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Συμβαλλόμενος

Ημερομηνία Έκδοσης 18/02/2022

Ασφαλιζόμενοι
Α.Φ.Μ.ΔιεύθυνσηΌνομαΕπωνυμίαΑ/Α Ημ.Γέννησης

1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 00/00/0000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Αρχικό Ασφαλιστήριο

8091599

2104012465

Επωνυμία

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Κ' ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ν.ΙΩΝΙΑ
Ν.ΙΩΝΙΑ
14231

099039534Α.Φ.Μ.

Πόλις

Α.Δ.Τ.
Δ.Ο.Υ.
Οδός

Περιοχή

Τηλέφωνο

Αριθμός

Ταχ.Κωδικός

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ¨Π.Ε.Π.Α¨.

Κινητό 6931111742-6931111726

Συνεργάτης:

ΕΕΠ / 201

46665

801113092

ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Α.Φ.Μ:

Επωνυμία:

Αρ.Ειδ.Μητρώου:

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ: ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ.

***ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ 
ΤΟΥ***.

Δικαιούχοι Ασφαλίσματος

75.000Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Ευρώ

19/02/2023Λήξη
Έναρξη ισχύος Ασφάλισης από την 12:00 ώρα της

ισχύος Ασφάλισης     την 12:00     της

ΚΑΘΑΡΑ
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Φ.Α.
 10%

Φ.Α.
 15%

Φ.Α.
 20% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

ΟΛΙΚΑ
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

202,90 40,58 36,52 280,00

Ασφάλιστρα Δόσης Περιόδου Από 19/02/2022 Έως 19/02/2023

202,90 40,58 36,52 280,00

19/02/2022

Το παρόν ασφαλιστήριο επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4308/2014 και 
απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., βάσει της παρ. ιθ του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000

Ως περίοδος καταβολής των ασφαλίστρων ορίζεται το διάστημα 19/02/2022-19/02/2023

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδόθηκε κατόπιν αίτησης/πρότασης ασφάλισης του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου, που, μαζί με τις 

τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και προϋποθέσεις, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού. Η αίτηση - πρότασή του αυτή θα ισχύει 
μάλιστα και για κάθε τυχόν ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός εάν, εγγράφως, ο ίδιος δηλώσει επιθυμία τροποποίησης και την αποδεχθεί, 
η Εταιρία, εγγράφως.

Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος ενημερώθηκε ότι η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου 
ασφαλίστρου στην Εταιρία και με την κατοχή του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. 

Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, καθώς και από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
ασφάλισης, που, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος ανέγνωσε και αποδέχθηκε ρητά και ανεπιφύλακτα και οι οποίοι τελούν σε πλήρη γνώση του 
και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή του περιεχομένου αυτού είναι άκυρη εφόσον δεν φέρει 
την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρίας. 

Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος, στα πλαίσια της προσυμβατικής του ενημέρωσης, έλαβε το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016, το ειδικό έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 
4583/2018, δεδομένου ότι το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά ασφαλιστικό προϊόν των κλάδων ασφάλισης της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
Ν.4364/2016, τις γενικές πληροφορίες - επιπρόσθετες πληροφορίες - αναλύσεις των ασφαλιστικών του αναγκών και συμβουλές, που προβλέπονται 
στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.4583/2018, με βάση τις οποίες σχημάτισε προσωπική άποψη και αποφάσισε με δική του πρωτοβουλία 
για το ασφαλιστικό προϊόν που αναφέρεται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ενημερώθηκε ότι η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης 
αιτιάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική ΠΕΕ της ΤτΕ 88/5.4.2016,

Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις, προϋποθέσεις, αφαιρετέες απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες, καθώς και
ενημέρωση σχετικά με τα Δικαιώματα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης, αλλά και τα απαιτούμενα υποδείγματα για την

άσκησή τους, προβλέπονται ειδικότερα στις σχετικές παραγράφους της παρούσας σύμβασης
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Ο λήπτης της ασφάλισης/ ασφαλισμένος ενημερώθηκε, ότι μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση επί όλων των ανωτέρω εγγράφων και στο μέλλον, ανά 
πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την Εταιρία ή με συνεργάτη αυτής.

H Εταιρία τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχοντας θέσει τις κατάλληλες 
προδιαγραφές για τη σωστή, νόμιμη και δίκαιη διαχείριση όλων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που συλλέγει, σεβόμενη τα νόμιμα 
δικαιώματα, την ιδιωτικότητα και την εμπιστοσύνη του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου. Στην ιστοσελίδα της υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρία διαχειρίζεται τα 
προσωπικά δεδομένα του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου, καθώς και τα δικαιώματα που μπορεί να εξασκήσει σε ό,τι αφορά την επεξεργασία 
τους.

Κατά παρέκκλιση της πρότασης ασφάλισης η ημερομηνία έναρξης είναι η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο.

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

1

Επάγγελμα

ος ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣΕπώνυμο 'Όνομα

Έτος Γεννήσεως Φύλο Άγνωστο

Ειδικός ΌροςΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Κεφάλαιο

5.000ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 55
5.000ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
5.000ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (%)
70.000ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ)
5.000ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
600ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 50
300ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 302

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 299

ΤΜΗΜΑ Ι - ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Καλύπτεται το 80% των πραγματικών εξόδων που έκανε ο Ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου και με 
υποχρεωτική χρήση του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης  εξαιτίας ατυχήματος και μέχρι τα ανώτατα όρια : 
Ανώτατο όριο περιόδου ασφάλισης κατ΄ άτομο ....................................€600
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο και Τροφή την ημέρα ..................................€ 60
Ανώτατο ποσό για εντατική ημερησίως ...........................................€120
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο και Τροφή στο εξωτερικό ημερησίως ....................€120

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
- Ομαδικό ατύχημα Ανά Γεγονός ...............................................€ 5.000
- Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας .........................................€ 5.000
Τα Ορια της Γενικής Αστικής Ευθύνης είναι Υποόρια του ανώτατου Ορίου Ευθύνης της Εταιρίας &        
δεν το προσαυξάνουν.

ΥΠΟΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΑΦΑΙΡΕΤΕΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

20% στη Νοσοκομειακή Περίθαλψη ανά γεγονός & υποχρεωτική χρήση ταμείου κοινωνικής ασφάλισης.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει
στην ασφαλιζόμενη ομάδα, ηλικίας από 8 έως 65 ετών, λίστα της οποίας έχει κατατεθεί και
βρίσκεται το αρχείο της εταιρίας.
2.Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει εντός Ελληνικής Επικράτειας και ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια
οργανωμένων αγώνων - προπονήσεων και μετακινήσεων (πάντα υπό την εποπτεία των υπεύθυνων για
αυτό οργάνων).
Η κάλυψη για το Εξωτερικό θα ισχύει μόνο εφόσον μας δηλωθούν οι συμμετέχοντες, ο τόπος και η
χώρα διοργάνωσης του αγώνα και η διάρκεια πριν την έναρξη κάθε διοργάνωσης.
3.Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εφάπαξ κατά την έναρξη της ασφάλισης κι έχουν υπολογιστεί ως εξής :
*12€ Χ 20άτομα = 240€
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*40€ Χ 1άτομο =  40€ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ο οποίος είναι γεννημένος 24/8/1957  
 και καλύπτεται με επασφάλιστρο κατ' εξαίρεση (δεν παρέχονται οι καλύψεις ΙΦΕ & Νοσοκομειακής  
 Περίθαλψης).
4.Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι :
Η Δήλωση του Συλλόγου & του Αθλητή και η  προσκόμιση του Δελτίου Αθλητή.
Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια αγώνα, πέραν των ανωτέρω, απαραίτητο δικαιολογητικό
είναι  και το Φύλλο Αγώνα.
5.Η κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων από Ατύχημα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση του 
ταμείου κοινωνικής ασφάλισης.
6.Η κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση του 
ταμείου κοινωνικής ασφάλισης εντός Δημοσίου Νοσοκομείου.
7.Οι φυσικοθεραπείες καλύπτονται μέχρι το ποσό των €60 και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί κάταγμα ή 
νοσηλεία, με ανώτατο όριο των 4 συνεδριών ανά περιστατικό.
8. Δεν καλύπτονται οι λειτουργικές, ανατομικές, οι συγγενείς και γενετικές ανωμαλίες.
Οι παρεχόμενες με την παρούσα προσφορά καλύψεις δεν αφορούν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας,
παθήσεις ή  σωματικές βλάβες, φυσικά ελαττώματα ή αναπηρίες, νοσηλείες ή χειρουργικές
επεμβάσεις,  υποτροπή & επιπλοκές εξ’ αυτών.
9.Εξαιρούνται της κάλυψης επαγγελματίες αθλητές / αθλήτριες.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
50 ΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (207)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου και τους όρους του παρόντος 
προσαρτήματος, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εισαχθεί, 
παραμείνει και νοσηλευθεί σε Νοσοκομείο ή Κλινική, ως εσωτερικός ασθενής, μετά από ατύχημα που 
θα συμβεί εντός της ασφαλιστικής περιόδου ισχύος του παρόντος προσαρτήματος.
Το ανώτατο όριο κάλυψης ανέρχεται ετησίως μέχρι του ποσού που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση, που ο ασφαλισμένος εισαχθεί σε Νοσοκομείο ή Κλινική για νοσηλεία, η Εταιρία θα 
καταβάλλει τα πραγματοποιηθέντα έξοδα περίθαλψης, βάσει των προσκομιζομένων αποδείξεων, ως 
εξής:

Α1. Για δωμάτιο και τροφή, για κάθε ημέρα παραμονής σε Νοσοκομείο ή Κλινική, μέχρι €150

Β1. Για νοσοκομειακά έξοδα: καλύπτονται τα πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας, που απαιτούνται 
για την θεραπεία του ασφαλισμένου και αναλύονται ως παρακάτω:
α) υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το επιστημονικό ή άλλο προσωπικό του Νοσοκομείου ή της 
Κλινικής.
β) παροχή νοσηλευτικού υλικού μέσα στο Νοσοκομείο.
γ) υπηρεσίες από επαγγελματία ιδιώτη νοσοκόμο(αποκλειστική),μετά από έγκριση του θεράποντος 
ιατρού και εφόσον υποβληθεί στην εταιρία νόμιμο δελτίο παροχής υπηρεσιών.
δ) φάρμακα που παρασχέθηκαν με συνταγή των θεραπόντων ιατρών και χορηγούνται κατά την διάρκεια 
της νοσηλείας.
ε) διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες, ηλεκτροκαρδιογραφήματα κ.α, που έχουν 
σχέση με την συγκεκριμένη πάθηση για την οποία γίνεται η νοσηλεία.
στ) παροχή αίματος, πλάσματος αίματος ή οξυγόνου.
ζ) γύψινοι επίδεσμοι, νάρθηκες και επίδεσμοι εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την θεραπεία και 
η χρήση τους έγινε κατά την διάρκεια της νοσηλείας.

Γ1. Για αμοιβή χειρουργού-αναισθησιολόγου: καταβάλλεται αθροιστικά ποσοστό 20% επι του ποσού 
που αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ. 

Για όλα τα ανωτέρω έξοδα εφαρμόζεται απαλλαγή 10% ανά ζημιογόνο γεγονός.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης που δεν απαιτεί νοσηλεία (διανυκτέρευση) σε Νοσοκομείο ή 
Κλινική στην Ελλάδα καταβάλλονται τα έξοδα για τις παρακάτω αναφερόμενες επεμβάσεις:
- Ανάταξη και ακινητοποίηση καταγμάτων (με ή χωρίς εξωτερική οστεοσύνθεση)
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ΑΡΘΡΟ 4 : ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Εάν σε περίπτωση νοσηλείας ο ασφαλισμένος δεν αξιώσει αποζημίωση, λόγω του ότι τα έξοδα 
νοσηλείας του θα καλυφθούν από άλλο ασφαλιστικό φορέα, η Εταιρία θα καταβάλλει ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
€30 με ανώτατο όριο τις 5 ημέρες νοσηλείας.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Σε περίπτωση, που ο ασφαλισμένος υποβάλλει πρώτα το σύνολο των εξόδων νοσηλείας σε άλλο 
ασφαλιστικό φορέα, η Εταιρία θα καταβάλλει το σύνολο της διαφοράς των δαπανών, εφόσον 
καταβληθεί από τον άλλο φορέα ποσόν που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσό της απαλλαγής της 
Εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της πρωτότυπης βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα 
που κατέβαλε μέρος ή το σύνολο των εξόδων νοσηλείας.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εάν στο διάστημα κατά το οποίο ισχύει η κάλυψη μεταβληθεί ο κίνδυνος, λόγω αλλαγής των 
επαγγελματικών ασχολιών που δηλώθηκαν αρχικά ή λόγω αλλαγής των συνθηκών στο πλαίσιο των οποίων 
ασκούνται οι παραπάνω ασχολίες ή εάν ο Ασφαλισμένος εγκατασταθεί μόνιμα ή πρόσκαιρα στο 
εξωτερικό, ο Ασφαλισμένος πρέπει αμέσως να γνωστοποιήσει τις μεταβολές αυτές με συστημένη 
επιστολή στην Εταιρία, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του 
αυτή η μεταβολή, προκειμένου να διατηρήσει τα δικαιώματά του από το ασφαλιστήριο. Η Εταιρία 
δικαιούται, αφού εκτιμήσει τη σημασία και το μέγεθος της επίτασης του κινδύνου, να ακυρώσει την 
παροχή αυτή ή να συνεχίσει την ασφάλιση με διαφορετικούς όρους, ειδοποιώντας τον Ασφαλισμένο 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που η ίδια θα ενημερωθεί για τη μεταβολή των συνθηκών. Σε 
περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν λάβει ειδοποίηση μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 
τριάντα (30) ημερών η ασφάλιση συνεχίζεται χωρίς καμία μεταβολή.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι πληρωμής ετήσιων ασφαλίστρων, το ύψος των οποίων 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω, πιστοποιείται με την έκδοση 
σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η οποία καταχωρείται στο ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η κάλυψη ισχύει μέχρι την συμπλήρωση των 65 ετών του Ασφαλισμένου.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η Εταιρία έχει την δυνατότητα να παρατείνει την κάλυψη για 5 ακόμα χρόνια μετά την συμπλήρωση 
της ηλικίας των 65 ετών με επασφάλιστρο 30% επί του ασφαλίστρου που έχει διαμορφωθεί, εφόσον η 
κάλυψη ισχύει τουλάχιστον για 10 συνεχή χρόνια.

