισχύει σε περίπτωση που η 

Εταιρεία κληθεί να πληρώσει απαίτηση που υπερβαίνει τις €8.500 και/ή 

σε περίπτωση που υποβληθεί δεύτερη απαίτηση εντός του ίδιου 

ασφαλιστικού έτους.  

P008 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι σε περίπτωση θραύσης του γυάλινου 

ανεμοθώρακα και των γυάλινων παραθύρων του Μηχανοκίνητου 

Οχήματος και νοουμένου ότι τούτο δεν έχει υποστεί ταυτόχρονα 

οποιαδήποτε άλλη ζημιά,  η Εταιρεία θα παρέχει κάλυψη στον  

Ασφαλισμένο μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα, το οποίο θα 

αποτελεί το μέγιστο συνολικό ποσό κάλυψης για κάθε Περίοδο  

Ασφάλισης, ή το κόστος αντικατάστασης του ανεμοθώρακα όποιο από τα 

δύο ποσά είναι το μικρότερο. 

Σε περίπτωση που γίνεται πληρωμή με βάση την πρόσθετη αυτή πράξη 

δεν λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε αφαιρετέο ποσό αναφέρεται στο  

Ασφαλιστήριο και δεν επηρεάζεται η έκπτωση για μη υποβολή 

απαίτησης. 

P009 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι το Μέρος 1 του Ασφαλιστηρίου είναι 

άκυρο και δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια που το Μηχανοκίνητο Όχημα 
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οδηγείται από νεαρό ή /και άπειρο οδηγό ή ευρίσκεται στην κατοχή 

τέτοιου οδηγού με σκοπό να το οδηγήσει. Η παρεχόμενη κάλυψη 

περιορίζεται μόνο στο Μέρος 2. 

P010 ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΡΟΥΣ 2  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι το Μέρος 2 του Ασφαλιστηρίου είναι 

άκυρο και δεν ισχύει, η δε παρεχόμενη κάλυψη περιορίζεται μόνο στο 

Μέρος 1. 

P011 ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
Με την παρούσα συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι όλα τα δικαιώματα 

του παρόντος Ασφαλιστηρίου εκχωρούνται προς το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που αναγράφεται στον Πίνακα.  

M002 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει παροχή Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας για το Μηχανοκίνητο 

Όχημα μέσω αναγνωρισμένης εταιρείας στην Κύπρο. Η υπηρεσία οδικής 

βοήθειας θα παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του 

συμβολαίου της εταιρείας Οδικής Βοήθειας με την οποία η Εταιρεία είναι 

συμβεβλημένη. 

Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας οδικής βοήθειας. 

Μ002Α ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας ατυχήματος που 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση, 

επίσκεψη και καθοδήγηση στον τόπο του ατυχήματος, λήψη 

φωτογραφιών και συλλογή στοιχείων και τεκμηρίων. 

Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας φροντίδας ατυχήματος. 

M003 ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα που αποτελεί αντικείμενο 

εμπορίας και δεδομένου ότι αυτό δεν είναι ιδιοκτησία του Ασφαλισμένου 

(εκτός της περίπτωσης που ο ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο) ή 

του συνεταίρου του, ή του εργοδότη του ή της συζύγου του ή άλλων 

ατόμων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη με τον Ασφαλισμένο ή 

ενοικιάστηκε με συμβόλαιο ενοικιαγοράς ή άλλως πως από τον ίδιο ή 

από οποιοδήποτε άτομο που περιγράφεται πιο πάνω. Το ασφαλιστήριο 

δεν καλύπτει χρήση για σκοπούς κοινωνικούς, οικιακούς και αναψυχής. 

Μ003Α ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Όπως Μ003. Η παράγραφος "Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει χρήση για 

σκοπούς κοινωνικούς, οικιακούς και αναψυχής" αντικαθίσταται με "Το 

Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει χρήση για σκοπούς κοινωνικούς, οικιακούς 
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και αναψυχής από νεαρούς, άπειρους και ηλικιωμένους (πέραν των 70 

ετών) οδηγούς." 

