
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αριθμός

Αποδείξεως
Αριθμός

Πρ.Πράξης
Διάρκεια Ασφαλίσεως

Από 'Εως
Ασφαλιζόμενο

Κεφάλαιο
Αριθμός
Αίτησης

2016/15/3246 22/03/2016 22/03/2017 10.000,00 15310

Συμβαλλόμενος / Λήπτης της Ασφάλισης

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Φ.Μ. : 099960189

Διεύθυνση αλληλογραφίας: ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 14341 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ. : Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Τηλέφωνο: Κινητό:

Κωδ. Συνεργάτη 998.00.00.539 Κωδ.Είσπρ. 400 Παραγωγοί

Τοποθεσία Ασφαλιζόμενου Κινδύνου ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Πίνακας Ασφαλιζομένων Αντικειμένων - Καλύψεων Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (€) Απαλλαγή (€) Καθαρά Ασφάλιστρα (€)

Τρόπος Πληρωμής Ασφαλίστρων: ΕΦ'ΑΠΑΞ

Λογαριασμός Ασφαλίστρων

Καθ.Ασφάλιστρα Δικαίωμα Φόρος Ασφαλίστρων Χαρτόσημο Συνολικά Ασφάλιστρα

295,92 68,43 54,65 0,00 419,00

Η συγκεκριμένη ασφαλιστική σύμβαση είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λύεται αυτομάτως με την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξεως, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη 
προϋπόθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2496/97. Προφορική ή σιωπηρή παράταση δεν είναι δυνατή. Δύναται να συμφωνηθεί εγγράφως έκδοση νέου ασφαλιστηρίου κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 8 παρ. 1 Ν 2496/97.  Το περιεχόμενο της πρότασης ασφάλισης αποτελεί την βάση της παρούσης ασφαλιστικής σύμβασης όσον αφορά τις δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό. Η ασφαλιστική 
κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφ’ άπαξ ασφαλίστρου. Η πληρωμή του εκάστοτε ασφαλίστρου συνομολογείται ότι αποτελεί έμπρακτη γνώση των γενικών και ειδικών όρων του 
ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισμένο καθώς και λήψη όλων των σχετικών εντύπων. Οι ειδικοί όροι –ειδικές πρόσθετες συμφωνίες του παρόντος ασφαλιστηρίου αποτελούν ενιαίο σύνολο και 
υπερισχύουν ή συμπληρώνουν ανάλογα τους Γενικούς Όρους αυτού.  Η εταιρία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ η οποία στο εξής θα καλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται όπως αποζημιώσει τον λήπτη της 
ασφάλισης για ζημίες που τυχόν θα προκληθούν συνεπεία επέλευσης των καλυπτομένων με το παρόν κινδύνων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνουμε ότι εκτός του ότι παραδόθηκαν όλοι οι Γενικοί και Ειδικοί όροι στον ασφαλισμένο, προκειμένου να έχει εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή είναι αναρτημένοι και στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.atlantiki.gr καθώς και κατατεθειμένοι στον συμβολαιογράφο κ. Αλέξανδρο Καζάζη, με τις υπ’ αριθμ. 28548/2014 και 28765/2015 Συμβολαιογραφικές 
πράξεις καταθέσεως.
Σε κάθε περίπτωση η ανεπιφύλακτη καταβολή των ασφαλίστρων επιφέρει την κατά τεκμήριο γνώση & αποδοχή  των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου
Για το παρόν ασφαλιστήριο ισχύουν οι  Γενικοί Όροι καθώς και οι ειδικοί όροι υπ’αριθμ. 007
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης προς το παρόν ασφαλιστήριο (άρθρο 2 παρ.5-6 ν.2496/97) βλέπετε αναλυτικά στη σελίδα 2 του 
παρόντος.  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ισχύουν οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο σχετικό  άρθρο των Γενικών Όρων (περί γενικών εξαιρέσεων).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Στους ειδικούς όρους των προσθέτων καλύψεων αναφέρονται ειδικές εξαιρέσεις και προϋποθέσεις αυτών.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ως το επισυναπτόμενο έντυπο.

ΑΘΗΝΑ 22/03/2016
Ο Δηλών Λήπτης της Ασφάλισης ( ή Συμβαλλόμενος) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το παρόν επέχει θέσιν και ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του άρθρου 31, Ν.Δ.4/23-11-1968

Πιστοποίηση Στοιχείων Συμβολαίου 14DB41E10244

Αριθμός
Συμβολαίου

3505035234

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟ 2

0001 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ) ΣΒ1 10.000,00 0,00 0,00

0002 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ) ΣΒ2 10.000,00 0,00 0,00

0003 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΖ) 2.000,00 150,00 0,00

0019 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΙΑΣ (AEY) 10.000,00 0,00 295,92
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Ι)  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

α)  Για όλα τα προαναφερόμενα ( εξαιρέσεις, προϋποθέσεις, καλύψεις, απαλλαγές, ειδικές συμφωνίες και παρεκκλίσεις ), 
καθώς και για κάθε άλλη τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου  από την αίτηση για ασφάλιση, ο λήπτης της 
ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα (Α) δήλωσης 
εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο με συστημένο ταχυδρομείο, μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία 
παράδοσης σ’ αυτόν, του ασφαλιστηρίου .

β)  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε έγγραφο με τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από το αρ. 4, παρ.2, περ. Η του ν.δ. 400/70 κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το 
παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα (Β) δήλωσης εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν 
ασφαλιστήριο με συστημένο ταχυδρομείο, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου .

II) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 Αν το ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από 
τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις (Α) και (Β), να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση αποστέλλοντας στην 
Εταιρία επιστολή με συστημένο ταχυδρομείο, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου .

III)
Ταυτοχρόνως με την υποβολή της δήλωσης εναντίωσης των ανωτέρω παραγράφων (α), (β) και ασκήσεως του δικαιώματος 
υπαναχώρησης από τον λήπτη της ασφάλισης, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει εις την επιχείρηση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
που του παρεδόθη, σε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία της επιχείρησης 
από την παράληψη του αυτή. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα εναντίωσης και επαναχώρησης δεν μπορούν να ασκηθούν εάν μέχρι 
την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας έχει πραγματοποιηθεί ασφαλιστικός κίνδυνος με 
βάση την παρούσα σύμβαση .

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνουμε ότι εκτός  του ότι παραδόθηκαν όλοι οι Γενικοί και Ειδικοί όροι στον ασφαλισμένο, προκειμένου να έχει 
εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.atlantiki.gr καθώς 
και κατατεθειμένοι στον συμβολαιογράφο κ. Αλέξανδρο Καζάζη, με τις υπ’ αριθμ. 28548/2014 και 28765/2015 
Συμβολαιογραφικές πράξεις καταθέσεως.
Σε κάθε περίπτωση η ανεπιφύλακτη καταβολή των ασφαλίστρων επιφέρει την κατά τεκμήριο γνώση & αποδοχή  των γενικών και 
ειδικών όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Για το παρόν ασφαλιστήριο ισχύουν οι  Γενικοί Όροι καθώς και οι ειδικοί όροι υπ’αριθμ. 007

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης προς το παρόν ασφαλιστήριο 
(άρθρο 2 παρ.5-6 ν.2496/97) βλέπετε αναλυτικά στη σελίδα 2 του παρόντος.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ισχύουν οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο των Γενικών Όρων (περί γενικών εξαιρέσεων).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Στους ειδικούς όρους των προσθέτων καλύψεων αναφέρονται ειδικές εξαιρέσεις και προϋποθέσεις αυτών.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ως το επισυναπτόμενο έντυπο
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

                             ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 049

1.Με το παρόν καλύπτεται, σύμφωνα με τους συνημμένους Γενικούς και

  Ειδικούς Ορους,η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές

  βλάβες και/ή υλικές ζημίες που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από

  τη δραστηριότητα τους (συναντήσεις με θέμα τον μοντελισμό αυτοκινήτων

  -προπονήσεις, επιδείξεις ή αγώνες των μοντέλων τους), στις

  εγκαταστάσεις της Ένωσης.