55 ΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ

Για αυτή την ασφάλιση αποκαλούμε :

ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ : Το θάνατο που θα επέλθει στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα άμεσα ή μέσα σε ενενήντα 
(90) ημέρες από ατύχημα και αποκλειστικά εξ΄αιτίας αυτού.

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την κατάσταση εκείνη με την οποία τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα μέσα σε 
ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος και αποκλειστικά εξ΄αιτίας αυτού, έχασαν 
οριστικά την ικανότητα να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα για το οποίο 
διαθέτουν πείρα, μόρφωση και ικανότητες.

Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις συνιστούν Μόνιμη Ολική Ανικανότητα :
1. Η απώλεια της όρασης και των δύο οφθαλμών.
2. Η αποκοπή ή απώλεια χρήσης δύο άκρων τουλάχιστον από τον καρπό ή από τον αστράγαλο.
3. Η ολική απώλεια της όρασης ενός οφθαλμού και η αποκοπή ή απώλεια χρήσης τουλάχιστον του 
ενός άκρου από τον καρπό ή από τον αστράγαλο.
4. Η οριστική παράλυση.

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : Την, από ακρωτηριασμό, ανατομική ή λειτουργική απώλεια μέρους του 
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σώματος ή της χρήσης του, που θα υποστούν τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα άμεσα ή μέσα σε ενενήντα (90) 
ημέρες από το ατύχημα και αποκλειστικά εξ΄αιτίας αυτού, που δεν συνιστά Μόνιμη Ολική 
Ανικανότητα.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με την παρούσα ασφάλιση η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στους Δικαιούχους σε 
περίπτωση επέλευσης των ασφαλιζόμενων κινδύνων, το ασφάλισμα, σύμφωνα με τον Πίνακα Παροχών και 
τον Πίνακα ποσοστών Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας.

Ειδικότερα, η Εταιρία σε περίπτωση :
1. Θανάτου από Ατύχημα καταβάλλει εξ΄ολοκλήρου το Ασφάλισμα.
2. Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα καταβάλλει εξ΄ολοκλήρου το Ασφάλισμα αμέσως μετά 
την οριστικοποίηση της ανικανότητας.
3. Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα καταβάλλει το Ασφάλισμα που αποτελεί ποσοστό μέχρι 
το 70% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΞΙΟΥ     ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ

Πλήρης απώλεια βραχίονα ή χεριού                                 60% 50%
Πλήρης απώλεια της κίνησης του ώμου                              25% 20%
Πλήρης απώλεια της κίνησης του αγκώνα                            20%     15%
Πλήρης απώλεια της κίνησης του καρπού                            20% 15%
Πλήρης απώλεια της κίνησης του αντίχειρα & δείκτη                30%     25%
Πλήρης απώλεια τριών δακτύλων εκτός του αντίχειρα ή του δείκτη   25%     20%        
Πλήρης απώλεια αντίχειρα και ενός δακτύλου πλην του δείκτη 25% 20%
Πλήρης απώλεια δείκτη και ενός δακτύλου πλην του αντίχειρα       20% 15%
Πλήρης απώλεια του αντίχειρα                                     20%     15%
Πλήρης απώλεια του δείκτη                                        15%     10%
Πλήρης απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή μικρού δακτύλου       10% 8%
Πλήρης απώλεια των δύο από τα τελευταία αυτά δάκτυλα             15%     12%
Μερικός Ακρωτηριασμός ποδιού συμπεριλαμβανομένων όλων των δακτύλων   30%
Πλήρης απώλεια κνήμης ή ποδιού                                       50%                       
Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει πορωθεί                 25%                               
Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει πορωθεί                        20%                                  
Κάταγμα ταρσού που δεν έχει πορωθεί                                  15%                                   
Πλήρης απώλεια της κίνησης του ισχίου ή του γόνατος                  20%                           
Πλήρης απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού                        5%                           
Πλήρης απώλεια δακτύλου του ποδιού                                    3%                                   
Βράχυνση κατά 5εκ. τουλάχιστον κάτω μέλους του σώματος               15%                      
Πλήρης απώλεια ματιού ή ελάττωση όρασης&των δύο ματιών κατά το μισό  25%
Ολική & ανίατη απώλεια ακοής ενός αυτιού                             15%                   
Ολική & ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών                      40%                             
Κάταγμα του κάτω σαγονιού μη πορωθέν                                 25%
Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση              40%
Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και οργανικές ανωμαλίες    20%

· Κάθε άλλη απώλεια ή βλάβη οργάνου ή μέλους που προϋπήρχε του ατυχήματος, δεν 
συνυπολογίζεται στην αποζημίωση. Επίσης δεν λαμβάνεται  υπόψιν το ότι οι συνέπειες του 
ατυχήματος γίνονται σοβαρότερες εξ΄αιτίας της απώλειας ή του ελαττώματος που προϋπήρχε και η 
αποζημίωση υπολογίζεται μόνο για τη ζημιά που προέκυψε από το ατύχημα.

· Σε περίπτωση κάκωσης της σπονδυλικής στήλης με συμπτώματα κήλης κάποιου μεσοσπονδύλιου 
δίσκου (ισχιαλγία, οσφυαλγία, πάρεση ισχιακού νεύρου), το ποσοστό της Μόνιμης Μερικής 
Ανικανότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμμία περίπτωση το 40% του ασφαλισμένου ποσού.

· Αν ο Ασφαλισμένος είναι ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ τα ποσοστά που προβλέπονται στον ανωτέρω πίνακα για 
τις διάφορες αναπηρίες του δεξιού και του αριστερού χεριού, αντιστρέφονται.

· Για το βαθμό αναπηρίας της Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας δεν θα λαμβάνεται υπόψιν καμία 
απόφαση Ασφαλιστικού Οργανισμού, η οποία δεν θα συμφωνεί με τον ανωτέρω πίνακα, είτε χορηγείται 
με αυτήν ανώτερος βαθμός (ποσοστό), είτε κατώτερος βαθμός αναπηρίας.
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ΑΡΘΡΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
· Ο Ασφαλισμένος ή οι κληρονόμοι του ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί με εντολή του 
και για λογαριασμό του, έχει την υποχρέωση να δηλώνει εγγράφως στην Εταιρία, κάθε ατύχημα μέσα 
σε οκτώ (8) ημέρες, αφότου το πληροφορήθηκε. Επίσης οποιαδήποτε συμπληρωματική γνωμάτευση ή 
παραπεμπτικό εξετάσεων-νοσηλείας-φαρμακευτικής αγωγής, θα πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρία 
το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται. Η ανωτέρω 
προθεσμία ισχύει για οποιοδήποτε έγγραφο βάσει του οποίου θεμελιώνεται δικαίωμα για αποζημίωση, 
πρώτη ή συμπληρωματική. Εάν περάσει η παραπάνω προθεσμία των οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία 
του ατυχήματος, χωρίς αυτό να αναγγελθεί στην Εταιρία, χάνεται κάθε δικαίωμα αποζημίωσης από 
την παρούσα ασφάλιση.
· Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει με δικούς της ιατρούς την ακρίβεια των παραπάνω 
δηλώσεων και να παρακολουθεί όσα έχουν σχέσης με την νοσηλεία του παθόντα.
· Ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει με δικά του έξοδα, αποδεικτικά στοιχεία 
για την απόδειξη της ανικανότητας του για εργασία και για το είδος της εργασίας του κατά τον 
χρόνο επέλευσης του κινδύνου.
· Σε περίπτωση που το ατύχημα συμβεί στο εξωτερικό, ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να 
επικυρώσει τα αποδεικτικά έγγραφα των εξόδων και των δικαιολογητικών ιατροφαρμακευτικών δαπανών 
του στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή και να προσκομίσει την επίσημη μετάφραση τους στην 
Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Το ίδιο ατύχημα δίνει δικαίωμα για μία μόνο από τις αποζημιώσεις Θανάτου ή Μόνιμης 
Ανικανότητας.
Σε περίπτωση που ο θάνατος συμβεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία του 
ατυχήματος και ο Ασφαλισμένος πριν από τον θάνατό του έχει ήδη εισπράξει την αποζημίωση που 
προβλέπεται για αναπηρία, η Εταιρία καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού 
και αυτού που πληρώνεται σε περίπτωση θανάτου, εφόσον το τελευταίο είναι μεγαλύτερο.
Σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρείται αποζημίωση που έχει ήδη διακανονιστεί με βάση την παρούσα 
ασφάλιση και για την οποία υπάρχει σχετική υπογεγραμμένη απόδειξη.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Πέραν των εξαιρέσεων των Γενικών Όρων που ισχύουν, για την παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτονται οι 
περιπτώσεις ανικανότητας που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε : 
1. Οσφυοισχιαλγία, δισκοπάθεια και επιπλοκές της.
2. Επιληπτικές κρίσεις, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.
3. Χρόνιο αλκοολισμό.
4. Αισθητική ή πλαστική χειρουργική, εκτός αν προέρχεται από κάποιο ατύχημα που έγινε κατά τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας ασφάλισης.
5. Ατύχημα που θα συμβεί στο Εξωτερικό, το οποίο δεν βεβαιώνεται από Νοσηλευτικό Ίδρυμα αλλά 
από ιδιώτη ιατρό.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Πέραν των οριζομένων στους Γενικούς Όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου, η ισχύς της Ασφάλισης 
αυτής λήγει :
1. Σε περίπτωση καταβολής οποιωνδήποτε αποζημιώσεων λόγω Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας.
2. Εάν ο Ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιαδήποτε εργασία με μισθό, αμοιβή ή 
κέρδος πριν την επέλευση του κινδύνου. 
3. Με την συμπλήρωση του εξηκοστού (65ου) έτους της ηλικίας του Ασφαλισμένου.