P012 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει εμπορεύματα ιδιοκτησίας του Ασφαλισμένου ή εμπορεύματα 

για τα οποία ο Ασφαλισμένος είναι νομικά υπεύθυνος, ενώ αυτά 

μεταφέρονται από το Μηχανοκίνητο Όχημα. Η κάλυψη περιορίζεται στη 

ζημιά ή απώλεια των εμπορευμάτων από φωτιά, ανατροπή του 

οχήματος ή σύγκρουση με άλλο όχημα. Η μέγιστη αξία των 

εμπορευμάτων που καλύπτονται από την παρούσα πρόσθετη πράξη θα 

είναι η αξία που αναγράφεται στον Πίνακα. 

Δεν καλύπτονται εμπορεύματα για τα οποία δεν υπάρχει σχετική 

φορτωτική (waybill). 

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσθετη πράξη η θραύση ή το 

θρυμμάτισμα γυαλιών οποιασδήποτε μορφής.  

Ο Ασφαλισμένος συμφωνεί ότι το όχημα θα προστατεύεται πάντοτε και 

ότι θα είναι κλειδωμένο όταν ευρίσκεται ακινητοποιημένο ή σταθμευμένο. 

Σε περίπτωση απαίτησης θα ισχύει αφαιρετέο ύψους 10% επί της αξίας 

των εμπορευμάτων.  

M004 ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί στην  

Εταιρεία απαίτηση που είναι πληρωτέα σύμφωνα με το Μέρος 1 του 

Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο με το 

ημερήσιο ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα και για σύνολο ημερών 

όπως αποκλειστικά θα καθορίσει ο εκτιμητής της Εταιρείας ότι 

απαιτούνται για την επιδιόρθωση.  

Στον υπολογισμό των ημερών θα λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός 

αριθμός εργάσιμων ημερών που απαιτείται για την επιδιόρθωση με 

μέγιστο αριθμό τις 18 ημέρες, αλλά δεν θα λαμβάνεται υπόψη η χρονική 

περίοδος που απαιτείται για την εξασφάλιση τυχόν εξαρτημάτων.  

Η παρούσα πρόσθετη πράξη δεν θα ισχύει σε περίπτωση δεύτερης 

απαίτησης εντός του ιδίου ασφαλιστικού έτους και/ ή σε περίπτωση 

ολικής καταστροφής του οχήματος.  

Σε περίπτωση που για τη ζημιά ευθύνεται τρίτος, o Ασφαλισμένος 

συμφωνεί ότι οποιαδήποτε ποσά ανακτηθούν θα ανήκουν στην Εταιρεία. 

M005 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΝ 

 ΕΡΓΑΛΕΙΟ  
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η Γενική Εξαίρεση 3 Μέρους 3 του 

Ασφαλιστηρίου διαγράφεται. 

Νοείται φυσικά ότι κάλυψη της ζημιάς στο ασφαλισμένο όχημα θα 

υπάρχει μόνο αν αυτό είναι ασφαλισμένο με περιεκτική κάλυψη. 

D006 ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να 

καλύπτει τη χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος για την εκμάθηση 

οδήγησης οδηγών με μαθητική άδεια, και κατά τη διάρκεια που το όχημα 

οδηγείται από οποιοδήποτε μαθητευόμενο οδηγό, αυτός θα συνοδεύεται 

είτε από εγκεκριμένο αδειούχο εκπαιδευτή, είτε από οποιοδήποτε 

επίσημο εξεταστή. 
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Ο εγκεκριμένος αδειούχος εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι είτε ο 

Ασφαλισμένος, είτε υπάλληλος του Ασφαλισμένου και να αναφέρεται 

ονομαστικά στον Πίνακα.  

Η παρούσα πρόσθετη πράξη δεν καλύπτει την εκμάθηση οδήγησης 

οδηγών που δεν κατέχουν δίπλωμα μαθητικής άδειας για τον τύπο του 

οχήματος που ασφαλίζεται.  