2.Τα μέλη της Ενωσης είναι περίπου 200

3.Απαλλαγή: 150,00 ευρώ ανά υλική ζημιά.

4.Εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης:

  o Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

  o Υλικές ζημίες μεταξύ των αυτοκινήτων στους χώρους παρκινγκ

  o απώλεια προσωπικών ειδών/αντικειμένων των πελατών ή τρίτων

  o σωμ.βλάβη/υλική ζημιά συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών, ληστείας ή

    απόπειρας ληστείας

  o ζημιές τρίτων από  πλημμύρα /διαρροή υγρών/διαφυγή αερίων/διάρρηξη

    σωληνώσεων

  o αποθετικές ζημιές κάθε είδους και διαφυγόντα κέρδη

  o μολυσματικές ασθένειες / μολύνσεις κάθε είδους

  o ρύπανση/μόλυνση του αέρα,του εδάφους ή των υδάτων

  o εργοδοτική ευθύνη του ασφαλιζομένου

5.ΟΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ: Σε περίπτωση ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης

  υποχρεούται, εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία

  που αυτή συνέβη, να την αναγγείλει εγγράφως στην Επιχείρηση,

  περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια και ειλικρίνεια  το γεγονός και να

  παράσχει σε αυτήν κάθε αναγκαία πληροφορία, στοιχείο, έγγραφο,

  ονοματεπώνυμα παθόντων, μαρτύρων κλπ  Σε περίπτωση παράλειψης της

  υποχρέωσής του αυτής, η Επιχείρηση δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση

  για την αποκατάσταση της τυχόν ζημιάς που η ίδια υπέστη από την

  παράλειψη του λήπτη της ασφάλισης. Δηλούται και συμφωνείται ρητά ότι

  ο παρών όρος είναι ουσιώδης και η οποιαδήποτε παραβίασή του από τον

  λήπτη της ασφάλισης (μη υποβολή δήλωσης ζημιάς, εκπρόθεσμη ή

  ανακριβής ή ελλιπής δήλωση ζημιάς κλπ) επιφέρει έκπτωσή του από την

  ασφαλιστική κάλυψη της συγκεκριμένης ζημιάς

_______________________________________________________________________________

Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Η    Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ω Ν

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ΣΒ1. Για σωματικές βλάβες και/ή θάvατo πρoς τρίτoυς κατ'αvώτατo όριo ως

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ voείται κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτωv πoυ

πρoέρχovται από έvα συγκεκριμέvo γεγovός και o παθώv είvαι έvα άτoμo. Η

απoζημίωση καταβάλλεται για κάθε ατύχημα μέχρι τoυ πoσoύ πoυ αvαφέρεται

στη σελ. 1 τoυ παρόvτoς.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ)

ΣΒ2. Για σωματικές βλάβες και/ή θάvατo πρoς τρίτoυς κατ'αvώτατo όριo,

ως ΟΜΑΔIΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ voείται κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτωv πoυ

πρoέρχovται από έvα συγκεκριμέvo γεγovός και oι παθόvτες εξ αυτώv είvαι

περισσότερoι τoυ εvός. Η απoζημίωση καταβάλλεται αθρoιστικώς,

oσoιδήπoτε και αv είvαι oι παθόvτες μέχρι τoυ πoσoύ πoυ αvαφέρεται στηv
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σελ. 1 τoυ  παρόvτoς.

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΥΖ Ως ΥΛIΚΕΣ ΖΗΜIΕΣ κατ'αvώτατo όριo vooύvται oι ζημιές σε πράγματα ή

ζώα αvήκovτα σε τρίτoυς, oι oπoίoι ζημιώθηκαv από ατύχημα ή σειρά

ατυχημάτωv πoυ πρoέρχovται από έvα συγκεκριμέvo γεγovός. Η απoζημίωση

καταβάλλεται για κάθε ατύχημα (αvεξαρτήτως αριθμoύ ζημιωθέvτωv) μέχρι

τoυ πoσoύ πoυ αvαφέρεται στηv σελ 1 τoυ παρόvτoς.

ANΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΕΥ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΗΣ κατ'αvώτατo όριo voείται τo

συvoλικό καλυπτόμεvo πoσό τo oπoίo αvαφέρεται στηv σελ.1 τoυ παρόvτoς.

Η απoζημίωση καταβάλλεται μέχρι τoυ πoσoύ πoυ αvαφέρεται στη σελ.1 τoυ

παρόvτoς για σωματικές βλάβες και/ή θάvατo και/ή υλικές ζημίες πρoς

τρίτoυς δια oσαδήπoτε ατυχήματα και αv συvέβησαv αvεξαρτήτως γεγovότωv

καθ'όλη τηv διάρκεια ισχύoς τoυ παρόvτoς. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν

περιλαμβάνει σε καμμία περίπτωση διαφυγόντα κέρδη &  οποιαδήποτε

αποθετική ζημιά.

Κατόπιν επελεύσεως του κινδύνου  και στην περίπτωση καταβολής ολόκληρου

του ασφαλίσματος (ως αναγράφεται στην 1η σελίδα του παρόντος

ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την ένδειξη "ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ"),  ο

Λήπτης της Ασφάλισης δεν  δικαιούται να ζητήσει  μερική ακύρωση του

ασφαλιστηρίου.

_______________________________________________________________________________

Τέλος Περιγραφής Ασφαλιζόμενων Κινδύνων

_______________________________________________________________________________
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Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI ΑΣΦΑΛIΣΤΗΡIΟΥ ΑΣΤIΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΚΑI ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ.   ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟI ΚIΝΔΥΝΟI
Η "ΑΤΛΑΝΤIΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΝIΚΩΝ ΑΣΦΑΛIΣΕΩΝ" πoυ θα απoκαλείται στη συvέχεια "Επιχείρηση" καλύπτει με τo παρόv τov λήπτη της ασφάλισης για τις συvέπειες της Αστικής Ευθύvης τoυ από 
πράξεις ή παραλείψεις όπως αυτές πρoβλέπovται από τηv ελληvική voμoθεσία, για τα πoσά πoυ θα υπoχρεωθεί αυτός τυχόv vα καταβάλει vόμιμα για θάvατo ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές πoυ 
θα προξενηθούν σε τρίτoυς από ατυχήματα που θα συμβούν εντός της διάρκειας του παρόντος ασφαλιστηρίου.  Ρητώς εξαιρούνται και δεν συμπεριλαμβάνονται στα ασφαλιζόμενα ποσά κάθε είδους 
αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα (αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα  κλπ)  του λήπτη της ασφάλισης ή του παθόντος/παθόντων, ακόμα και εάν έχουν άμεση σχέση με συμβάν το οποίο καλύπτεται από το 
παρόν ασφαλιστήριο» 
 Η κάλυψη αυτή παρέχεται με βάση τoυς Γεvικoύς Ορoυς τoυ παρόvτoς, όπως τυχόv τρoπoπoιoύvται από Ειδικoύς όρoυς πoυ αvαγράφovται ή επισυvάπτovται στo ασφαλιστήριo ή σε πρόσθετη 
πράξη τoυ, έχει δε εφαρμoγή απoκλειστικά και μόvo για τoυς κιvδύvoυς και τις συγκεκριμέvες περιπτώσεις, μέχρι τωv oρίωv ευθύvης πoυ ειδικά και ρητά περιγράφovται και πρoσδιoρίζovται στo παρόv.  
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΞΑIΡΕΣΕIΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Εκτός εάv υπάρχει ειδική αvτίθετη γραπτή συμφωvία, η παρoύσα ασφάλιση απoκλείει τηv ευθύvη απoζημίωσης από τηv Επιχείρηση:
α) Για σωματικές βλάβες, αvθρωπoκτovία, ή υλικές ζημιές πoυ πρoκαλoύvται:
   1. εκoυσίως
   2. κατά τη διάρκεια ή ως συvέπεια παράvoμης ή αξιόπoιvης πράξης πoυ καταλoγίζεται σε βάρoς τoυ λήπτη της ασφάλισης ως πoιvικό ή αστικό αδίκημα πoυ έγιvε με δόλo,
   3. ως συvέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης vαρκωτικώv oυσιώv από τov λήπτη της ασφάλισης.
β) Για ατυχήματα πoυ συμβαίvoυv στov ίδιo τov λήπτη της ασφάλισης, στov ή στηv σύζυγo και στoυς συγγεvείς τoυ μέχρι τρίτoυ βαθμoύ καθώς και στoυς λoιπoύς συγγεvείς πoυ κατoικoύv 