---------------------------------------------------------------
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1. Κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, εξαιρείται οποιαδήποτε 
απώλεια, ευθύνη, ζημία, αποζημίωση, τραυματισμός, ασθένεια, θάνατος, ιατρική πληρωμή, δαπάνες 
άμυνας, κόστος, δαπάνη ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, άμεσα ή έμμεσα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
άλλη αιτία που συνεισφέρει ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε ακολουθία, που προέρχεται από, 
προκαλείται από, προκύπτει από, συμβάλλεται από, που προκύπτει από, ή αλλιώς σε σχέση με μια 
Μεταδοτική Νόσο ή τον φόβο ή την απειλή (είτε πραγματική είτε αντιλαμβανόμενη) μιας Μεταδοτικής 
Ασθένειας.
2. Για τους σκοπούς αυτού όρου, απώλεια, ευθύνη, ζημία, αποζημίωση, τραυματισμός, ασθένεια, 
θάνατος, ιατρική πληρωμή, δαπάνες άμυνας, κόστος, δαπάνη ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, περιλαμβάνει, 
αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιοδήποτε δαπάνη καθαρισμού, αποτοξίνωσης, αφαίρεσης, 
παρακολούθησης ή δοκιμής για Μεταδοτική Ασθένεια.
3. Ως μεταδοτική ασθένεια νοείται κάθε ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί μέσω οποιασδήποτε 
ουσίας ή παράγοντα από οποιονδήποτε οργανισμό σε άλλο οργανισμό όπου: 
3.1 η ουσία ή ο παράγοντας περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, έναν ιό, βακτήριο, παράσιτο 
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ή άλλο οργανισμό ή οποιαδήποτε παραλλαγή τους, είτε θεωρείται ότι ζουν είτε όχι, και
3.2. η μέθοδος μετάδοσης, είτε άμεση είτε έμμεση, περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, 
αερομεταφερόμενη μετάδοση, μετάδοση σωματικού υγρού, μετάδοση από ή προς οποιαδήποτε επιφάνεια 
ή αντικείμενο, στερεό, υγρό ή αέριο ή μεταξύ οργανισμών, και
3.3. η ασθένεια, η ουσία ή ο παράγοντας μπορεί να προκαλέσει ή να απειλήσει σωματικό 
τραυματισμό, ασθένεια, συναισθηματική δυσφορία, βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, ανθρώπινη ευημερία 
ή ζημιά περιουσίας.
LMA5396

302 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, λόγω ατυχήματος, κατά την χρονική περίοδο όπου αυτός ήταν 
Ασφαλισμένος με την παροχή αυτή και το ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ, υποβληθεί σε 
ιατροφαρμακευτικά έξοδα, η Εταιρία καταβάλλει το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του 
ασφαλιστηρίου αυτού. 
Σε κάθε περίπτωση, οι όροι της παρούσας ασφάλισης, εφόσον εισάγουν διαφορετική ρύθμιση, είναι 
ισχυρότεροι των Γενικών Όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως καλυπτόμενες δαπάνες θα θεωρούνται τα πραγματοποιηθέντα έξοδα που έγιναν, εντός ή εκτός 
Νοσοκομείου, μετά από υπόδειξη και οδηγίες ιατρού, για τη θεραπεία και ίαση του ασφαλισμένου, 
για οποιαδήποτε από τις παρακάτω αιτίες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό :

α. αμοιβές Ιατρών, Χειρουργών, Αναισθησιολόγων
β. νοσοκομειακές υπηρεσίες και διάφορα είδη που παρασχέθηκαν στον ασφαλιζόμενο.
γ. ιατρικές επισκέψεις, εντός ή εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
δ. χειρουργικές επεμβάσεις
ε. φάρμακα κατόπιν συνταγής ιατρού.
στ. ακτινογραφίες ή θεραπείες, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, εντός ή εκτός
    Νοσηλευτικού Ιδρύματος.                      
ζ. μετάγγιση αίματος ή πλάσματος
η. απλοί ή γύψινοι νάρθηκες
θ. έξοδα φυσιοθεραπείας

Δεν θεωρούνται πάντως καλυπτόμενες δαπάνες πραγματοποιηθέντα έξοδα για υπηρεσίες οι οποίες δεν 
είναι απολύτως αναγκαίες για την περίθαλψη του Ασφαλιζομένου ή έξοδα τα οποία αδικαιολόγητα 
υπερβαίνουν τη συνήθη και λογική χρέωση για αντίστοιχες ιατρικές ή
νοσηλευτικές εργασίες ή πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΧΗΣ -  ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Ως ανώτατο ποσό παροχής ορίζεται το ανώτατο ποσό καλυπτόμενων δαπανών που μπορεί να καταβάλει η 
Εταιρία σε κάθε ασφαλιζόμενο στη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους και το οποίο καθορίζεται στον 
Πίνακα Καλύψεων του ασφαλιστηρίου.
Ως απόδοση εξόδων ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας στις αναγνωρισμένες δαπάνες των 
ασφαλιζόμενων.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επιδώσει εντός 8 
ημερών το αργότερο έγγραφη αίτηση καταβολής ασφαλίσματος στην Εταιρία, συνοδευόμενη από τα 
κάτωθι πρωτότυπα αποδεικτικά των εξόδων  : 

Ιατρική γνωμάτευση, συνταγή ιατρού και αποδείξεις φαρμακείου στο όνομα του ασφαλισμένου 
συνοδευόμενη από τα κουπόνια  των φαρμάκων (εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ.), παραπεμπτικό ιατρού 
για εργαστηριακές - διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και για φυσιοθεραπευτική αγωγή.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης εξόδων στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 
θεωρημένα από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο και μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Η Εταιρία 
καταβάλλει το ασφάλισμα σε ΕΥΡΩ με βάση την ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την 
ημερομηνία εξόφλησης των αποδείξεων.

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
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Πέραν των οριζόμενων στο Άρθρο 25 (Γενικές Εξαιρέσεις) των Γενικών Όρων, δεν καλύπτονται και οι 
κατωτέρω περιπτώσεις καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειές τους, ήτοι :

1. Εκ γενετής ή προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις, λειτουργικές ή ανατομικές δυσπλασίες, 
νευρολογικές ή νευροφυτικές διαταραχές, καθώς και τα επακόλουθα ή οι επιπλοκές αυτών.
2. Ατυχήματα που αυτοπροκαλούνται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, μερικά ή ολικά, σε απόπειρα 
αυτοκτονίας, μέθη, χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς 
ιατρική συνταγή, χρόνιο αλκοολισμό, επιληπτικές κρίσεις ανεξαρτήτως αιτιολογίας.
3. Χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των οστών, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, κήλες. Διευκρινίζεται ότι 
η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και η αρθροσκόπηση, καλύπτονται εφόσον αποδεδειγμένα οφείλονται σε 
ατύχημα, το οποίο θα συμβεί, μετά από έξι (6) μήνες ισχύος του ασφαλιστηρίου.
4. Οδοντιατρικές δαπάνες, εκτός εάν αποδεδειγμένα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο συνέβη κατά 
τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ασφάλισης.
5. Διαθλαστικές ανωμαλίες ματιών, εκτός αν είναι συνέπεια, αποδεδειγμένου ατυχήματος που 
καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.
6. Προσθετικά υλικά.
7. Βοηθητικά αντικείμενα : τεχνητά μέλη, αναπηρικά καρότσια, πατερίτσες, νάρθηκες, αυχενικά 
κολάρα.
8. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αγώνες ταχύτητας ή σε επίσημες δοκιμές αγώνων με οποιαδήποτε 
μηχανικά μέσα.
9. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις, πτώσης 
με αλεξίπτωτο, αεροπτερισμού, ανεμοπτερισμού, πτήσης με αερόστατο, υποβρύχιες καταδύσεις, 
πυγμαχία, πολεμικές τέχνες και ορειβασία. 
10. Επιληπτικές κρίσεις, ανεξαρτήτως αιτιολογίας

ΑΡΘΡΟ 6ο  ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ασφάλιση παύει να ισχύει :

1. αν δεν καταβληθούν τα ασφάλιστρα.
2. με την επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την 65η επέτειο των αενεθλίων του 
ασφαλιζόμενου.
3. Αν καταγγελθεί η ασφαλιστική σύμβαση από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
4. με την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

------------------------------------------------
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η «NP ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που θα αποκαλείται 
στην συνέχεια «Εταιρία», καλύπτει με το παρόν τον Ασφαλισμένο, για τις συνέπειες της Αστικής 
Ευθύνης του από αδικοπραξία, όπως αυτή προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, για τα ποσά που 
θα υποχρεωθεί αυτός τυχόν να καταβάλει νόμιμα για θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες, 
που προξενήθηκαν σε τρίτους από ατύχημα, σύμφωνα με τα άρθρα 914 - 932 του Αστικού Κώδικα. Η 
κάλυψη αυτή παρέχεται με βάση τους Γενικούς Όρους του παρόντος, όπως τυχόν τροποποιούνται από 
Ειδικούς Όρους, που αναγράφονται ή επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο ή σε πρόσθετη πράξη του, 
έχει δε εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για τους κινδύνους και τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
μέχρι των ορίων ευθύνης που ειδικά και ρητά περιγράφονται και προσδιορίζονται στον πίνακα 
καλύψεων του παρόντος.
1.2. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο 
αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Τον Λήπτη 
της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από 
εκείνες που, από τη φύση τους, πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.
1.3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο αντλεί δικαιώματα από την ασφαλιστική σύμβαση και υπέρ 
του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισμένος 
έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και 
έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίσθηκε για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης.
1.4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του συνόλου ή μέρους του ασφαλίσματος όπως 
τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.
1.5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 
Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον του 
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εκπροσώπου της Εταιρίας και αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο 
κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, ή ανανέωση ή 
παράταση, εκδιδομένης σχετικής Προσθέτου Πράξεως) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Το 
έγγραφο διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα 
αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο.
1.6. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ
Η παροχή, την οποία καταβάλλει η Εταιρία, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, είτε αυτή 
συνίσταται σε χρήμα είτε σε άλλη παροχή σε είδος κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
1.7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Το περιστατικό, από την επέλευση του οποίου συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση της Εταιρίας 
προς καταβολή ασφαλίσματος.
1.8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κάθε περιστατικό, το οποίο καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, κατά την έννοια του 
προηγούμενου ορισμού.