P013 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος 

υποστεί τραυματισμό από ατύχημα ενώ οδηγά το Μηχανοκίνητο Όχημα, 

που έχει σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ή τη μόνιμη ανικανότητα του όπως 

συγκεκριμένα περιγράφεται στον Πίνακα πιο κάτω εντός δώδεκα μηνών 

από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρεία θα πληρώσει προς τους 

δικαιούχους, ανάλογα, τα πιο κάτω ποσοστά του ασφαλισμένου ποσού 

που αναγράφεται στον Πίνακα. 

Θάνατος 100% 

Μόνιμη ολική ανικανότητα για την άσκηση οποιασδήποτε 

απασχόλησης ή εργασίας 

100% 

Μόνιμη και ολική απώλεια της όρασης και των δύο ματιών 100% 

Μόνιμη και ολική απώλεια και των δύο χεριών ή και των δύο 

ποδιών ή ενός ποδιού και ενός χεριού 

100% 

Μόνιμη και ολική απώλεια της όρασης στο ένα μάτι μαζί με 

μόνιμη και ολική απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού 

100% 

Μόνιμη και ολική απώλεια της ακοής και στα δύο αυτιά 100% 

Μόνιμη και ολική απώλεια βραχίονα από τον ώμο 75% 

Μόνιμη και ολική απώλεια μηρού 75% 

Μόνιμη και ολική απώλεια της ομιλίας 50% 

Μόνιμή και ολική απώλεια της όρασης στο ένα μάτι 50% 

Ολική και Μόνιμη Απώλεια του ενός χεριού ή του ενός 

ποδιού 

50% 

Ολική και Μόνιμη απώλεια αντίχειρα (2 φάλαγγες) 25% 

Το ολικό ποσό που πληρώνεται με βάση τα πιο πάνω σε καμία 

περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ασφαλισμένο ποσό που αναγράφεται 

στον Πίνακα.  

«Ολική και Μόνιμη Απώλεια» μέλους σημαίνει αποκοπή και διαχωρισμό 

του μέλους από το υπόλοιπο σώμα. «Απώλεια Χεριού» σημαίνει 

αποκοπή του χεριού από τον καρπό. «Απώλεια Ποδιού» σημαίνει 

αποκοπή ποδιού από τον αστράγαλο.   

Η πιο πάνω κάλυψη ισχύει υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 
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1. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη με βάση την Πρόσθετη αυτή Πράξη αν 

ο Ασφαλισμένος είναι κάτω των 18 ή μεγαλύτερος των 65 ετών. 

2. Καμιά αποζημίωση, ή ωφέλημα θα καταβάλλεται σχετικά με ή που 

αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα εξολοκλήρου ή εν μέρει σε: 

(α) εσκεμμένο αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, 

φυσικό ελάττωμα ή αναπηρία. 

(β) ατύχημα που προκαλείται ή είναι αποτέλεσμα ή συμβαίνει κατά το 

χρόνο που το πρόσωπο αυτό ήταν ή βρισκόταν υπό την επήρεια 

οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων ή ναρκωτικών. 

Ρ014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι κατά την ανανέωση του  

Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση  υποβολής απαίτησης, η Εταιρεία δεν θα 

επιβάλει επιπλέον χρέωση στο κανονικό Ασφάλιστρο κατά τον 

υπολογισμό του ετήσιου ασφαλίστρου αναφορικά με το Μηχανοκίνητο 

Όχημα. 

Η παρούσα πρόσθετη πράξη δεν θα ισχύει σε περίπτωση που η 

Εταιρεία κληθεί να πληρώσει απαίτηση που υπερβαίνει τις €10.000 και/ή 

σε περίπτωση που υποβληθεί δεύτερη απαίτηση εντός του ίδιου 

ασφαλιστικού έτους.  