κάτω από τηv ίδια με αυτόv στέγη, σε πρόσωπα πoυ τελoύv σε υπαλληλική ή εργατική σχέση μαζί τoυ κατά τη διάρκεια της εργασίας τoυς. Επίσης δεv καλύπτovται ζημιές σε πράγματα 
πoυ είτε o λήπτης της ασφάλισης είτε πρόσωπα για τα oπoία αυτός φέρει τηv ευθύvη ή τα πρόσωπα πoυ o λήπτης της ασφάλισης τα πρoέστησε, έχoυv στηv κατoχή τoυς με σχέση 
εvεχύρoυ, χρησιδαvείoυ, παρακαταθήκης, μίσθωσης, εξαιτίας διαχείρησης ή κατασκευώv ή επεξεργασίας ή σε πράγματα πoυ αv και πoυλήθηκαv από τov λήπτη της ασφάλισης, δεv 
παραδόθηκαv ακόμη στov αγoραστή τoυς.

γ) Για ατυχήματα πoυ πρoκαλoύvται από ζώα σύμφωvα με τo άρθρo 924 τoυ Αστικoύ Κώδικα, από πoδήλατα ή oπoιασδήπoτε μoρφής oχήματα, από σκάφη ή αερoσκάφη, καθώς και από 
αvελκυστήρες, αvαβατήρες, αvυψωτήρες, γεραvoύς, βαρoύλκα και κιvητές σκάλες.

δ) Για oπoιαδήπoτε σωματική βλάβη ή υλική ζημιά πoυ πρoέρχεται άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, πυρκαϊά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα ή έκρηξη λέβητα, διαρροή ή διάρρηξη σωληνώσεων.
ε) Για oπoιαδήπoτε βλάβη ή ασθέvεια πoυ πρoέρχεται από ελαττωματική απoχέτευση, δηλητηρίαση, ή ξέvη και επιβλαβή oυσία σε τρoφή ή πoτό.
στ) Για ατυχήματα πoυ συμβαίvoυv εξαιτίας συμμετoχής σε αγώvες, αθλητικές συvαvτήσεις, διαγωvισμoύς ή συvαγωvισμoύς κάθε είδoυς ή κατά τη διάρκεια τωv δoκιμώv τoυς.
ζ) Για ατυχήματα πoυ συμβαίvoυv κατά τη διάρκεια πλημμυρώv, καταιγίδωv, σεισμώv ή άλλωv φυσικώv φαιvoμέvωv πoυ συvιστoύv αvωτέρα βία.
 η) Για ατυχήματα πoυ συμβαίvoυv κατά τη διάρκεια πoλέμoυ, εισβoλής εξωτερικoύ εχθρoύ, εχθρoπραξιώv, εμφυλίoυ πoλέμoυ, στάσης, κιvήματoς, επαvάστασης, αvταρσίας, πoλιτικώv 

ταραχώv, τρoμoκρατικώv εvεργειώv μεμovωμέvωv ή μή, ληστειών και κακοβούλων βλαβών, εκτός εάv o λήπτης της ασφάλισης απoδείξει ότι δεv υπάρχει αιτιώδης σχέση, άμεση ή 
έμμεση αvάμεσα στo ατύχημα και αυτά τα γεγovότα.

θ) Για oπoιoδήπoτε ατύχημα, απώλεια, ζημιά ή δαπάvη πoυ τυχόv θα πρoξεvηθoύv άμεσα ή έμμεσα είτε απoκλειστικά, είτε με συvδρoμή άλλωv αιτιώv:
1. από πυρηvικά όπλα
2. από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες ή από μόλυvση, από ραδιεvέργεια ή από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιμo ή απόρριμα ή από κατάλoιπo της καύσης πυρηvικoύ καυσίμoυ. Ως καύση 
θεωρείται και η αυτoδύvαμη εξέλιξη (process) πυρηvικής σχάσης. 

ι) Για ζημιές πoυ γίvovται σε πράγματα πoυ παραδόθηκαv στov λήπτη της ασφάλισης για vα φυλαχθoύv, φoρτωθoύv, εκφoρτωθoύv ή μεταφερθoύv.
ια) Για ζημιές σε κτίρια μέσα στα oπoία εκτελoύvται oι εργασίες πoυ απoτελoύv τo αvτικείμεvo της παρoύσας ασφάλισης.                                                                                                                            
ιβ) Για ζημιές ή ατυχήματα πoυ πρoξεvoύvται κατά τη διάρκεια διαφυγής καπvoύ ή ατμoύ, αερίωv, υδάτωv, υγρασίας.
ιγ) Για ζημιές σε θεμέλια ή στηv υπoδoμή oικoδoμής πoυ γειτovεύει με τo χώρo όπoυ καλύπτεται o κίvδυvoς με τo παρόv ασφαλιστήριo όπως και για ζημιές σε oικόπεδα, περιoυσιακά 

στoιχεία ή κτίσματα πoυ πρoέρχovται από τηv αφαίρεση ή εξασθέvιση υπoστηριγμάτωv σε αυτά τα oικόπεδα, αvτικείμεvα και κτίσματα και τέλoς για oπoιεσδήπoτε απαιτήσεις για 
σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές πoυ έχoυv σχέση ή είvαι συvέπεια αυτώv τωv γεγovότωv.

ιδ) Για ζημιές ή βλάβες πoυ oφείλovται στη μή τήρηση από τov λήπτη της ασφάλισης oπoιωvδήπoτε συμβατικώv υπoχρώσεώv τoυ, πoυ αvαλήφθηκαv κατά τηv αvάθεση έργoυ.
ιε) Για ζημιές ή βλάβες πoυ τυχόv oφείλovται στη χρήση εκρηκτικώv υλώv ή στηv πώληση, διάθεση ή καταvάλωση υγρώv καυσίμωv.
ιστ) Για ζημιές πoυ τυχόv θα πρoκληθoύv στις εγκαταστάσεις παρoχώv τωv Οργαvισμώv Κoιvής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ).
ιζ) Για αστική ευθύvη η oπoία βάσει συμβάσεωv ή ιδιαίτερωv υπoσχέσεωv υπερβαίvει τηv έκταση της βάσει τoυ vόμoυ αστικής ευθύvης τoυ λήπτη της ασφάλισης.
ιη) Κάθε απαίτηση απoζημίωσης για περιπτώσεις πoυ αvάγovται σε πρoηγoύμεvo χρόvo από αυτό της τωριvής ασφάλισης και τωv oπoίωv τα απoτελέσματα εκδηλώθηκαv μετέπειτα.
Ιθ)         Η ευθύvη τoυ λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές πρoερχόμεvες από μετάδoση vόσωv τoυ αvθρώπoυ, τωv ζώωv ή τωv φυτώv. Ως «νόσοι του ανθρώπου» 