1.9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο με το ασφαλισμένο 
αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί και δικαιούται να 
εισπράξει, για δικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (αν υπάρχει).
1.10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται, με την παρούσα σύμβαση, να 
ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος.
1.11. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το ποσόν, το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και δεν καταβάλλεται από την Εταιρία, όταν 
επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση και το οποίο βαρύνει τον ίδιο τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον 
Ασφαλισμένο και αφαιρείται από το καταβλητέο κατά περίπτωση Ασφάλισμα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Το ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για αποζημίωση τρίτων, για 
θάνατο, σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που έχουν προξενηθεί:
1. Από τον ασφαλισμένο ή από πρόσωπα που τελούν στην υπηρεσία του από δόλο, κατά την διάρκεια 
ή ως συνέπεια παράνομης ή αξιόποινης πράξης, ως συνέπεια ή κατά την διάρκεια μέθης ή χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών.
2. Στα μέλη της οικογένειάς του και μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας έστω και από αγχιστεία, 
σε πρόσωπα που τελούν σε οποιαδήποτε μορφής εργασιακή σχέση ή σχέση προστήσεως κατά τη διάρκεια 
της εργασίας τους ή επ’ ευκαιρία αυτής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως στους 
ειδικούς όρους.
3. Από κάθε είδους αυτοκινούμενα οχήματα, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα ή από πλωτά μέσα, ή από τη 
χρήση αεροσκαφών.
4. Από πυρκαγιά, εκρήξεις, χρήση εκρηκτικών υλών, εκρήξεις λεβήτων.
5. Από ανελκυστήρες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, βαρούλκα, κυλιόμενες σκάλες.
6. Από ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, από ελαττωματική αποχέτευση, 
μόλυνση ή ρύπανση του νερού, ή επιβλαβείς ουσίες, δηλητηρίαση σε τροφή ή ποτό εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
7. Από τη συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς και συναγωνισμούς κάθε 
φύσης, στοιχήματα καθώς και κατά τη διάρκεια δοκιμών - προπονήσεων εκτός αν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά εγγράφως.
8. Από πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς, λαίλαπα, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλα παρόμοια φυσικά 
φαινόμενα που συνιστούν ανώτερη βία.
9. Κατά την διάρκεια πολέμου, εισβολής, εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, 
στάσης, απεργίας, επανάστασης, ανταρσίας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών, κινήματος 
κλπ εκτός εάν ο ασφαλισμένος αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, άμεση ή έμμεση, 
μεταξύ του ατυχήματος και των γεγονότων αυτών.
10. Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο 
ή πυρηνικό κατάλοιπο της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. 
Εξαιρούνται ακόμα οι ζημίες οποιασδήποτε φύσης και από οποιαδήποτε αιτία, που προκαλούνται από 
ρύπανση της ατμόσφαιρας και εκπομπές καπνογόνων, κόνεων και αερίων, ρύπανση και μόλυνση των 
νερών, των εδαφών και των καλλιεργιών καθώς και από διακοπή, μείωση ή εκτροπή πηγών, ποταμών, 
λιμνών και υδάτινων ρευμάτων.
11. Από ζημιές ή βλάβες που απορρέουν ή που είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή διαταραχής (σωματικής 
ή άλλου είδους) σε ανθρώπους που οφείλονται σε μείωση της αξίας περιουσιακού στοιχείου εφ' όσον 
οι εν λόγω ζημίες ή βλάβες προκληθούν από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (ELECTRO MAGNETIC FIELD/EMF) ή 
από εκπομπή Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (ELECTRO MAGNETIC RADIATION/EMR), 
συμπεριλαμβανομένων των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (EMF) και Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (EMR) 
που εκπέμπονται από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή από οποιουδήποτε είδους προϊόντα 
τα οποία απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία τους.
12. Ευθύνη που προβλέπεται από το νόμο και που απορρέει από θάνατο, εθισμό, σύσπαση ή 
επιδείνωση ή παροξυσμό οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης ή τραύματος, νοητικής ανησυχίας ή 
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κλονισμού ή νοητικής ή σωματικής διαταραχής που θα προκληθεί όντως ή κατ' ισχυρισμό ή θα 
ενισχυθεί από προϊόντα καπνού και/ή με διαφήμιση ή με άλλο τρόπο προώθησης των προϊόντων αυτών. 
Για τους σκοπούς αυτής της εξαίρεσης "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ" σημαίνει ο καπνός και/ή προϊόντα καπνού 
και/ή νικοτίνη και/ή προϊόντα νικοτίνης και/ή τσιγαρόχαρτα και/ή φίλτρα και/ή υποκατάστατα 
καπνού που κατασκευάζονται, υφίστανται επεξεργασία, διακινούνται, πωλούνται, προμηθεύονται ή 
διανέμονται από τον Ασφαλισμένο.
13. Από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ασφαλισμένος καθώς και υποχρεώσεις σε 
περιπτώσεις αντικειμενικής ευθύνης του εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
14. Από ελαττωματικά προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της επεξεργασίας ή 
είναι έτοιμα προς πώληση καθώς και μετά την παράδοσή τους σε τρίτους ή ανάκληση προϊόντων ή η 
μείωση της αξίας αυτών (Ευθύνη Προϊόντος).
15. Σε αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και ζώων που είτε ο ασφαλισμένος, είτε τα πρόσωπα για τα 
οποία αυτός φέρει την ευθύνη έχουν στην κατοχή τους με βάση σχέση ενέχυρου, χρησιδανείου, 
παρακαταθήκης, μίσθωσης εξαιτίας διαχείρισης, αντικείμενα που του παρεδόθησαν για επισκευή, 
μετασκευή, έλεγχο ή προς πώληση για λογαριασμό τρίτου.
16. Σε αντικείμενα, που παραδόθηκαν στον ασφαλισμένο για να φορτωθούν, εκφορτωθούν ή 
μεταφερθούν.
17. Σε έργα και εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας γενικά (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - Ε.Υ.Δ.Α.Π. - 
Δ.Ε.Π.Α. κλπ) κατά τη διάρκεια εργασιών εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
18. Σε κτίσματα λόγω εργασιών σε υπονόμους για υπόγειες διοχετεύσεις και εκσκαφές γενικά, από 
υποχωρήσεις ή κατολισθήσεις ή διαβρώσεις του εδάφους λόγω βροχοπτώσεων ή από έργα ή 
εγκαταστάσεις κάθε είδους μετά την αποπεράτωσή τους.
19. Σε γειτονικές προς τον ασφαλισμένο κίνδυνο ιδιοκτησίες από διαφυγή αερίων, ατμού, υδάτων, 
υγρασίας.
20. Από κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένιση των θεμελίων όμορων κτιρίων ή/και από τις άμεσες 
ζημίες σε όμορα κτίρια κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης, εκσκαφής και/ή ανέγερσης οικοδομής που 
τυχόν σχετίζεται με την καλυπτόμενη αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εκτός αν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά εγγράφως.
21. Από αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους και μορφής.
22. Από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσμα 
την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
23. Σε λατομεία, σήραγγες, ναυπηγεία, ορυχεία και ανθρακορυχεία.
24. Σε πάρκα ψυχαγωγίας ή λούνα πάρκ.
25. Από επαγγελματική ευθύνη.
26. Από αμίαντο.
27. Από πρόστιμα, χρηματικές ποινές, ποσά εξαγοράς ποινής και έξοδα των ποινικών δικών 
συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής.
28. Από κλοπή ή / και φθορές συνεπεία απόπειρας κλοπής.
29.  Από Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τα ασφαλισμένα ποσά, που καθορίζονται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος για κάθε μία από τις 
ειδικές περιπτώσεις, αποτελούν τα ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρίας για πληρωμή αποζημιώσεων, 
τόκων, δικαστικών εξόδων και οποιασδήποτε άλλης δαπάνης για την περίπτωση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία που καθορίζεται στο παρόν και διαρκεί όσο διάστημα 
προβλέπεται σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρία σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
ασφαλιστηρίου.
Το παρόν ασφαλιστήριο έχει ισχύ μόνο για ατυχήματα ή ζημίες που γίνονται μέσα στα όρια της 
Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
(1) Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο κι 
εφόσον έχει καταβληθεί προσηκόντως το εφ άπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής 
καταβολής, αν αυτή έχει καθορισθεί στο Ασφαλιστήριο ή με Πρόσθετη Πράξη, ενώ αποκλείεται 
επίκληση αντίθετου εθίμου ή συνήθειας.
(2) Στο ασφαλιστήριο αναγράφεται και η διάρκεια ασφαλιστικής καλύψεως (διάρκεια ασφάλισης).
(3) Η καταβολή των ασφαλίστρων και λοιπών δικαιωμάτων και τελών βεβαιώνονται με ειδική έντυπη 
απόδειξη που είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας. Χωρίς την απόδειξη αυτή, 
η κατοχή από τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο του ασφαλιστηρίου δεν δημιουργεί 
καμιά υποχρέωση για την Εταιρία. Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση όχλησης, υπενθύμισης ή προσαγωγής 
για έγκαιρη εξόφληση της απόδειξης και δεν μπορεί ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος 
να επικαλεσθεί αντίθετο έθιμο ή συνήθεια για δικαιολογία οποιασδήποτε καθυστέρησης πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 6: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(1) Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης παύει να ισχύει ευθύς μόλις παρέλθει ο συμπεφωνημένος χρόνος 
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διάρκειας αυτής, είτε αυτός είναι αρχικός, είτε συμφωνήθηκε μεταγενέστερα.
(2) Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας 
σύμβασης, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. 
(3) Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων καταγγελίας και στις προθεσμίες που 
ειδικότερα αναφέρεται σ΄αυτόν, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση 
για σπουδαίο λόγο, ήτοι σε περίπτωση μη καταβολής του ασφαλίστρου από τον Λήπτη της ασφάλισης 
ή/και τον Ασφαλισμένο. Η καταγγελία, στην περίπτωση αυτή, γίνεται με γραπτή δήλωση στον Λήπτη 
της ασφάλισης ή/και στον Ασφαλισμένο, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση 
καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων, για ασφαλίσεις με 
διάρκεια μέχρι και ενός (1) έτους, και μετά την πάροδο ενός (1) μηνός, για ασφαλίσεις με 
διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης.  
(4) Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση του 
ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το ίδιο δικαίωμα.
(5) Η Εταιρία δικαιούται επίσης να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημέρα που περιήλθε σε γνώση της ένα από τα ακόλουθα:

α) Υποβολή αίτησης διορισμού συνδίκου πτώχευσης ή εντολής προς εκκαθάριση ή ο διορισμός 
διαχειριστή για τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση 
με αυτό το αποτέλεσμα.

β) Έκδοση απόφασης για το διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης ή διαχειριστή ή ο 
διορισμός εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης ή διαχειριστή σε οποιοδήποτε από τα περιουσιακά 
στοιχεία του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου.

γ) Αναστολή πληρωμών από τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο για την πληρωμή 
χρεών ή οποιαδήποτε απειλή εκ μέρους του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου για 
αναστολή πληρωμών ή σύναψη προαιρετικής συμφωνίας ή άλλου σχεδίου συμβιβασμού με τους πιστωτές 
του από τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο ή ισοδύναμη αίτηση σε δικαστήριο, 
απόφαση, διορισμό ή διακανονισμό οποιασδήποτε δικαιοδοσίας χώρας στην οποία ο Λήπτης της 
ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος τυχόν διαμένει, 

Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρία για την 
επέλευση οποιουδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία α) έως και γ). 

Η ακύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις επέρχεται με την παρέλευση τριάντα ημερών από την ημέρα 
που περιήλθε στον Λήπτη της ασφάλισης ή/και στον Ασφαλισμένο η καταγγελία της Εταιρίας. 
(6) Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και με συστημένη, 
επί αποδείξει παραλαβής, επιστολή. 
(7) Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η 
Εταιρία δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Στην περίπτωση όμως, που, προ της 
καταγγελίας, αναγγελθεί περιστατικό, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει άσκηση απαίτησης, σύμφωνα 
με το παρόν ασφαλιστήριο, το ασφάλιστρο θα οφείλεται ολόκληρο (για ολόκληρη την ασφαλιστική 
περίοδο). Αλλά και στην περίπτωση, που ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος 
του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη 
επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση 
του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλους της διάρκειας ασφάλισης. 
(8) Το ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων, 
όταν μετά από τη ζημία επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση:
1. Να αναγγείλει γραπτά στην Εταιρία οποιοδήποτε ατύχημα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
από την στιγμή που έγινε. Η αναγγελία πρέπει να αναφέρει με ειλικρίνεια και κάθε λεπτομέρεια 
την φύση και τις συνθήκες του ατυχήματος και τα γεγονότα που ακολούθησαν καθώς και τα 
ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκείνων που προξένησαν το ατύχημα, των παθόντων και των μαρτύρων.
2. Να διευκολύνει τους υπαλλήλους ή πραγματογνώμονες της Εταιρίας εάν θελήσουν να ενεργήσουν 
επιθεώρηση του κινδύνου για την επαλήθευση της δήλωσής του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
3. Να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρία κάθε μεταβολή ή επίταση του κινδύνου.
4. Να επιλέγει με προσοχή τους πιο κατάλληλους και ικανούς υπαλλήλους για την διεκπεραίωση της 
εργασίας του. Τα κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα κλπ που χρησιμοποιούνται για την εργασία του 
στον τόπο όπου καλύπτεται ο κίνδυνος θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι 
κατάλληλα για την εργασία που προορίζονται.
5. Να λαβαίνει λογικές προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων και να τηρεί χωρίς παρέκκλιση 
τους Νόμους και Κανονισμούς που έχουν σχέση με την ασφάλεια του κοινού.
6. Σε περίπτωση ατυχήματος που καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση, να καταβάλει κάθε φροντίδα 
για την διάσωση και περίθαλψη του παθόντος προσώπου ή για την διάσωση, συντήρηση και διαφύλαξη 
του πράγματος που έπαθε βλάβη.
7. Να απέχει από οποιαδήποτε αναγνώριση ευθύνης, προσφορά ή υπόσχεση αποζημίωσης προς κάθε 
τρίτο και να μην εγείρει αγωγή κατά τρίτου, τυχόν υπαιτίου για την επελθούσα και καλυπτόμενη 
από το παρόν ζημία ή βλάβη, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ
Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει υπό την ευθύνη και τις οδηγίες της στο όνομα του 
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Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου κάθε δίκη που σχετίζεται με καλυπτόμενο ατύχημα. 
Δικαιούται συνεπώς να προβαίνει, κατά περίπτωση, σε αναγνώριση της ευθύνης του Λήπτη της 
ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου και να συμβιβάζεται για λογαριασμό του εντός των ασφαλισμένων 
ορίων.
Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος πρέπει, σε κάθε περίπτωση ζημίας, να εξουσιοδοτεί 
γραπτά, την Εταιρία ή τον δικηγόρο, που εκείνη υποδεικνύει, να παραδίδει άμεσα τα δικόγραφα που 
του κοινοποιούνται, να κατονομάζει και να επιμελείται την προσέλευση των μαρτύρων στο 
δικαστήριο, να ειδοποιεί έγκαιρα για τυχόν ποινική δίκη εναντίον του και γενικά να παρέχει στην 
Εταιρία κάθε δυνατή διευκόλυνση και συνδρομή για την αντιμετώπιση των εναντίον του αξιώσεων 
τρίτων.
Τα τέλη και τα τυχόν συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξόφλησης βαρύνουν τον Λήπτη της ασφάλισης 
ή/και τον Ασφαλισμένο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Με την καταβολή της αποζημίωσης από την Εταιρία, αυτή υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα 
του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου, εναντίον οποιουδήποτε τρίτου τυχόν υπαίτιου της 
ζημίας. Ανεξάρτητα από αυτό ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα με το 
παρόν στην Εταιρία όλα τα δικαιώματα και αγώνες που τυχόν θα έχει από το ατύχημα εναντίον 
τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η Εταιρία έχει πάντοτε το δικαίωμα να απαλλάσσεται από όλες τις περαιτέρω υποχρεώσεις της 
έναντι του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου, για θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές 
ζημίες, που καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση, θέτοντας στη διάθεσή του το ανώτατο όριο 
αποζημίωσης που προβλέπεται από το παρόν ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε, κατά την σύναψη της ασφάλισης, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, απόκρυψη ή 
αποσιώπηση περιστατικών ή ανακριβής δήλωση, που επιδρά στην εκτίμηση του κινδύνου, που 
αναλαμβάνεται ή στην απόφαση της ανάληψής του, όπως επίσης και η μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που επιβάλλονται στον Ασφαλισμένο από αυτό το ασφαλιστήριο, ως 
αυτοδίκαιη συνέπεια έχουν την ακυρότητα της ασφαλιστικής σύμβασης και την ολοκληρωτική απαλλαγή 
της Εταιρίας από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση.
Εάν ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής, ή 
αστική εταιρία, η ακυρότητα της ασφαλιστικής σύμβασης επέρχεται ακόμη και όταν, στις 
διαλαμβανόμενες στην προηγούμενη παράγραφο πράξεις ή παραλείψεις, προέβη πρόσωπο, το οποίο δεν 
εκπροσωπούσε νόμιμα τον Ασφαλισμένο. Η παραπάνω συνέπεια επέρχεται και αν ακόμη η ευθύνη της 
ενέργειας ή της παράλειψης που την επιφέρει βαρύνει είτε άμεσα είτε έμμεσα και ένα μόνο από 
τους εκπροσώπους του, αδιάφορα αν αυτός την εκπροσωπεί μόνος του ή μαζί με άλλους ή δεν είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του, αλλά κάνει τις πιο πάνω δηλώσεις για λογαριασμό του, ή των εκπροσώπων 
του νομικού προσώπου ή της αστικής εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να δηλώνει αμέσως στην Εταιρία κάθε 
άλλη ασφάλιση που τυχόν έκανε ή θα κάνει σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση για να καλύψει 
περιπτώσεις που ασφαλίζονται με το παρόν ασφαλιστήριο.
Εάν παραλείψει την υποχρέωσή του αυτή και συμβεί ζημία, τότε η αποζημίωση θα επιμερίζεται 
αναλογικά σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με βάση τα ασφαλισμένα όρια, εκτός εάν η 
διατύπωση των ασφαλιστηρίων είναι τέτοια ώστε να προκύπτει καθαρά και συγκεκριμένα η ευθύνη της 
κάθε μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, χωρίς να δημιουργείται σύγχυση ή επικάλυψη ορίων.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Αν μεταξύ της Εταιρίας και του ασφαλισμένου προκύψει διαφωνία ως προς την αιτία ή το ύψος της 
ζημίας, η διαφορά θα επιλυθεί αποκλειστικά με Διαιτησία, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 867 και επομένων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Πριν να περατωθεί η διαιτησία, είναι απαράδεκτη η έγερση αγωγής από τον ασφαλισμένο κατά της 
Εταιρίας, για την πληρωμή αποζημίωσης.
Η συμμετοχή της Εταιρίας στην διεξαγωγή της διαιτησίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως αναγνώριση υποχρέωσής της προς αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 14: ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Κάθε αξίωση, διαφορά ή αμφισβήτηση, που απορρέει ή προκύπτει από την ερμηνεία, εφαρμογή ή 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με την 
υπόσταση και το κύρος αυτής, καθώς και των περιπτώσεων παραβίασης των όρων της) θα 
παραπέμπεται, με κοινή συμφωνία των μερών, στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν.4640/2019, 
πριν την έναρξη δικαστικών ενεργειών, εκτός από τις περιπτώσεις, που, εκ του νόμου, προβλέπεται 
υποχρεωτική υπαγωγή σ΄αυτήν.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «NP ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
Α.Ε.Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 81-83, νομίμως εκπροσωπούμενης, 
καλούμενη, εφ εξής και χάριν συντομίας, «η Εταιρία», περιγράφει, στην παρούσα δήλωση, την 
πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία ακολουθεί, ως Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας, στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εάν τροποποιηθεί 
η εν λόγω πολιτική, η παρούσα δήλωση θα επικαιροποιηθεί αναλόγως. 
Ποιός είναι ο σκοπός της παρούσας δήλωσης;
Η παρούσα δήλωση ισχύει στις συναλλαγές Φυσικών Προσώπων - Υποκειμένων Δεδομένων, με την 
Εταιρία και ειδικότερα ισχύει σε περιπτώσεις υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην πελατών - 
ασφαλισμένων, δικαιούχων αποζημιώσεων. Η παρούσα δήλωση δεν ισχύει σε πολιτικές και πρακτικές 
εταιριών που δεν σχετίζονται με την Εταιρία.  Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές και 
πρακτικές απορρήτου άλλων εταιριών.
Ποιά είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που η Εταιρία συλλέγει;
Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ταυτοποιούν το Υποκείμενο των 
Δεδομένων, ως φυσικό πρόσωπο ή σχετίζονται με αυτό, ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των 
Υποκειμένων των Δεδομένων. 
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει η Εταιρία, αποτελούν:
1. Τα δεδομένα ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου 
ταυτότητας / διαβατηρίου, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κλπ.).
2. Τα δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αλληλογραφίας, αριθμοί 
τηλεφώνου / φαξ κλπ.). 
3. Τα δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές / πιστωτικές και λοιπές 
κάρτες).
4. Τα δεδομένα ασφάλισης (π.χ. δεδομένα που αφορούν την οικονομική / περιουσιακή κατάσταση, 
δεδομένα υγείας,  δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά κλπ.)
5. Τα δεδομένα διακανονισμού (π.χ. δεδομένα απαραίτητα για την διαχείριση των απαιτήσεων από 
ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης / καταβολής ασφαλίσματος ή σε 
συνοδευτικά αυτής έγγραφα / δικαιολογητικά ή σχετικά με αυτήν). 
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η Εταιρία ενδέχεται να ζητήσει από το 
Υποκείμενο των Δεδομένων και επιπλέον στοιχεία που θα αφορούν το συμβάν και τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και πρόσθετα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
Ποιές είναι οι περιπτώσεις / προϋποθέσεις συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;
Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· για την διεκπεραίωση των λειτουργιών της Εταιρίας, οι οποίες δεν δύναται να υλοποιηθούν 
χωρίς τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου αυτών,
· για να προβεί η Εταιρία στην σύναψη του ασφαλιστηρίου ή/και στην παροχή των υπηρεσιών και 
καλύψεων που αυτό προβλέπει.
Γιατί η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;
Η Εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς, ήτοι:
· για την εκτίμηση (underwriting), (αντ)ασφάλιση και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου και 
τον καθορισμό του ασφαλίστρου, 
· για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου, 
· για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση 
επέλευσης του κινδύνου, 
· για να ενημερώσει τα Υποκείμενα των Δεδομένων για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό του 
και άλλα προϊόντα και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής του από τις 
υπηρεσίες της Εταιρίας, 
· για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών και για την 
καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης, 
· για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της αναγκών,
· για να εξυπηρετήσει τα νόμιμα συμφέροντά της, στο βαθμό που αυτά δεν παραβιάζουν τα 
συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των Δεδομένων.
Σε ποιόν διαβιβάζει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα η Εταιρία;
Η Εταιρία χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Υποκειμένου αυτών ως αυστηρά 
εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να τα αποκαλύψει, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε τρίτο 
μέρος, το οποίο δεν σχετίζεται με το εκδοθέν ασφαλιστήριο και την παροχή των καλύψεων και των 
υπηρεσιών, που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμμο 
αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. 
Ενδέχεται, εντούτοις, να τα διαβιβάσει ή να επιτρέψει την πρόσβαση επ΄αυτών, σε τρίτους, δηλ. 
σε:
· συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων υλοποίησης, ανεξάρτητους προμηθευτές 
λογισμικού και ανάπτυξης, 
· κάθε τρίτο μέρος, προκειμένου η Εταιρία να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, 
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συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων τήρησης μητρώου για τον εντοπισμό ή αποτροπή 
παράνομων πράξεων,  
· επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές, προς το σκοπό επαγγελματικών συμβουλών ή προκειμένου 
να ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις ελέγχου,
· τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς, δημόσιο. 
· κυβερνητικά τμήματα, όπου η τήρηση μητρώου είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. 
Η Εταιρία δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό δεδομένο, σε τρίτους, για χρήση σε 
εμπορικές / προωθητικές ενέργειες, εάν δεν έχει την ρητή προς τούτο συγκατάθεση του Υποκειμένου 
αυτών. 
Ποιά είναι η ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχεται; 
Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατεύσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικές και άλλες πληροφορίες.
Ποιά είναι τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων;
Το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να έχει πρόσβαση, να λαμβάνει και να διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, να τα διορθώσει, διαγράψει ή περιορίσει την επεξεργασία τους, να 
αντιτάσσεται και να αποσύρει την συγκατάθεσή του, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην 
συγκατάθεσή του, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα 
μεταφέρει σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 
Στα πλαίσια του ΓΚΠΔ και με την επιφύλαξη κάποιας εξαίρεσης, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει 
τα εξής δικαιώματα, ήτοι: 
· το δικαίωμα πρόσβασης, 
· το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής,
· το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
· το δικαίωμα εναντίωσης,
· το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Ποιός είναι ο χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα; 
H Εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο 
αυτό απαιτείται για το σκοπό που έχουν συλλεγεί ή για μεγαλύτερη διάρκεια ή για όσο επιτρέπεται 
από το νόμο. Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό 
τους σκοπό, διαγράφονται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας.
Με ποιά νομική βάση επεξεργάζεται η Εταιρία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα; 
Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η Εταιρία εξετάζει πρωτίστως εάν πληρούνται οι 
όροι του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, ενώ, σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρία εξετάζει εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ.  Για να 
είναι η επεξεργασία σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ, η Εταιρία ταυτοποιεί πάντοτε τη νομική βάση, πριν από 
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Υποκειμένου αυτών. 
Πώς μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα της επικοινωνίας ή να υποβληθεί καταγγελία;
Η Εταιρία είναι εν γένει υπεύθυνη για τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών 
πληροφοριών του Υποκειμένου των Δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Εάν το Υποκείμενο των 
Δεδομένων έχει απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση ή την πολιτική προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την οποία η Εταιρία ακολουθεί, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, στα πλαίσια του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή θα ήθελε να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες 
του, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση: complaints@np-insurance.gr ή ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: Λ. Κηφισίας  81-83, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι. Επίσης, έχει δικαίωμα να υποβάλλει 
καταγγελία στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), μέσω της 
ιστοσελίδας (website): www.dpa.gr ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 
23, Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.  Το παρόν ασφαλιστήριο θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
2. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή αναφορικά με το παρόν ασφαλιστήριο θα υπόκειται στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των κατά τόπο αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και θα δικάζεται από 
αυτά.
3.  Κάθε κοινοποίηση αγωγής ή άλλων δικογράφων προς την Εταιρία ισχύει μόνο όταν απευθύνεται 
στην έδρα της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 17: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τους όρους και τις ρήτρες του ασφαλιστηρίου αυτού, 
ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι Γενικοί Οροι, ο Πίνακας Παροχών, οι Ειδικοί Οροι που περιλαμβάνονται στις σελίδες του 
παρόντος, τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό, οι τροποποιήσεις και οι τυχόν πρόσθετες 
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πράξεις, οι ατομικές αιτήσεις ή οι ονομαστικές καταστάσεις των ασφαλισμένων και τα 
ερωτηματολόγια υγείας, αποτελούν την πλήρη ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 2  ΟΡΙΣΜΟΙ

Οπουδήποτε στο ασφαλιστήριο αυτό χρησιμοποιούνται οι όροι που ακολουθούν, εννοούν και δηλώνουν 
έννοιες που παρατίθενται αντίστοιχα :

1 "ΕΤΑΙΡΙΑ /ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ" - Η Ανώνυμος Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία “NP 
ασφαλιστική -ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ”, που έχει έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 81-83, 
Τ.Κ. 151 24.

2 "ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" - Το νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, που συνάπτει με την Εταιρία 
την παρούσα  ασφαλιστική σύμβαση, το οποίο είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το ασφάλιστρο , 
έχοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

3 "ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ" Κάθε φυσικό πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται αυτή η ασφαλιστική σύμβαση.

4 "ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ" - Ο/Η σύζυγος των κυρίως ασφαλισμένων εφόσον δεν είναι μεγαλύτερος/η των 
εξήντα πέντε (65) ετών και τα ανήλικα, άγαμα τέκνα αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των νομίμως 
υιοθετηθέντων ή αναγνωρισμένων), ηλικίας από τριών (3) μηνών μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι 
πέντε (25) ετών εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή.

5 "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ" - Είναι ο τακτικός πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου, υπάλληλος του Συμβαλλόμενου, με ενεργό υπηρεσία ή προκαθορισμένη εργασία, 
θέση ή γραφείο, σε περιοχή που έχει ορισθεί από τον Συμβαλλόμενο κι έχει εγκριθεί από την 
Εταιρία για την κάλυψή του από τις διατάξεις του παρόντος ασφαλιστηρίου.

6 "ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ" - Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ορίζονται από τον ασφαλισμένο και δικαιούνται να 
εισπράξουν το ασφάλισμα που προβλέπεται από το παρόν ασφαλιστήριο, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός 
κίνδυνος.

7 "ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ" - Το ποσό που κατά περίπτωση είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η Εταιρία στον 
Ασφαλισμένο ή στους δικαιούχους του, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

8 "ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ", " ΠΟΣΟ " ή " ΠΑΡΟΧΗ " - Το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή, όπως 
ορίζεται στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου.

9 "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ" - Είναι το συνεχές χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει από 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην πρώτη (1η) 
σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μετέπειτα από κάθε Επέτειο Ανανέωσης.