P015 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος 

(α) κατέχει το Μηχανοκίνητο Όχημα από της πρώτης εγγραφής του ως 

καινούργιο, και 

(β) έχει ασφαλίσει το Μηχανοκίνητο Όχημα στην επίσημη τιμή του κατά 

την ημερομηνία εγγραφής του και μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών 

από την εγγραφή αυτή το όχημα αυτό κλαπεί και δεν ανευρεθεί μέσα 

σε τρείς μήνες αφότου κλάπηκε ή υποστεί ζημιά που καλύπτεται από 

το Ασφαλιστήριο και η ζημιά αυτή έχει ως αποτέλεσμα την Ολική  

Καταστροφή του Οχήματος (κρίνεται ασύμφορο να επιδιορθωθεί), 

η εταιρεία οφείλει να αντικαταστήσει, εφόσον και ο Ασφαλισμένος 

συμφωνεί, το Μηχανοκίνητο Όχημα  με καινούργιο του ιδίου τύπου και 

μοντέλου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο στην Κυπριακή 

αγορά.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο τέτοιο όχημα, η εταιρεία 

οφείλει να καταβάλει στον Ασφαλισμένο το ποσό που αναφέρεται στον 

Πίνακα ως Υπολογιζόμενη Αξία του Μηχανοκίνητου Οχήματος. 

Επίσημη τιμή πώλησης για τους σκοπούς της  Πρόσθετης αυτής Πράξης 

θεωρείται η τιμή πώλησης από την αντιπροσωπεία οχήματος του ιδίου 

τύπου και μοντέλου με το Μηχανοκίνητο Όχημα. 

Νοείται ότι ο όρος ‘κλοπή’ δε συμπεριλαμβάνει κλοπή του 

Μηχανοκίνητου Οχήματος συνεπεία λάθους και/ή παράλειψης του ίδιου 

του Ασφαλισμένου.  

Για σκοπούς και μόνο αυτής της Πρόσθετης Πράξης, οποιοσδήποτε όρος 

στο Ασφαλιστήριο ορίζει ότι ο Ασφαλισμένος και/ή οποιοσδήποτε 

Εξουσιοδοτημένος Οδηγός θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε ποσό 

που αναφέρεται στον Πίνακα ή σε οποιασδήποτε Πρόσθετη Πράξη ως 

Αφαιρετέο Ποσό, δεν θα ισχύει. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ  

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της άσκησης των εργασιών της και της συνεχούς 

βελτίωσης των υπηρεσιών της, επιθυμεί να προσφέρει γρήγορη και 

ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες της, ιδίως όσον αφορά το 

διακανονισμό απαιτήσεων.  

Παρόλα αυτά, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω του 

μεγάλου όγκου απαιτήσεων που χειριζόμαστε καθημερινά. Γι’αυτό το 

λόγο θα προτιμούσαμε να γνωρίζουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα 

αντιμετωπίζετε για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Μινέρβα Ασφαλιστική θα είναι δίπλα σας, για 

να σας στηρίζει και να σας προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα 

υπηρεσιών.  

Αν νιώθετε ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουμε δεν σας 

ικανοποιεί, μπορείτε να μας ενημερώσετε με τους πιο κάτω τρόπους: 

1) Γραπτώς, στο Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων, αφούσυμπληρώσετε 

το έντυπο υποβολής παραπόνου το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε 

από τα Κεντρικά και Περιφερειακά μας Γραφεία, και να μας το 

αποστείλετε, με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: α) Στη διεύθυνση 

που αναγράφεται στο πίσω μέρος του 

Ασφαλιστηρίου σας, ή 

β) Μέσω Φαξ στον Αριθμό (+357) 22-515952 

2) Αυτοπροσώπως, στο Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων/Αιτιάσεων,στα 

Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε Περιφερειακό 

Γραφείο της προτίμησης σας. 

3) Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα μας www.minervacy.com μέσω 

τηςεπιλογής «Επικοινωνία – Υποβολή Παραπόνου» ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@minervacy.com 4) Τηλεφωνικώς, στο τηλ. (+357) 22-551616 ή 

στο τηλ. (+357) 22-551742 κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών 

της Εταιρείας. 

Μετά την υποβολή του παραπόνου σας: 

α) Εντός 2 εργάσιμων ημερών, θα ενημερωθείτε γραπτώς για τη 

λήψη του παραπόνου σας και την έναρξη διεξαγωγής έρευνας. 

β) Εντός 15 ημερών από την παραλαβή του παραπόνου, και αφού 

λάβουμε υπόψη όλες τις πληροφορίες κάθε αιτίασης, θα σας 

απαντήσουμε. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας 

ενημερώσουμε γραπτώς για τους λόγους καθυστέρησης 

απάντησης, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.  