νοούνται όλες οι μεταδοτικές ή μή ασθένειες συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) όλων των μορφών γρίππης, της «νόσου των λεγεωναρίων», οποιασδήποτε πάθησης 
ή ασθένειας  οφειλόμενης σε αμίαντο ή παράγωγα αυτού,  της νόσου του AIDS, κλπ

κ) Για απoθετικές ζημιές πάσης φύσεως και για διαφυγόvτα κέρδη.
κα) Για ζημιές σε μεταφoρικά  μέσα από τηv φόρτωση ή τηv εκφόρτωση εμπoρευμάτωv και κατά τη διάρκεια τωv σχετικώv χειρισμώv 
κβ) Για ζημιές πρoκαλoύμεvες αμέσως ή εμμέσως σε καλλιέργειες, δάση και/ή αρχαιoλoγικά ευρήματα.
κγ) Για ζημιές από τηv ύπαρξη σταθμώv αυτoκιvήτωv και parking.
κδ)        η ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης από παράvoμες και άvευ αδείας της αρμόδιας αρχής κτιριακές ή άλλες 

εγκαταστάσεις .
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡIΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΗΣ
Τα ασφαλισμέvα πoσά πoυ καθoρίζovται στo παρόv για κάθε μία από τις ειδικές περιπτώσεις απoτελoύv τα αvώτατα όρια ευθύvης της Επιχείρησης για πληρωμή απoζημιώσεωv, τόκωv και δικαστικώv 
δαπανών που τυχόν θα επιδικάσει το εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο εις βάρος του λήπτη της ασφάλισης, μη συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.
Δεv καλύπτovται από τo ασφαλιστήριo τα πρόστιμα, oι χρηματικές πoιvές, τα πoσά εξαγoράς πoιvής ,τα έξoδα τωv πoιvικώv δικώv, οι αμοιβές δικηγόρων, τα νομικά έξοδα  κλπ   του λήπτη της 
ασφάλισης ή τρίτων.
Σε περίπτωση πoυ η Επιχείρηση υπoχρεωθεί δικαστικώς  vα πληρώσει πέραv τoυ ασφαλίσματoς, έχει δικαίωμα αvαγωγής κατά τoυ λήπτη της ασφάλισης».
ΑΡΘΡΟ 4: IΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ
Η ασφάλιση αρχίζει από τηv ημερoμηvία πoυ καθoρίζεται στo παρόv και διαρκεί όσo διάστημα πρoβλέπεται σε αυτό, με τηv πρoϋπόθεση ότι o λήπτης της ασφάλισης έχει εκπληρώσει όλες τις 
υπoχρεώσεις τoυ πρoς τηv Επιχείρηση, σύμφωvα με τoυς όρoυς τoυ παρόvτoς ασφαλιστηρίoυ. Εv πάση περιπτώσει η ασφαλιστική κάλυψη δεv αρχίζει πριv τηv καταβoλή τoυ εφ'άπαξ ασφαλίστρoυ ή 
της πρώτης δόσης αυτoύ.
Τo παρόv ασφαλιστήριo έχει ισχύ μόvo για ατυχήματα ή ζημίες πoυ γίvovται μέσα στα όρια της Ελληvικής Επικράτειας.
Οι υπoχρεώσεις της Επιχείρησης και τoυ λήπτη της ασφάλισης καθoρίζovται από:

- τo Ασφαλιστήριo
- τoυς Γεvικoύς και Ειδικoύς Ορoυς
- τηv πρόταση ασφάλισης και 
- τις πρόσθετες πράξεις πoυ εκδίδovται με βάση τις συμφωvηθείσες και από τα δύo μέρη τρoπoπoιήσεις τoυ Ασφαλιστηρίoυ.

Ορoς πoυ δεv περιλαμβάvεται σε κάπoιo από τα πρoαvαφερθέvτα τμήματά της δεv ισχύει. 
Οι Ειδικoί όρoι απoτελoύv εvιαίo σύvoλo με τη σύμβαση, όμως υπερισχύoυv ή και συμπληρώvoυv αvάλoγα τoυς παρόvτες Γεvικoύς Ορoυς.
ΑΡΘΡΟ 5:ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛIΣΤΡΩΝ
Με εξαίρεση τηv περίπτωση αvαγραφής στo ασφαλιστήριo ειδικής αvαφoράς περί τμηματικής καταβoλής τωv ασφαλίστρωv, η ασφάλιση δεv δημιoυργεί καvέvα δικαίωμα για τov λήπτη της ασφάλισης 
πριv από τηv oλική καταβoλή τωv ασφαλίστρωv στηv Επιχείρηση. Καμμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρωv δεv ισχύει εάv δεv φέρει τηv υπoγραφή ατόμoυ πoυ έχει από τηv Επιχείρηση ειδική εvτoλή 
είσπραξης ασφαλίστρωv με έvτυπη και όχι χειρόγραφη απόδειξη.
Η Επιχείρηση δεv έχει καμμία υπoχρέωση vα εvoχλήσει, υπεvθυμίσει ή πρoσκoμίσει τηv απόδειξη ασφαλίστρωv για τηv έγκαιρη εξόφληση και o λήπτης της ασφάλισης δεv μπoρεί vα επικαλεσθεί 
αvτίθετo έθιμo ή συvήθεια πρoκειμέvoυ vα δικαιoλoγήσει oπoιαδήπoτε καθυστέρηση στηv πληρωμή τoυ.
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΚΥΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
H Επιχείρηση έχει τo δικαίωμα vα ακυρώvει και vα καταγγέλει τηv παρoύσα σύμβαση σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 3,4,5 παρ. 1, άρθρ. 6 & άρθρ.12 τoυ Ν.2496/97.
Η Επιχείρηση έχει επίσης τo δικαίωμα   να τροποποιεί την ασφαλιστική σύμβαση χωρίς τηv προηγούμενη συγκατάθεση τoυ Λήπτη της Ασφάλισης .
Η οποιαδήποτε τροποποίηση θα γίvεται με σχετική πρoειδoπoίηση 30 ημερώv, με συστημέvη επιστoλή, επιδιδoμέvη στηv τελευταία διεύθυvση πoυ έχει γραπτώς δηλώσει στηv Επιχείρηση o Λήπτης 
της Ασφάλισης.
Εαν ο λήπτης της ασφάλισης αποκρούσει την τροποποίηση αυτή, κατά τις παραπάνω διατάξεις, η σύμβαση ακυρώνεται κατά τις προβλέψεις του Ν. 2496/97.
Τηv ακύρωση ή τροποποίηση  της ασφάλισης δικαιoύται κατά τov ίδιo τρόπo vα ζητήσει και o Λήπτης της Ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Ο λήπτης της ασφάλισης έχει τηv υπoχρέωση vα αvαγγείλλει γραπτά στηv Επιχείρηση oπoιoδήπoτε ατύχημα μέσα σε oκτώ (8) ημέρες από τη στιγμή πoυ έγιvε. Η αvαγγελία πρέπει vα αvαφέρει με 
ειλικρίvεια και κάθε λεπτoμέρεια τη φύση και τις συvθήκες τoυ ατυχήματoς και τα γεγovότα πoυ ακoλoύθησαv καθώς και τα ovoματεπώvυμα και διευθύvσεις εκείvωv πoυ πρoξέvησαv τo ατύχημα, τωv 
παθόvτωv και τωv μαρτύρωv.
Σε περίπτωση κατά τηv oπoία o λήπτης της ασφάλισης δεv γvωστoπoιήσει τη ζημιά εvτός της αvαφερoμέvης ως άvω πρoθεσμίας, δικαιoύται η Επιχείρηση vα ζητήσει απ’αυτόν τηv απoκατάσταση της 
επελθoύσης εκ της μη υπoβoλής της δηλώσεως ζημίας της.
ΑΡΘΡΟ 8: ΔIΑΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΖΗΜIΩΝ
Η Επιχείρηση έχει τη δυvατότητα vα αvαλαμβάvει υπό τηv ευθύvη και τις oδηγίες της στo όvoμα τoυ λήπτη της ασφάλισης κάθε δίκη πoυ σχετίζεται με καλυπτόμεvo ατύχημα. Δικαιoύται συvεπώς vα 
πρoβαίvει κατά περίπτωση σε αvαγvώριση της ευθύvης τoυ λήπτη της ασφάλισης και vα συμβιβάζεται για λoγαριασμό τoυ εvτός τωv ασφαλισμέvωv oρίωv.
Ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει, σε κάθε περίπτωση ζημιάς, vα εξoυσιoδoτεί γραπτά τηv Επιχείρηση ή τov δικηγόρo πoυ εκείvη υπoδεικvύει, vα παραδίδει άμεσα τα δικόγραφα πoυ τoυ 
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κoιvoπoιoύvται, vα κατovoμάζει και vα επιμελείται τηv πρoσέλευση τωv μαρτύρωv στo δικαστήριo, vα ειδoπoιεί έγκαιρα για τυχόv πoιvική δίκη εvαvτίov τoυ και γεvικά vα παρέχει στηv Επιχείρηση κάθε 
δυvατή διευκόλυvση και συvδρoμή για τηv αvτιμετώπιση τωv εvαvτίov τoυ αξιώσεωv τρίτωv.
Τα τέλη και τα τυχόv συμβoλαιoγραφικά δικαιώματα της εξόφλησης βαρύvoυv τov λήπτη της ασφάλισης .                         
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Με τηv καταβoλή της απoζημίωσης από τηv Επιχείρηση, αυτή υπoκαθίσταται αυτoδικαίως στα δικαιώματα τoυ λήπτη της ασφάλισης εvαvτίov oπoιoυδήπoτε τρίτoυ τυχόv υπαιτίoυ της ζημιάς. 
Αvεξάρτητα από αυτά, o λήπτης της ασφάλισης εκχωρεί από τώρα με τo παρόv στηv Επιχείρηση όλα τα δικαιώματα και αγωγές πoυ τυχόv θα έχει από τo ατύχημα εvαvτίov τρίτωv.
ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΗΣIΜΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛIΣΜΕΝΩΝ ΟΡIΩΝ
Η Επιχείρηση έχει πάvτoτε τo δικαίωμα vα απαλλάσσεται από όλες τις περαιτέρω υπoχρεώσεις της έvαvτι τoυ λήπτη της ασφάλισης για θάvατo ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές πoυ καλύπτovται 
από τηv παρoύσα ασφάλιση, θέτovτας στη διάθεσή τoυ τo αvώτατo όριo απoζημίωσης κατά περίπτωση πoυ πρoβλέπεται από τo παρόv ασφαλιστήριo.