10 "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ" - Το έγγραφο που εκδίδεται από την Εταιρία για οποιαδήποτε τροποποίηση της 
παρούσας σύμβασης, μετά από αίτημα του Συμβαλλόμενου/Λήπτη της ασφάλισης ή/και του 
Ασφαλισμένου.

11 "ΑΤΥΧΗΜΑ" - Κάθε γεγονός, τυχαίο, βίαιο, εξωτερικό, αιφνίδιο και ανεξάρτητο από τη θέληση 
του Ασφαλισμένου, που συνέβη στο χρονικό διάστημα που ο Ασφαλισμένος καλύπτεται από το παρόν 
ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες επήλθαν άμεσα, αποκλειστικά 
και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημέρα του 
ατυχήματος.

12 "ΑΣΘΕΝΕΙΑ" - Κάθε νοσηρή κατάσταση του Ασφαλισμένου, που εκδηλώνεται μετά πάροδο τριάντα 
(30) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση.

13 “ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ” - Το εφ άπαξ ποσό που αφαιρείται ανά ασφαλιστικό έτος από το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων και αναγνωριζομένων για την νοσηλεία εξόδων, για το οποίο δεν καταβάλλεται 
αποζημίωση και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου.

14 “ΘΕΡΑΠΕΙΑ” - Η, με όλα τα σύγχρονα μέσα, προσπάθεια ίασης ασθενών και η αποκατάσταση της 
σωματικής τους βλάβης, με χειρουργική ή συντηρητική μέθοδο, η οποία είναι τεκμηριωμένη και 
ιατρικά επιβεβλημένη να γίνει εντός νοσοκομείου.

15 "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ’’ - Θεωρείται κάθε νοσοκομείο, Δημόσιο ή Ιδιωτικό, ή κλινική που 
λειτουργεί νόμιμα, διαθέτει πλήρη ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και μόνιμο επιτελείο ιατρών και 
βοηθητικού  προσωπικού. Δεν θεωρούνται νοσηλευτικά ιδρύματα τα αναρρωτήρια, τα 
φυσιοθεραπευτήρια, τα αναπαυτήρια, γηροκομεία (οίκοι ευγηρίας) ή ιδρύματα για τοξικομανείς ή 
αλκοολικούς, τα κέντρα αποκατάστασης, τα σανατόρια και τα ιδρύματα που εφαρμόζουν ομοιοπαθητική 

15 2104012465Σελίδα Συμβολαίου ΚλάδουΑπό 27
Σελίδα

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ



θεραπεία, βελονισμό και αισθητικές επεμβάσεις.

16 "ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ” - Ορίζεται κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί 
νόμιμα και συνεργάζεται με την Εταιρία έχοντας υπογράψει σχετική σύμβαση συνεργασίας (είτε 
απευθείας είτε μέσω άλλου παρόχου, ο οποίος έχει συμβληθεί με Νοσηλευτικά Ιδρύματα μέσω ειδικών 
συμβάσεων συνεργασίας) και παρέχει στους Ασφαλισμένους απ΄ευθείας κάλυψη των καλυπτόμενων 
δαπανών, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της 
λίστας των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του 
Συμβαλλόμενου/Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου ".

17 “ΙΑΤΡΟΣ” - Θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του ιατρού και είναι 
μέλος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου του 
Εξωτερικού.

18 “ΝΟΣΗΛΕΙΑ” - Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή, χειρουργική ή ιατρική μέθοδος, που πρέπει να 
γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος και για την οποία είναι αναγκαία η παραμονή του ασφαλισμένου 
εντός αυτού για είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον συνεχείς ώρες, εξ’αιτίας ατυχήματος ή 
ασθενείας. Δεν θεωρείται νοσηλεία η παραμονή του ασφαλισμένου εντός νοσηλευτικού ιδρύματος για 
χρονικό  διάστημα πέραν του ιατρικώς απαραίτητου ή για να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις 
χωρίς να διαγνωσθεί πάθηση.

19 “ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ” - Αν το ποσό ασφάλισης ορισμένων κινδύνων της παρούσας ασφαλιστικής 
σύμβασης ορίζεται ως πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο του ‘’Μηνιαίου Μισθού’’, τότε για τους 
σκοπούς της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, ορίζεται  ως ‘’Μηνιαίος Μισθός’’ το σύνολο των 
τακτικών, μικτών μηνιαίων αποδοχών του Ασφαλισμένου, εξαιρουμένων των υπερωριών, Δώρων Πάσχα 
και Χριστουγέννων, επιδομάτων αδείας ή άλλων έκτακτων ποσών.

ΑΡΘΡΟ 3  ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Το ασφαλιστήριο ισχύει μόνο στην περίπτωση που παραδοθεί στον Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης 
ή/και στον Ασφαλισμένο και καταβληθεί το πρώτο ετήσιο ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση του. Ισχύει δε 
για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του και ανανεώνεται αυτόματα σε κάθε 
επέτειό του για χρονικό διάστημα ενός έτους, εφόσον έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου τα ασφάλιστρα 
της λήξασας περιόδου και τα ασφάλιστρα ή η πρώτη δόση τους για την ανανέωση, εκτός εάν ο 
Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος ή η Εταιρία γνωστοποιήσουν γραπτώς τη 
διακοπή της ισχύος, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την επέτειο ανανέωσής του. Πριν το 
ασφαλιστήριο τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Εταιρία δεν έχει 
καμία υποχρέωση για αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 4   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Κυρίως Ασφαλισμένοι : Με την παρούσα ασφάλιση μπορούν να καλυφθούν όλοι οι, με πλήρη 
απασχόληση, εργαζόμενοι του Συμβαλλόμενου/Λήπτη της ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 
το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους  και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτής 
της ασφαλιστικής σύμβασης. Οι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούμενοι ασφάλισης υπάγονται στην 
ασφάλιση :
§ Αν βρίσκονται σε ενεργή υπηρεσία στο Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
έναρξης του ασφαλιστηρίου, από την ημερομηνία έναρξης.
§ Αν προσληφθούν μετά την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου, από την ημερομηνία υποβολής 
της σχετικής αίτησης για ασφάλιση.
§ Αν δικαιούμενος ασφάλισης δεν βρίσκεται, για οποιοδήποτε λόγο, σε ενεργή υπηρεσία την 
ημερομηνία που θα καλυπτόταν από την ασφάλιση, η υπαγωγή του σε αυτή θα αναβάλλεται μέχρι να 
συμπληρωθεί ένας συνεχής μήνας από την επιστροφή του σε ενεργή και πλήρη υπηρεσία.
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προυπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση είναι ο δικαιούμενος 
ασφάλισης να έχει υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης για τη συμμετοχή 
του στην Ομαδική Ασφάλιση, σε έντυπο που έχει εγκριθεί από την Εταιρία.

2. Εξαρτώμενα μέλη : Ο ή η νόμιμος σύζυγος των κυρίως ασφαλισμένων που αναγράφονται στις 
καταστάσεις του Συμβαλλόμενου/Λήπτη της Ασφάλισης και τα άγαμα τέκνα τους, ηλικίας τριών μηνών 
μέχρι 18 ετών, που εξαρτώνται σαν συντηρούμενα πρόσωπα από τον ασφαλισμένο υπάλληλο. Τα παιδιά 
από 18 ετών μέχρι και 25 ετών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ασφάλιση, εφόσον σπουδάζουν, με 
την προσκόμιση πιστοποιητικού σπουδών από ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Αν εξαρτώμενο μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής και σαν κυρίως Ασφαλισμένος, τότε σύμφωνα με την 
ασφαλιστική σύμβαση δεν θα μπορεί να ασφαλισθεί σαν εξαρτώμενο. Σε περίπτωση που και οι δύο 
σύζυγοι είναι κυρίως Ασφαλισμένοι, τα παιδιά τους θα δικαιούνται ασφάλισης μόνο από τον ένα από 
τους συζύγους.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση των εξαρτωμένων μελών, είναι η συμπλήρωση και υποβολή 
αίτησης συμμετοχής τους και η καταβολή του ασφαλίστρου.
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Τα πιο πάνω αναφερόμενα, ισχύουν εφ όσον κατά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης το πρόσωπο 
αυτό (κυρίως ασφαλισμένος ή εξαρτώμενο μέλος) βρίσκεται σε "ενεργό απασχόληση" και δεν 
νοσηλεύεται σε Νοσηλευτικό ίδρυμα, στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού για οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 5   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλισμένους για τους κινδύνους που ορίζονται στα 
προσαρτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το είδος των καλυπτομένων κινδύνων και το ύψος των 
ασφαλισμένων ποσών αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου.
Οι παρεχόμενες από το παρόν ασφαλιστήριο καλύψεις έχουν ισχύ τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 6  ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης του ασφαλισμένου προσώπου (κυρίως ασφαλισμένου ή 
εξαρτώμενο μέλος), θα θεωρείται η αμέσως επόμενη ημερομηνία από την:

α. Ημερομηνία διακοπής ισχύος αυτού του ασφαλιστηρίου.
β. Ημερομηνία, κατά την οποία ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει ενεργό υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις 
ή τα σώματα ασφαλείας, οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς οργανισμού.
γ. Ημερομηνία συμπλήρωσης, για τους άμεσα ασφαλισμένους, τριάντα (30) ημερών, οποιασδήποτε 
μορφής άδειας "άνευ αποδοχών". Εξαιρείται η άδεια ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή 
ασθένεια.
δ. Ημερομηνία, κατά την οποία ο ασφαλισμένος, χάνει την ιδιότητα του κυρίως

ασφαλισμένου ή εξαρτώμενου μέλους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 4.
ε. Ημερομηνία, κατά την οποία ο ασφαλισμένος αναγνωρισθεί ως Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος από 
ασθένεια ή ατύχημα. 
στ. Ημερομηνία, κατά την οποία για τον ασφαλισμένο σταματά η καταβολή ασφαλίστρων για   
οποιοδήποτε λόγο.
ζ. Ημερομηνία, κατά την οποία δεν καταβάλλεται ολικά ή εν μέρει το οφειλόμενο ασφάλιστρο για 
την ασφάλιση του εξαρτώμενου μέλους.

Ειδικά για την περίπτωση της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, η ασφάλιση θα παραμείνει σε ισχύ, 
έως το τέλος του ασφαλιστικού έτους, εντός του οποίου ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε το όριο 
ηλικίας.

Η ασφάλιση διακόπτεται επίσης για ψευδή δήλωση και για αποσιώπηση περιστατικών, γνωστών, στον 
Ασφαλισμένο, που, αν η Εταιρία γνώριζε, δεν θα συναινούσε στην ασφάλιση ή δεν θα την δεχόταν με 
τους όρους που την δέχθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 7   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, το ασφάλισμα καταβάλλεται στους δικαιούχους του. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποζημίωσης, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο Ασφαλισμένος.
Κάθε Ασφαλισμένος μπορεί με έγγραφη δήλωσή του προς την Εταιρία να αντικαθιστά τον ή τους 
δικαιούχους του. Στην περίπτωση που έχουν ορισθεί περισσότεροι δικαιούχοι, οι παροχές του 
ασφαλιστηρίου επιμερίζονται ισομερώς, εκτός εάν ο Ασφαλισμένος έχει ορίσει διαφορετικά. Τα 
δικαιώματα του δικαιούχου αποσβένονται αυτόματα εάν αυτός αποβιώσει πριν τον Ασφαλισμένο. Σε 
αυτή την περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχει υποκατάστατος δικαιούχος, οι παροχές θα καταβάλλονται 
στους κληρονόμους του Ασφαλισμένου κατά τους κανόνες της εξ’αδιαθέτου διαδοχής. Το ίδιο θα 
συμβεί και στην περίπτωση πού έχουν ορισθεί σαν δικαιούχοι οι νόμιμοι κληρονόμοι του 
Ασφαλισμένου. Εάν ουδέποτε έγινε ορισμός δικαιούχου, οι παροχές του ασφαλιστηρίου καταβάλλονται 
στους νόμιμους κληρονόμους του Ασφαλισμένου.
Ο δικαιούχος εκπίπτει του δικαιώματός του, αν με πρόθεση προκάλεσε το θάνατο του Ασφαλισμένου ή 
αποπειράθηκε να τον θανατώσει [άρθρο 30,παρ.2 Ν.2496/97] 

ΑΡΘΡΟ 8    ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Εταιρία, τα αναγκαία 
στοιχεία για την παρακολούθηση της πορείας της ασφάλισης, όπως αναλυτική κατάσταση με τα 
ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα, τη χρονολογία γέννησης, την ειδικότητα, τους μισθούς, καθώς και 
κάθε αλλαγή στη σύνθεση της ασφαλισμένης ομάδας και πληροφορίες έτσι ώστε, ανά πάσα στιγμή η 
Εταιρία να διαθέτει αρχείο όλων των ασφαλισμένων. 
Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να δηλώνει εντός  δεκατεσσάρων [14] ημερών από 
τότε που έλαβε γνώση, κάθε στοιχείο ή περιστατικό μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του 
κινδύνου σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση, ή δεν θα την 
είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.
Επίταση ή μεταβολή κινδύνου επέρχεται όταν αλλάζουν τα ασφαλιστικά ποσά, αυξομειώνεται ο 
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αριθμός της ασφαλιζόμενης ομάδας, ή μετακινείται με το ίδιο μεταφορικό μέσο ολόκληρη η 
ασφαλιζόμενη ομάδα κλπ.
Ενδεχόμενα λάθη στα στοιχεία που ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης παρέχει στην Εταιρία με 
κανένα τρόπο δεν μπορούν να θίξουν τα δικαιώματα της Εταρίας. Σε περίπτωση μη παροχής των 
ανωτέρω στοιχείων, ως ημερομηνία μεταβολής λαμβάνεται η ημερομηνία της έγγραφης αναγγελίας 
τους.