Παράλληλα θα σας ενημερώσουμε για το χρονικό διάστημα μέσα στο 

οποίο υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης και θα 

σας ζητήσουμε τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που 

υπολείπονται για την ολοκλήρωση της. 

Θα σας αποστείλουμε την τελική μας απάντηση το αργότερο εντός 30 

επιπλέον εργάσιμων ημερών από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας των 

δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.  



 

 

 

NICOSIA 
165  Athalassas Ave. 
2024  Strovolos 
P.O. Box 23554, 1684 Nicosia 
Tel: 22551616, Fax: 22551717 
email: minerva@minervacy.com 

EVRYCHOU 
17  G Markou Drakou 

 Evrychou 2831 
Tel: 22932393, Fax: 22932380 

LARNACA 
14  Gorgonon Str., 

 Larnaca 6047 
Patsalos Plaza Building 
P.O. Box 40235, 6302 Larnaca 
Tel: 24654191, Fax: 24652375 

XYLOFAGOU 
 Michali Vrachimi 28 

 Xylofagou 7520 
Tel: 24726888, Fax: 24726889 

LIOPETRI 
3  Griva Digeni  
5320  Liopetri 
Tel. 23942085, Fax: 23827069 

PARALIMNI 
26  Protaras Ave. 

 Paralimni 5288 
Tel: 23730086, Fax: 23730085 

LIMASSOL 
21  Omirou Ave. 
“MINERVA HOUSE” 

st & 2nd Floor 1 
 Limassol 3095 

P.O. Box 51182, 3502 Limassol 
Tel: 25586000, Fax: 25585545 

PAPHOS 
5 A Kitiou  

 Paphos 8026 
P.O. Box 60536, 8104 Paphos 
Tel: 26950550, Fax: 26932137 

POLEMI 
39  Arch. Makarios III  

 Polemi, Paphos 8549 
Tel: 26632892, Fax: 26632873 

POLI CHRYSOCHOUS 
 Apostolou Andrea 16 

 Poli Chrysochous, Paphos 8820 
Tel: 26323225, Fax: 26323156 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Λεωφ. Αθαλάσσας 165 
2024 Στρόβολος 
Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία 
Tηλ: 22551616, Φαξ: 22551717 
email: minerva@minervacy.com 

ΕΥΡΥΧΟΥ 
 Γ Μάρκου Δράκου 17 

2831 Ευρύχου 
Tηλ: 22932393, Φαξ: 22932380 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Γοργόνων 14 
6047 Λάρνακα 
Κτίριο Patsalos Plaza 
Τ.Θ. 40235, 6302 Λάρνακα 
Tηλ: 24654191, Φαξ: 24652375 

ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 
Μιχάλη Βραχίμη 28 
7520 Ξυλοφάγου 
Tηλ: 24726888, Φαξ: 24726889 

ΛΙΟΠΕΤΡΙ 
  Γρίβα Διγενη 3 

5320 Λιοπέτρι 
Tηλ: 23942085, Φαξ: 23827069 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 
Λεωφ. Πρωταρά 26 
5288 Παραλίμνι 
Tηλ: 23730086, Φαξ: 23730085 

ΛΕΜΕΣΟΣ 
Λεωφ. Ομήρου 21 
“MINERVA HOUSE” 

2ος Οροφος ος &  1 
3095 Λεμεσός 
Τ.Θ. 51182, 3502 Λεμεσός 
Tηλ: 25586000, Φαξ: 25585545 

ΠΑΦΟΣ 
Κιτίου 5Α 
8026 Πάφος 
Τ.Θ. 60536, 8104 Πάφος 
Tηλ: 26950550, Φαξ: 26932137 

ΠΟΛΕΜΙ 
Αρχ. Μακαρίου III, 39 
8549  Πολέμι, Πάφος 
Τηλ: 26632892, Φαξ: 26632873 

ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
Αποστόλου Ανδρέα 16 
8820  Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος 
Τηλ: 26323225, Φαξ: 26323156 

 

 