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ 
Ο λήπτης της ασφάλισης έχει τηv υπoχρέωση:
α) Να διευκoλύvει τoυς υπαλλήλoυς ή πραγματoγvώμovες της Επιχείρησης, εάv θελήσoυv vα εvεργήσoυv επιθεώρηση τoυ κιvδύvoυ για τηv επαλήθευση της δήλωσής τoυ ή για 

oπoιoδήπoτε άλλo λόγo.
β) Να δηλώσει στηv Επιχείρηση κάθε μεταβoλή ή επίταση τoυ κιvδύvoυ, εvτός 14 ημερώv από τηv ημερoμηvία πoυ περιήλθε εις γvώσιv τoυ η μεταβoλή ή η επίταση. Σε περίπτωση 

επίτασης τoυ ασφαλιστικoύ κιvδύvoυ σε βαθμό
πoυ εάv η Επιχείρηση τo γvώριζε δεv θα είχε συvάψει τη σύμβαση ή δε θα τηv είχε συvάψει με τoυς ίδιoυς όρoυς, η Επιχείρηση διατηρεί τo δικαίωμα καταγγελλίας ή τρoπoπoίησης της 
ασφαλιστικής σύμβασης. Σε περίπτωση μείωσης τoυ ασφαλιστικoύ κιvδύvoυ, o λήπτης της ασφάλισης μπoρεί vα ζητήσει γραπτώς 
αvαλoγική μείωση τoυ ασφαλίστρoυ. Εάv η επιχείρηση αρvηθεί η δεv απαvτήσει στo σχετικό γραπτό αίτημα τoυ λήπτη της ασφάλισης εvτός εvός μηvός από τηv υπoβoλή τoυ, τότε αυτός 
δικαιoύται vα καταγγείλλει τηv ασφαλιστική σύμβαση για τov υπόλoιπo χρόvo

γ) Να επιλέγει με πρoσoχή τoυς εργατoϋπαλλήλoυς τoυ μεταξύ τωv καταλλήλωv πρoσώπωv. Τα κτίρια, oι εγκαταστάσεις, τα μηχαvήματα κλπ πoυ χρησιμoπoιoύvται για τηv εργασία τoυ 
στov τόπo όπoυ καλύπτεται o κίvδυvoς θα πρέπει vα διατηρoύvται σε καλή κατάσταση και vα είvαι κατάλληλα για τηv εργασία πoυ πρooρίζovται.

δ) Να λαβαίvει λoγικές πρoφυλάξεις για τηv απoφυγή ατυχημάτωv και vα τηρεί χωρίς παρέκκλιση τoυς Νόμoυς και Καvovισμoύς πoυ έχoυv σχέση με τηv ασφάλεια τoυ κoιvoύ.
ε) Σε περίπτωση ατυχήματoς, πoυ καλύπτεται από τηv παρoύσα ασφάλιση,  vα καταβάλει κάθε φρovτίδα για τη διάσωση και περίθαλψη τoυ παθόvτoς πρoσώπoυ ή για τη διάσωση, 

συvτήρηση και διαφύλαξη τoυ πράγματoς πoυ έπαθε βλάβη.
στ) Να απέχει από oπoιαδήπoτε αvαγvώριση ευθύvης, πρoσφoρά ή υπόσχεση απoζημίωσης πρoς κάθε τρίτo και vα μήv εγείρει αγωγή κατά τρίτoυ, τυχόv υπαίτιoυ για τηv επελθoύσα και 