ΑΡΘΡΟ 9   ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

· ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια και προκαταβάλλονται, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, κατά την 
ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί και οι οποίες αναφέρονται σε αυτό το 
ασφαλιστήριο.

· ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
Αν, μετά την πληρωμή της 1ης δόσης ασφαλίστρων, οποιαδήποτε επόμενη δεν πληρωθεί κατά την 
προβλεπόμενη ημερομηνία, παρέχεται περίοδος χάριτος τριάντα (30) ημερών για την άτοκη πληρωμή 
της.
Στη διάρκεια της περιόδου χάριτος το ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ, η καταβολή όμως 
οποιασδήποτε αποζημίωσης, για το διάστημα που οφείλεται, προϋποθέτει προηγούμενη καταβολή των 
ασφαλίστρων.
Εάν δεν πληρωθεί οφειλόμενη δόση ασφαλίστρων, μέσα στην περίοδο χάριτος, η Εταιρία διατηρεί το 
δικαίωμα ακύρωσης του ασφαλιστηρίου και μη πληρωμής οποιασδήποτε αποζημίωσης.

· ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα αυξάνονται, σε περιπτώσεις εισόδου στην ασφάλιση νέων προσώπων ή 
μειώνονται αντίστοιχα σε περιπτώσεις διακοπής της ασφάλισης. 

· ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου, να καθορίζει νέες 
τιμές ασφαλίστρων, για όλους ή μερικούς από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους, όταν μεταβάλλεται 
οποιοσδήποτε απο τους παρακάτω παράγοντες είτε μεμονομένα είτε σε συνδυασμό με οποιοδήποτε απο 
τους λοιπούς

α) σχέση μεταξύ αποζημιώσεων και ασφαλίστρων.
β) η μεταβολή του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας και το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη

      Τιμών Καταναλωτή.
γ)  μέση σταθμική ηλικία της ασφαλιζόμενης ομάδας      

Πριν ισχύσουν όμως τα νέα ασφάλιστρα, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει το 
Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης με επιστολή της, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
επέτειο ανανέωσης του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η συμμετοχή των ασφαλιζομένων στο πρόγραμμα καθορίζεται από τον Συμβαλλόμενο/Λήπτη της 
ασφάλισης ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τη συμμετοχή κάθε μέλους στο κόστος της 
ασφάλισης και να μεριμνά για την έγκαιρη απόδοση των ασφαλίστρων προς την Εταιρία κατά τις 
ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί και οι οποίες αναφέρονται σ' αυτό το ασφαλιστήριο. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η ισχύς του ασφαλιστηρίου διακόπτεται οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, από οποιονδήποτε εκ 
των συμβαλλομένων μερών, με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση - καταγγελία στο άλλο συμβαλλόμενο 
μέρος, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία διακοπής.
Κάθε μεταβολή ή τροποποίηση των όρων του ασφαλιστηρίου θα γίνεται εγγράφως, μετά από συμφωνία 
μεταξύ Εταιρίας και συμβαλλόμενου και δεν απαιτεί προηγούμενη ειδοποίηση ή συμφωνία 
οποιουδήποτε ασφαλισμένου, δικαιούχου ή άλλου προσώπου. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όλοι οι όροι του παρόντος ασφαλιστηρίου είναι ουσιώδεις και ισχυροί. Σε περίπτωση που η Εταιρία 
δεν εφαρμόσει ή δεν επιμείνει στην αυστηρή εφαρμογή κάποιου ή κάποιων όρων του ασφαλιστηρίου 
αυτού, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευτεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον/τους 
όρο/ους ή ότι αυτό σημαίνει τροποποίηση του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Αν, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας, υπάρξει συρροή αξιώσεων αποζημίωσης (για το ίδιο 
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άτομο) για μόνιμη ανικανότητα και θάνατο, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να πληρώσει μία από 
αυτές. 
Αν, μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω μόνιμης ανικανότητας ή μέρους αυτής, αλλά οπωσδήποτε μέσα 
σε ένα χρόνο από την ημέρα του ατυχήματος ή της εκδήλωσης της ασθένειας, επέλθει θάνατος που 
καλύπτεται από αυτό το παρόν ασφαλιστήριο και κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, η Εταιρία 
θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ της παροχής που καταβλήθηκε λόγω μόνιμης ανικανότητας και της 
καταβλητέας παροχής λόγω θανάτου.

ΑΡΘΡΟ 14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος έχουν την υποχρέωση να 
ειδοποιήσουν εγγράφως τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που 
έλαβαν γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής  περίπτωσης, που καλύπτεται από το παρόν 
ασφαλιστήριο. Ειδικά για τις περιπτώσεις νοσηλειών, ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και 
ο Ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος έχουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν εγγράφως την Εταιρία πριν από 
την έξοδο τους από το Νοσηλευτικό Ιδρυμα.
Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος οφείλουν σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθενείας να παράσχουν στους εντεταλμένους της Εταιρίας όλες τις σχετικές με το 
ατύχημα ή την ασθένεια λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες, να επιτρέψουν οποιαδήποτε νόμιμη 
εξέταση ή έρευνα για να διαπιστωθεί η ύπαρξη και η έκταση του ατυχήματος ή της ασθένειας. Τέλος 
έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν με δικά τους έξοδα κάθε απαραίτητο πιστοποιητικό ή έγγραφο 
χρήσιμο για την απόδειξη του ατυχήματος ή της ασθένειας.
Η παράβαση ή απόπειρα παράβασης αυτών που ορίζονται με το παρόν άρθρο, άμεσα ή έμμεσα, θα 
επιφέρει τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου.
Νόμιμες ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στο να εξακριβώσει τις συνθήκες του ατυχήματος ή 
της ασθενείας ή τις συνέπειές τους, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι συνεπάγονται αναγνώριση της 
υποχρέωσής της για καταβολή παροχής.
Μετά τον έλεγχο από την Εταιρία των αποδεικτικών στοιχείων και την αναγνώριση του δικαιώματος 
για παροχή σύμφωνα με τους όρους αυτού του ασφαλιστηρίου, η πληρωμή θα γίνεται στην έδρα της 
Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αν, σε περίπτωση καταβολής ασφαλίσματος, αποδειχθεί ότι η δηλωθείσα από τον Συμβαλλόμενο/Λήπτη 
της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο ηλικία ήταν διαφορετική από την πραγματική κι εφ' όσον έχει 
επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, τότε, σε περίπτωση που το λάθος αυτό οφείλεται σε απλή 
αμέλεια, αναπροσαρμόζονται αναδρομικά σύμφωνα με την πραγματική ηλικία, τόσο τα ασφάλιστρα όσο 
και τα ασφαλιζόμενα ποσά, εάν και αυτά εξαρτώνται από την ηλικία του, με την προϋπόθεση ότι, η 
πραγματική ηλικία είναι εντός των ορίων, όπως αυτά καθορίζονται σ' αυτό το ασφαλιστήριο, 
διαφορετικά η ασφάλισή του θα θεωρείται άκυρη για το χρονικό διάστημα που η ηλικία του ήταν, 
εκτός των ορίων αυτών.
Σε περίπτωση που, από δόλο, δηλώθηκε ανακριβής ηλικία, η Εταιρία, εφόσον το γεγονός περιήλθε σε 
γνώση της μετά από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, απαλλάσεται από την υποχρέωση 
καταβολής του ασφαλίσματος. 

ΑΡΘΡΟ 16  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κανένα πρόσωπο δεν έχει το δικαίωμα να ασφαλιστεί ταυτόχρονα

α. σαν κυρίως ασφαλισμένος και εξαρτώμενο μέλος.
β. σαν εξαρτώμενο μέλος δύο κυρίως ασφαλισμένων

Σε τέτοιες περιπτώσεις, για μεν το πρόσωπο της περίπτωσης α. θα ασφαλίζεται σαν κυρίως 
Ασφαλισμένος, για δε το πρόσωπο της περίπτωσης β, θα ασφαλίζεται σαν εξαρτώμενο μέλος του 
συζύγου.

Σε περίπτωση ύπαρξης άλλης ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να το δηλώσει στην Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 17    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Α) Κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης:
1) Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, 
καθώς  επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή.

2) Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή και εντός δέκα 
τεσσάρων (14) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό το οποίο 
μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που, εάν το γνώριζε, δεν θα είχε 
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συνάψει την ασφάλιση, ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

Β) Υποχρεώσεις κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου: 
Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να 
ειδοποιήσει γραπτά την Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες, από την ημερομηνία που συμβεί 
οποιοσδήποτε καλυπτόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος.
 Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να 
συγκεντρώσει με δικά του έξοδα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απαιτούμενα αποδεικτικά 
στοιχεία και να διατεθούν στην Εταιρία.
Η αναγγελία θα πρέπει να γίνεται εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μας. 
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα με δικούς της γιατρούς, σε συνεργασία με τον νομίμως ασκούντα το 
επάγγελμα θεράποντα ιατρό να προβαίνει σε εξέταση οποιουδήποτε ασφαλισμένου προσώπου, για το 
οποίο εκκρεμεί αξίωση αποζημίωσης που πηγάζει από αυτό το ασφαλιστήριο.
Καμία δικαστική ενέργεια για την ικανοποίηση αξίωσης, που πηγάζει από αυτό το ασφαλιστήριο, δεν 
μπορεί να γίνει πριν συμπληρωθεί χρονικό διάστημα, τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία που παραλήφθηκαν από την Εταιρεία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία μιας 
τέτοιας αξίωσης. 
Κάθε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων, οφειλόμενη σε δόλο του Συμβαλλόμενου/Λήπτη της ασφάλισης 
ή/και του Ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος, απαλλάσσει τον ασφαλιστή από την 
υποχρέωση της καταβολής του ασφαλίσματος.

ΑΡΘΡΟ 18  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η Εταιρία θα εφοδιάσει τους ασφαλισμένους με έντυπα-βεβαίωση ασφάλισης, τα οποία θα έχουν 
ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα επέχουν θέση ασφαλιστηρίου και συνεπώς δεν θα 
δεσμεύουν την Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 19  ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης παύει να ισχύει ευθύς μόλις παρέλθει ο συμπεφωνημένος χρόνος 
διάρκειας αυτής, είτε αυτός είναι αρχικός, είτε συμφωνήθηκε μεταγενέστερα.
2. Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα καταγγελίας της 
παρούσας σύμβασης, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. 
3. Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων καταγγελίας και στις προθεσμίες που 
ειδικότερα αναφέρεται σ΄αυτόν, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση 
για σπουδαίο λόγο, ήτοι σε περίπτωση μη καταβολής του ασφαλίστρου από τον Συμβαλλόμενο/Λήπτη 
της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο. Η καταγγελία, στην περίπτωση αυτή, γίνεται με γραπτή 
δήλωση στον Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο, στην οποία γνωστοποιείται 
ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την πάροδο δύο (2) 
εβδομάδων, για ασφαλίσεις με διάρκεια μέχρι και ενός (1) έτους και μετά την πάροδο ενός (1) 
μηνός, για ασφαλίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, από την κοινοποίηση της 
δήλωσης, τη λύση της σύμβασης.  
4. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση του 
ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το ίδιο 
δικαίωμα.
5. Η Εταιρία δικαιούται επίσης να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημέρα που περιήλθε σε γνώση της ένα από τα ακόλουθα:

α) Υποβολή αίτησης διορισμού συνδίκου πτώχευσης ή εντολής προς εκκαθάριση ή ο διορισμός 
διαχειριστή για τον Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο ή οποιαδήποτε 
δικαστική απόφαση με αυτό το αποτέλεσμα.

β) Έκδοση απόφασης για το διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης ή διαχειριστή ή ο 
διορισμός εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης ή διαχειριστή σε οποιοδήποτε από τα περιουσιακά 
στοιχεία του Συμβαλλόμενου/Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου.