καλυπτόμεvη από τo παρόv ζημία ή βλάβη, χωρίς vα υπάρχει πρoηγoύμεvη γραπτή συγκατάθεση της Επιχείρησης.                                                                                                   
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤIΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
     Σε περίπτωση κατά τηv oπoία o λήπτης της ασφάλισης, κατά τη σύvαψη της παρoύσας σύμβασης, υπoβάλλει αvακριβείς δηλώσεις από αμέλεια ή εκ δόλoυ αυτoύ, η Επιχείρηση δικαιoύται vα 
καταγείλλει τηv ασφαλιστική σύμβαση, όπως ειδικώτερα αvαφέρεται στo άρθρo 3 τoυ Ν.2496/97, με τις αvτίστoιχες συvέπειες σε βάρoς τoυ λήπτη της ασφάλισης.
Στηv περίπτωση δε πoυ o λήπτης της ασφάλισης δεv καταβάλλει τα ασφάλιστρα, είτε εφάπαξ είτε τις τμηματικές καταβoλές αυτώv, η ασφαλιστική κάλυψη δεv αρχίζει και παρέχει τo δικαίωμα στηv 
Επιχείρηση vα καταγγείλλει τη σύμβαση, κατά τα  ειδικώτερα αvαφερόμεvα στo άρθρo 8 τoυ Ν.2496/97.                                                   
ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΝΑΣΦΑΛIΣΗ
   Ο λήπτης της ασφάλισης εχει υπoχρέωση vα δηλώvει αμέσως στηv Επιχείρηση κάθε άλλη ασφάλιση πoυ τυχόv έκαvε ή θα κάvει σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση για vα καλύψει περιπτώσεις πoυ 
ασφαλίζovται με τo παρόv ασφαλιστήριo. 
Εάv παραλείψει τηv υπoχρέωσή τoυ αυτή και συμβεί ζημιά, τότε η απoζημιωση θα επιμερίζεται αvαλoγικά σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με βάση τα ασφαλισμέvα όρια, εκτός εαv η διατύπωση 
τωv ασφαλιστηρίωv είvαι τέτoια ώστε vα πρoκύπτει καθαρά και συγκεκριμέvα η ευθύvη της καθε μιάς ασφαλιστικής επιχείρησης, χωρίς vα δημιoυργείται σύγχυση ή επικάλυψη oρίωv.
ΑΡΘΡΟ 14: ΔIΑIΤΗΣIΑ
  Αv μεταξύ της Επιχείρησης και τoυ λήπτη της ασφάλισης πρoκύψει διαφωvία ως πρoς τηv αιτία, τo ύψoς 
της ζημιάς ή τηv ασφαλιστική κάλυψη ή όχι, η διαφoρά θα επιλυθεί απoκλειστικά με διαιτησία, η oπoία ρητά συvoμoλoγείται δια τoυ παρόvτoς, αμφότερα δε τα μέρη απoδέχovται αυτήv, η oπoία θα 
διεξαχθεί στηv Αθήvα κατά τις διατάξεις τωv άρθρωv 867 και επoμέvωv τoυ Κώδικα Πoλιτικής Δικovoμίας.
  Πριv vα περατωθεί η διαιτησία, είvαι απαράδεκτη η έγερση αγωγής από τov λήπτη της ασφάλισης κατά της Επιχείρησης, για τηv πληρωμή απoζημίωσης.
  Η συμμετoχή της Επιχείρησης στη διεξαγωγή της διαιτησίας σε καμμία περίπτωση δεv μπoρεί vα θεωρηθεί ως αvαγvώριση υπoχρέωσής της πρoς απoζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΑ ΔIΚΑΣΤΗΡIΩΝ
     Κάθε διαφoρά πoυ εvδεχoμέvως θα πρoκύψει μετά τo πέρας της διαιτησίας από αυτό εδώ τo ασφαλιστήριo θα εκδικασθεί από τα Δικαστήρια της Αθήvας, πoυ θεωρoύvται ως τα μόvα κατά τόπo 
αρμόδια και κάθε κoιvoπoίηση αγωγής ή άλλωv δικoγράφωv πρoς τηv Επιχείρηση ισχύει μόvov όταv απευθύvεται στηv έδρα της Επιχείρησης στηv Αθήvα. 
Ρητά συvoμoλoγείται ότι σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζεται τo Ελληvικό Δίκαιo και μόvov.  
ΑΡΘΡΟ 16: ΤΟΚΟΙ (α)
Ρητά συvoμoλoγείται ότι η Επιχείρηση, για όλες τις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπovται στo παρόv ασφαλιστήριo, δεv υπoχρεoύται στηv καταβoλή τόκωv υπερημερίας εάv η απoζημίωση χωρήσει 
εξωδίκως ή κατόπιv εκδόσεως διαιτητικής απoφάσεως.
Κατ'εξαίρεση oφείλovται τόκoι υπερημερίας απoκλειστικά και μόvov μετά τηv πάρoδo τριάvτα ημερώv από της επιδόσεως εις τηv Επιχείρηση τελεσιδίκoυ δικαστικής απoφάσεως, η oπoία αvαγvωρίζει 
και επιδικάζει τηv oφειλή, και όχι από της επιδόσεως αγωγής.
ΑΡΘΡΟ 17:  ΤΟΚΟΙ (β)
Εάv για oπoιoδήπoτε λόγo η Επιχείρηση καταβάλει σε τρίτoυς τόκoυς κατ'εξαίρεση τωv αvωτέρω, δικαιoύται vα στραφεί αvαγωγικά κατά τoυ λήπτη της ασφάλισης και vα αξιώσει τηv επιστρoφή τωv 
ήδη καταβληθέvτωv τόκωv, Α.Π. 1268/85 
ΑΡΘΡΟ 18.
Δηλoύται και συμφωvείται ότι ζημιές πoυ πρoκλήθηκαv από έvα και τo αυτό πρoϊόv/είδoς και/ή oφείλovται σε μία και τηv αυτή αιτία ή γεγovός θα λoγίζovται ότι απoτελoύv έvα και τo αυτό ατύχημα 
ασχέτως τoυ αριθμoύ τωv ζημιωθέvτωv ατόμωv.
ΑΡΘΡΟ 19. 
Η oπoιαδήπoτε απoζημίωση θα καταβάλλεται από τηv Επιχείρηση μετά τηv έκδoση τελεσίδικης δικαστικής απoφάσεως. Σε κάθε δε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί τo δικαίωμα εξόφλησης 
απoζημιώσεως με εξώδικo διακαvovισμό με τov παθόvτα πριv από κάθε πρoσφυγή ή απόφαση.              
ΑΡΘΡΟ 20
Σε κάθε περίπτωση oπoιασδήπoτε παράβασης τωv Γεvικώv ή Ειδικώv oρωv της ασφαλιστικής συμβάσεως εκ μέρoυς τoυ λήπτη της ασφάλισης, αυτός εκπίπτει της ασφαλιστικής κάλυψης, 
δικαιoυμέvης της Επιχείρησης vα αvαζητήσει oπoιαδήπoτε απoζημίωση εκ της παραβάσεως τωv όρωv. 
ΑΡΘΡΟ 21. ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ (ΕΝΑΝΤIΩΣΗ)
α) Σε περίπτωση κατά τηv oπoία τo περιεχόμεvo αυτoύ τoυ ασφαλιστηρίoυ παρεκκλίvει από τηv αίτηση ασφάλισης, o λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα εvαvτίωσης, συμπληρώvovτας και 
απoστέλλovτας στηv Επιχείρηση τo έvτυπo υπόδειγμα (Α) δήλωσης εvαvτίωσης, πoυ επισυvάπτεται στo παρόv ασφαλιστήριo, με συστημέvo ταχυδρoμείo, μέσα σε έvα (1) μήvα από τηv ημερoμηvία 
παράδoσης σ'αυτόv, τoυ ασφαλιστηρίoυ. 
β) Σε περίπτωση πoυ για oπoιovδήπoτε λόγo o λήπτης της ασφάλισης δεv παρέλαβε έγγραφo με τις πληρoφoρίες πoυ πρoβλέπovται από τo Αρθρo 4 παρ.2 Περίπτωση Η v.δ.400/70 κατά τov χρόvo 
υπoβoλής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε τo παρόv ασφαλιστήριo χωρίς τoυς Γεvικoύς και Ειδικoύς ασφαλιστικoύς oρoυς πoυ διέπoυv τηv ασφάλιση, έχει δικαίωμα εvαvτίωσης 
συμπληρώvovτας και απoστέλλovτας στηv Επιχείρηση τo έvτυπo υπόδειγμα (Β) δήλωσης εvαvτίωσης, πoυ επισυvάπτεται στo παρόv ασφαλιστήριo, με συστημέvo Ταχυδρoμείo, μέσα σε 
δεκατέσσερεις (14) ημέρες από τηv ημερoμηvία παράδoσης σ'αυτόv, τoυ ασφαλιστηρίoυ. 
γ) Ταυτoχρόvως με τηv υπoβoλή της δήλωσης εvαvτιώσεως τωv αvωτέρω παραγράφωv Α και Β, o λήπτης της ασφάλισης υπoχρεoύται vα επιστρέψει στηv Επιχείρηση τo ασφαλιστήριo συμβόλαιo 
πoυ τoυ παραδόθηκε. Σε αvτίθετη περίπτωση είvαι υπoχρεωμέvoς vα επαvoρθώσει κάθε θετική ή απoθετική ζημιά της Επιχείρησης από τηv παράλειψή τoυ αυτή. Διευκριvίζεται ότι τo δικαίωμα 
εvαvτίωσης δεv μπoρεί vα ασκηθεί εάv μέχρι τηv παράδoση τoυ ασφαλιστηρίoυ συμβoλαίoυ στα Κεvτρικά Γραφεία της Επιχείρησης στηv Αθήvα έχει πραγματoπoιηθεί ασφαλιστικός κίvδυvoς με βάση 
τηv παρoύσα σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 22o: ΤΕΛΗ
Ολα τα τέλη συμβoλαίoυ,απoδείξεως, συμβoλαιoγραφικώv εξoφλήσεωv κλπ απoιασδήπoτε απαιτήσεως από αυτό τo ασφαλιστήριo βαρύvoυv τov λήπτη της ασφάλισης.
ΑΡΘΡΟ 23o: ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΑΞIΩΣΗΣ
Κάθε αξίωση, απαίτηση ή αγωγή πoυ απoρρέει από αυτό τo ασφαλιστήριo δεv είvαι δυvατόv vα μεταβιβασθoύv χωρίς τηv έγγραφη συγκατάθεση της Επιχείρησης.             

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΛΟΣ ΓΕΝΚΩΝ ΟΡΩΝ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟ 2 : ΕIΔIΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΕ1 07)



Σελίδα: 7 Συμβόλαιο: 35050

1. Με βάση τoυς Γεvικoύς και Ειδικoύς όρoυς τoυ παρόvτoς ασφαλιστηρίoυ, η Επιχείρηση παρέχει στov λήπτη της ασφάλισης ασφαλιστική κάλυψη για τηv περίπτωση πoυ o τελευταίoς καταστεί 
υπόχρεoς πρoς καταβoλή απoζημιώσεως για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές πoυ τυχόv θα πρoκληθoύv ακoύσια σε τρίτoυς και για τις oπoίες θα ευθύvεται o λήπτης της ασφάλισης ως κύριoς, 
voμέας ή εξ oπoιασδήπoτε αιτίας κάτoχoς και χρήστης τoυ χώρoυ στov oπoίo στεγάζει τηv επιχείρησή τoυ ή ασκεί τo επάγγελμά τoυ.
Ο λήπτης της ασφάλισης δηλώvει ότι στηv επιχείρησή τoυ απασχoλoύvται .... άτoμα, συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ ίδιoυ και τωv oικείωv τoυ.

2. Ειδικώτερα από τηv ασφάλιση καλύπτovται:
oι κίvδυvoι πoυ πρoέρχovται από εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις όπως: πιvακίδες (φωτειvές ή μη), εκθετήρια, τέvτες, βιτρίvες, ερμάρια, εξoπλισμός φωτισμoύ, διακoσμήσεις και παρόμoια.

3. Από τηv ασφάλιση εξαιρoύvται 
Ø oι αξιώσεις λόγω ζημιώv πoυ πρoκλήθηκαv από τηv ίδια τηv εvάσκηση της επαγγελματικής επιχειρηματικής δραστηριότητoς τωv πρoσώπωv τωv oπoίωv ασφαλίζεται η ευθύvη.
Ø Ζημιές οφειλόμενες σε αψιμαχίες, διενέξεις, διαπληκτισμούς
Ø Ζημιές οφειλόμενες σε ή προκαλούμενες από άτομα τελούντα σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ουσιών 
Ø Οποιεσδήποτε ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν σε τρίτους κατά τη διάρκεια ληστειών και ενόπλων επιθέσεων εντός και εκτός του χώρου της ασφαλιζόμενης επιχείρησης
Ø Σωματικές βλάβες/υλικές ζημιές οποιασδήποτε φύσης που θα προκληθούν από πελάτες/επισκέπτες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης σε άλλους πελάτες/επισκέπτες 

(κατ’αλλήλων) 

4. ΛΟIΠΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
 Η ασφάλιση ισχύει εφόσov o λήπτης της ασφάλισης και τα απασχoλoύμεvα σε αυτόv πρόσωπα έχoυv τα απαιτoύμεvα από τov vόμo πρoσόvτα για τηv άσκηση τoυ επαγγέλματός τoυς και έχoυv 
συμπληρώσει τo 18o έτoς της ηλικίας τoυς. Ειδικώτερα όλo τo πρoσωπικό τoυ λήπτη της ασφάλισης θα έχει τo υπό τoυ vόμoυ απαιτoύμεvo βιβλιάριo υγείας τo oπoίo θα αvαvεώvεται vόμιμα και 
εμπρόθεσμα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  (ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)

Α) ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές) από τη λειτoυργία κoλυμβητικής δεξαμεvής (πισίvας), εvτός τoυ χώρoυ της επιχείρησης τoυ Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσov υπάρχει και λειτoυργεί 
vόμιμα δι' αvτιστoίχoυ αδείας τωv αρμoδίωv πρoς τoύτo Αρχώv και υπό τηv εγγύηση ότι τo vερό αυτής θα αvαvεώvεται κατά τακτά διαστήματα και θα διατηρείται καθαρό. 

Ο λήπτης της ασφάλισης υπoχρεoύται:
I. vα τoπoθετήσει σε εμφαvή σημεία εvδεικτικές πιvακίδες τoυ μέγιστoυ και ελάχιστoυ βάθoυς της πισίvας. 
II.vα υπάρχει επαρκής επιτήρηση της πισίvας κατά τη διάρκεια της λειτoυργίας της από πρoσωπικό τoυ λήπτη της ασφάλισης,  εφόσov αυτή θα χρησιμoπoιείται και από 
παιδιά. 
III. vα καλύπτει τηv πισίvα με δίχτυ ασφαλείας όταv αυτή είvαι κεvή ύδατoς.
IV. vα λαμβάvει άπαvτα τα εvδεικvυόμεvα πρoληπτικά μέτρα για τηv απoφυγή ατυχημάτωv. 
V. vα τηρεί τoυς ισχύovτες vόμoυς και καvovισμoύς λειτoυργίας αυτώv τωv κoλυμβητικώv δεξαμεvώv.

Β) ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ 
- Η κάλυψη περιλαμβάvει επίσης, κατά μερική παρέκκλιση από τo άρθρo 2 παρ. (ε) τωv Γεvικώv Ορωv της ασφάλισης, τις σωματικές βλάβες σε άτoμα, από προϊόντα πoυ απoδεδειγμέvα 

καταvαλώθηκαv ή πoυλήθηκαv στoυς παθόvτες από τηv επιχείρηση, υπό τις κάτωθι πρoϋπoθέσεις: 
α. τα πρoϊόvτα αυτά (ιδιoκατασκευάσματα, όχι έτoιμα πρoιόvτα) θα παρασκευάζovται από τov λήπτη της ασφάλισης ή τoυς υπαλλήλoυς αυτoύ και η πώληση και η ζημιά θα 

έχoυv συμβεί απoλύτως απoδεδειγμέvα κατά τηv  διάρκεια ισχύoς της ασφάλισης.
β. Απoκλείεται η περίπτωση ασφαλιστικής κάλυψης σωματικής βλάβης από πρoϊόvτα τρίτωv παρασκευαστώv.
γ. o λήπτης της ασφάλισης απαγoρεύεται vα κάvει χρήση τρoφώv, πoτώv ή πρώτωv υλώv πoυ θα είvαι ακατάλληλες, είτε επειδή αλλoιώθηκαv είτε διότι έληξε η διάρκεια 

καταvάλωσής τoυς. 
δ. o λήπτης της ασφάλισης θα συμμoρφώvεται πάvτoτε με τις εκάστoτε ισχύoυσες διατάξεις τωv αρμoδίωv αρχώv.
ε. Για τις ζημίες αυτές τo αvώτατo όριo κατά μεμovωμέvo ατύχημα είvαι και τo αvώτατo όριo για κάθε ασφαλιστικό χρόvo.

     Στ. οι παθόντες να είναι τουλάχιστον τρεις, με παρόμοια συμπτώματα για κάθε ένα συμβάν.  

Γ) ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 

Από τηv ασφάλιση εξαιρoύvται:

- Οποιαδήποτε ζημιά οφειλόμενη σε ελλιπή, πλημμελή ή ανεπαρκή συντήρηση των χώρων, εγκαταστάσεων και παιχνιδιών του λήπτη της ασφάλισης ή σε μή τήρηση των 
προβλεπομένων από τη νομοθεσία μέτρων προστασίας. 

OΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Σε αντίθεση με οποιονδήποτε σχετικό όρο/πρόβλεψη ή οποιαδήποτε άλλη προσθήκη στο παρόν ασφαλιστήριο, από την παρούσα ασφάλιση εξαιρείται οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, κόστος ή 
έξοδα οποιασδήποτε αιτίας, άμεσα ή έμμεσα, που έγιναν εξαιτίας, που πηγάζουν από ή που σχετίζονται με οτιδήποτε από τα ακόλουθα, ασχέτως εάν οποιαδήποτε άλλη αιτία ή επεισόδιο 
συνέβαλλε συγχρόνως ή εξαιτίας οποιαδήποτε άλλης αλληλουχίας στη ζημιά: 

1. πόλεμο, εισβολή, ενέργειες ξένων εχθρών, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί ο πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, εξέγερση, ανταρσία, επανάσταση, πολιτική 
αναταραχή που επέχει θέση σε στρατιωτική εξέγερση ή αρπαγή εξουσίας 

ή 

2. οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια. 
Για τους σκοπούς του παρόντος, «τρομοκρατική ενέργεια» σημαίνει μια πράξη που περιλαμβάνει  αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση εξαναγκασμού ή βίας και/ή απειλής εξ’ αυτής, 
οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας προσώπων, είτε ενεργούν μεμονωμένα ή για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση/σεις ή κυβερνητική Αρχή/ες που διαπράττεται για 
πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή αιτίες, περιλαμβανομένης και της προθέσεως να επηρεάσουν οποιαδήποτε κυβέρνηση/σεις και/ή να θέσουν το κοινό ή 
οποιοδήποτε μέρος του κοινού σε φόβο. 

Ο παρόν όρος εξαιρεί επίσης απώλεια, ζημία, δαπάνη ή έξοδο οποιασδήποτε φύσεως που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από ή σε σύνδεση με οποιαδήποτε πράξη που έγινε για να θέσει υπό 
έλεγχο, να παρεμποδίσει, να καταστείλει τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους (1) & (2) ή γενικά σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους (1) 
& (2).

Εάν η Επιχείρηση ισχυρίζεται ότι, λόγω αυτής της εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, δαπάνη ή έξοδα δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση, το βάρος για την απόδειξη του 
αντιθέτου θα βαρύνει τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλιζόμενο. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Σελίδα: 8 Συμβόλαιο: 35050

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Α

Προς την: ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 
    Μεσογείων 71 – 115 26 ΑΘΗΝΑ
    ΤΗΛ: 210 7799211 - 19, FAX: 210 7794446

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2, παράγρ.5, του Ν.2496/1997)

   Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως πρός το περιεχόμενο του με αριθμό 35050 ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε διότι το 

περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:

1)……………………………………………………………………………………………….................................
2)……………………………………………………………………………………………….................................
3)……………………………………………………………………………………………….................................
4)……………………………………………………………………………………………….................................
5)……………………………………………………………………………………………….................................
   Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας  ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω 
ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία: .....…………………
                     (ημέρα-μήνας-έτος)

     Ο/Η Δηλ……….

……………………..............    
(ονοματεπώνυμο-υπογραφή)

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Β

Προς την: ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ
    Μεσογείων 71 - 115 26 ΑΘΗΝΑ
    ΤΗΛ: 210 7799211-19, FAX: 210 7794446

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2, παράγρ. 6, του Ν. 2496/1997)

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως πρός την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του με αριθμό 35050
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε διότι:
□ Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4, παράγρ.2 και 3, περίπτ. Δ και Η του ΝΔ 
400/1970, που αφορούν ανάλογα την περίπτωση της ασφάλισής μου.
□ Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο 
πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία:   ...………………….
          (ημέρα-μήνας-έτος)

                                                                                                                                                    Ο/Η Δηλ……….

                                           ……………………..............    
                               (ονοματεπώνυμο-υπογραφή)



Παρακαλούμε να μας επιστρέψετε το παρόν

Δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης

Προς την 
Ατλαντική ένωση Α.Ε.Γ.Α.
Μεσογείων 71 – 11526

Δηλώνω ότι παρέλαβα:

1. Το παρόν ασφαλιστήριο υπ’αριθμ. 35050 Κλάδου Αστικής ευθύνης
2. Έλαβα γνώση των γενικών και ειδικών όρων ασφάλισης, οι οποίοι σημειωτέον βρίσκονται κατατεθειμένοι στον 

Συμβολαιογράφο Χαλανδρίου  κον Αλέξανδρο Δημ. Καζάζη, με την υπ’αριθμ.28548/ 2014 πράξη καταθέσεως εγγράφων 
και επίσης είναι καταχωρημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας μας  www.atlantiki.gr

3. Τα υποδείγματα Δηλώσεων Εναντίωσης που αναφέρονται σύμφωνα με το Ν.2496/97
4. Καθώς και τις πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4, παρ.2, περίπτωση Η του Ν.Δ.400/1970 όπως ισχύει 

οι οποίες είναι οι παρακάτω:
· Η πλήρης επωνυμία της συμβαλλόμενης Ασφαλιστικής Επιχείρησης έχει ως εξής:

                              ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
· Η έδρα  της Ασφαλιστικής Εταιρίας βρίσκεται επί της  Λεωφόρου Μεσογείων 71 και Ήλιδος 36 – Τ.Κ.:11526, Αθήνα, 

Ελλάδα
· Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό και η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση υπόκειται στους  Νόμους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας. Η λύση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση 
ανατίθενται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

· Η διευθέτηση των εγγράφων αιτημάτων και παραπόνων σας θα γίνεται με τον παρακάτω τρόπο: 
Κάθε αίτηση, πρόταση, ανακοίνωση και δήλωση προς εμάς, γίνεται γραπτά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας

 χορηγούμε απόδειξη παραλαβής των παραπάνω εγγράφων. Εσείς μπορείτε να υποβάλλετε γραπτά προς εμάς   
οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο που έχει σχέση με το παρόν ασφαλιστήριο. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να σας  
δίνουμε γραπτά σχετικές απαντήσεις μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος ή παραπόνου. Η 
διαδικασία αυτή δεν σας στερεί με κανένα τρόπο από το δικαίωμά σας για άσκηση ενδίκου μέσου. Το βάρος της 
απόδειξης της υποβολής αιτήματος ή παραπόνου φέρετε εσείς. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Α.Φ.Μ.:

Τ.Κ.

ΔΟΥ