γ) Αναστολή πληρωμών από τον Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο για την 
πληρωμή χρεών ή οποιαδήποτε απειλή εκ μέρους του Συμβαλλόμενου/Λήπτη της ασφάλισης ή/και του 
Ασφαλισμένου για αναστολή πληρωμών ή σύναψη προαιρετικής συμφωνίας ή άλλου σχεδίου συμβιβασμού 
με τους πιστωτές του από τον Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο ή ισοδύναμη 
αίτηση σε δικαστήριο, απόφαση, διορισμό ή διακανονισμό οποιασδήποτε δικαιοδοσίας χώρας στην 
οποία ο συμβαλλόμενος/ασφαλισμένος τυχόν διαμένει, 

Ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώνει την 
Εταιρία για την επέλευση οποιουδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία α) 
έως και γ). 

Η ακύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις επέρχεται με την παρέλευση τριάντα ημερών από την ημέρα 
που περιήλθε στον Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο η καταγγελία της 
Εταιρίας. 
6. Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και με συστημένη, επί 
αποδείξει παραλαβής, επιστολή. 
7. Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η 
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Εταιρία δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Στην περίπτωση όμως, που, προ της 
καταγγελίας, αναγγελθεί περιστατικό, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει άσκηση απαίτησης, σύμφωνα 
με το παρόν Ασφαλιστήριο, το ασφάλιστρο θα οφείλεται ολόκληρο (για ολόκληρη την ασφαλιστική 
περίοδο). Αλλά και στην περίπτωση, που ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο 
Ασφαλισμένος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη 
επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση 
του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλους της διάρκειας ασφάλισης. 
8. Το Ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων, 
όταν μετά από τη ζημία επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 20  ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Αυτό το ασφαλιστήριο καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα πηγάζουν από αυτό, δεν μπορούν  να 
εκχωρηθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΠΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  ΝΟΜΙΣΜΑ

Η παρούσα ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Τα ασφάλιστρα 
καθώς και το ασφάλισμα, καταβάλλονται σε Ευρώ, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 22  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από πέντε (5) χρόνια, από 
το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 23 ΦΟΡΟΙ / ΤΕΛΗ / ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ

Κάθε είδους εισφορές, φόροι, τέλη και χαρτόσημα ή κάθε άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή άλλου 
Οργανισμού, που επιβάλλονται νόμιμα και αφορούν την πληρωμή ασφαλίστρων, βαρύνουν το 
Συμβαλλόμενο/Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο και καταβάλλονται μαζί με τα αντίστοιχα 
ασφάλιστρα. 
Αλλοι φόροι, τέλη και χαρτόσημα που αφορούν εξοφλήσεις αποζημιώσεων ασφαλιστικών ποσών, 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους του ασφαλίσματος.

ΑΡΘΡΟ 24  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το εφαρμοστέο δίκαιο στη παρούσα σύμβαση είναι το Ελληνικό. Για οποιασδήποτε φύσεως διαφορές 
που μπορεί να προκύψουν από αυτό το ασφαλιστήριο ή έχουν σχέση με αυτό, εφαρμόζεται η ισχύουσα 
Ελληνική Νομοθεσία.
Τα δικαστήρια της Αθήνας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε δικαστική επιδίωξη ή 
λύση διαφοράς.

ΑΡΘΡΟ  25  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Το ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευση τους οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα 
ή έμμεσα, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες :

1) Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του ασφαλισμένου, 
εκτός και αν αυτός έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς ασφάλισης στο ομαδικό συμβόλαιο.

2) Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, 
ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις 
πολιορκίας καθώς και από οποιαδήποτε πολεμικά όπλα, μέσα ή ενέργειες, στρατιωτικά γυμνάσια ή 
ασκήσεις. Οποιαδήποτε συμμετοχή του Ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης ή 
πολέμου, κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής θητείας, εθελοντικής κατάταξης και επιστράτευσης, γυμνασίων και
ασκήσεων

3) Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε τέλεση, ή απόπειρα τελέσεως εγκληματικών πράξεων ή
παράνομων ενεργειών.

4) Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή αλλων εναερίων μέσων, εκτός εάν ο ασφαλισμένος είναι επιβάτης 
αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές γραμμές εναερίων 
συγκοινωνιών ή Charters.

5) Άμεσες ή έμμεσες συνέπειες του μετασχηματισμού του ατομικού πυρήνα, καθώς και ακτινοβολίες 
που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων.
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6) Ατυχήματα που θα συμβούν σε χρόνο που ο Ασφαλισμένος βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών, 
ηρεμιστικών, διεγερτικών ουσιών ή βαριάς μέθης (ποσοστό περιεκτικότητας οινοπνεύματος στο αίμα 
πάνω από τα εκάστοτε ανώτατα νόμιμα όρια της χώρας) ή εξαιτίας επιληπτικής κρίσης.

7) Σε προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις και/ή τις επιπλοκές ή τα απότοκά τους, τραυματικές 
και μετατραυματικές  παθήσεις και τις επιπλοκές τους καθώς και συγγενείς παθήσεις.

             ΑΡΘΡΟ 26: ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Κάθε αξίωση, διαφορά ή αμφισβήτηση, που απορρέει ή προκύπτει από την ερμηνεία, εφαρμογή ή 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με την 
υπόσταση και το κύρος αυτής, καθώς και των περιπτώσεων παραβίασης των όρων της) θα 
παραπέμπεται, με κοινή συμφωνία των μερών, στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν.4640/2019, 
πριν την έναρξη δικαστικών ενεργειών, εκτός από τις περιπτώσεις, που, εκ του νόμου, προβλέπεται 
υποχρεωτική υπαγωγή σ΄αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «NP Ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
Α.Ε.Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 81-83, νομίμως εκπροσωπούμενης, 
καλούμενη, εφ εξής και χάριν συντομίας, «η Εταιρία», περιγράφει, στην παρούσα δήλωση, την 
πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία ακολουθεί, ως Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας, στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εάν τροποποιηθεί 
η εν λόγω πολιτική, η παρούσα δήλωση θα επικαιροποιηθεί αναλόγως. 
Ποιός είναι ο σκοπός της παρούσας δήλωσης;
Η παρούσα δήλωση ισχύει στις συναλλαγές Φυσικών Προσώπων - Υποκειμένων Δεδομένων, με την 
Εταιρία και ειδικότερα ισχύει σε περιπτώσεις υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην πελατών - 
ασφαλισμένων, δικαιούχων αποζημιώσεων. Η παρούσα δήλωση δεν ισχύει σε πολιτικές και πρακτικές 
εταιριών που δεν σχετίζονται με την Εταιρία.  Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές και 
πρακτικές απορρήτου άλλων εταιριών.
Ποιά είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που η Εταιρία συλλέγει;
Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ταυτοποιούν το Υποκείμενο των 
Δεδομένων, ως φυσικό πρόσωπο ή σχετίζονται με αυτό, ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των 
Υποκειμένων των Δεδομένων. 
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει η Εταιρία, αποτελούν:
1. Τα δεδομένα ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου 
ταυτότητας / διαβατηρίου, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κλπ.).
2. Τα δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αλληλογραφίας, αριθμοί 
τηλεφώνου / φαξ κλπ.). 
3. Τα δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές / πιστωτικές και λοιπές 
κάρτες).
4. Τα δεδομένα ασφάλισης (π.χ. δεδομένα που αφορούν την οικονομική / περιουσιακή κατάσταση, 
δεδομένα υγείας,  δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά κλπ.)
5. Τα δεδομένα διακανονισμού (π.χ. δεδομένα απαραίτητα για την διαχείριση των απαιτήσεων από 
ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης / καταβολής ασφαλίσματος ή σε 
συνοδευτικά αυτής έγγραφα / δικαιολογητικά ή σχετικά με αυτήν). 
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η Εταιρία ενδέχεται να ζητήσει από το 
Υποκείμενο των Δεδομένων και επιπλέον στοιχεία που θα αφορούν το συμβάν και τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και πρόσθετα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
Ποιές είναι οι περιπτώσεις / προϋποθέσεις συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;
Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· για την διεκπεραίωση των λειτουργιών της Εταιρίας, οι οποίες δεν δύναται να υλοποιηθούν 
χωρίς τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου αυτών,
· για να προβεί η Εταιρία στην σύναψη του ασφαλιστηρίου ή/και στην παροχή των υπηρεσιών και 
καλύψεων που αυτό προβλέπει.
Γιατί η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;
Η Εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς, ήτοι:
· για την εκτίμηση (underwriting), (αντ)ασφάλιση και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου και 
τον καθορισμό του ασφαλίστρου, 
· για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου, 
· για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση 
επέλευσης του κινδύνου, 
· για να ενημερώσει τα Υποκείμενα των Δεδομένων για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό του 
και άλλα προϊόντα και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής του από τις 
υπηρεσίες της Εταιρίας, 
· για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών και για την 
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καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης, 
· για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της αναγκών,
· για να εξυπηρετήσει τα νόμιμα συμφέροντά της, στο βαθμό που αυτά δεν παραβιάζουν τα 
συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των Δεδομένων.
Σε ποιόν διαβιβάζει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα η Εταιρία;
Η Εταιρία χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Υποκειμένου αυτών ως αυστηρά 
εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να τα αποκαλύψει, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε τρίτο 
μέρος, το οποίο δεν σχετίζεται με το εκδοθέν ασφαλιστήριο και την παροχή των καλύψεων και των 
υπηρεσιών, που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμμο 
αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. 
Ενδέχεται, εντούτοις, να τα διαβιβάσει ή να επιτρέψει την πρόσβαση επ΄αυτών, σε τρίτους, δηλ. 
σε:
· συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων υλοποίησης, ανεξάρτητους προμηθευτές 
λογισμικού και ανάπτυξης, 
· κάθε τρίτο μέρος, προκειμένου η Εταιρία να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων τήρησης μητρώου για τον εντοπισμό ή αποτροπή 
παράνομων πράξεων,  
· επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές, προς το σκοπό επαγγελματικών συμβουλών ή προκειμένου 
να ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις ελέγχου,
· τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς, δημόσιο. 
· κυβερνητικά τμήματα, όπου η τήρηση μητρώου είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. 
Η Εταιρία δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό δεδομένο, σε τρίτους, για χρήση σε 
εμπορικές / προωθητικές ενέργειες, εάν δεν έχει την ρητή προς τούτο συγκατάθεση του Υποκειμένου 
αυτών. 
Ποιά είναι η ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχεται; 
Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατεύσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικές και άλλες πληροφορίες.
Ποιά είναι τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων;
Το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να έχει πρόσβαση, να λαμβάνει και να διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, να τα διορθώσει, διαγράψει ή περιορίσει την επεξεργασία τους, να 
αντιτάσσεται και να αποσύρει την συγκατάθεσή του, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην 
συγκατάθεσή του, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα 
μεταφέρει σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 
Στα πλαίσια του ΓΚΠΔ και με την επιφύλαξη κάποιας εξαίρεσης, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει 
τα εξής δικαιώματα, ήτοι: 
· το δικαίωμα πρόσβασης, 
· το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής,
· το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
· το δικαίωμα εναντίωσης,
· το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Ποιός είναι ο χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα; 
H Εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο 
αυτό απαιτείται για το σκοπό που έχουν συλλεγεί ή για μεγαλύτερη διάρκεια ή για όσο επιτρέπεται 
από το νόμο. Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό 
τους σκοπό, διαγράφονται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας.
Με ποιά νομική βάση επεξεργάζεται η Εταιρία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα; 
Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η Εταιρία εξετάζει πρωτίστως εάν πληρούνται οι 
όροι του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, ενώ, σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρία εξετάζει εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ.  Για να 
είναι η επεξεργασία σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ, η Εταιρία ταυτοποιεί πάντοτε τη νομική βάση, πριν από 
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Υποκειμένου αυτών. 
Πώς μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα της επικοινωνίας ή να υποβληθεί καταγγελία;
Η Εταιρία είναι εν γένει υπεύθυνη για τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών 
πληροφοριών του Υποκειμένου των Δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Εάν το Υποκείμενο των 
Δεδομένων έχει απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση ή την πολιτική προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την οποία η Εταιρία ακολουθεί, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, στα πλαίσια του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή θα ήθελε να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες 
του, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση: complaints@np-insurance.gr ή ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: Λ. Κηφισίας  81-83, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι. Επίσης, έχει δικαίωμα να υποβάλλει 
καταγγελία στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), μέσω της 
ιστοσελίδας (website): www.dpa.gr ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 
23, Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 28 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τους όρους και τις ρήτρες του ασφαλιστηρίου αυτού, 
ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος δικαιούται να εναντιωθεί:
(Α) μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή του παρόντος ασφαλιστηρίου, αν το περιεχόμενο αυτού 
παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης που υπέβαλε (παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2496/1997), 
(Β) μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση, που, 
για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών (άρθρο 150 του Ν. 4364/2016) κατά την 
υπογραφή της αίτησης ασφάλισης ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους 
Γενικούς ή/και τους Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση (παρ. 6 του άρθρου 2 του 
Ν.2496/1997). 
Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με τη συμπλήρωση και αποστολή, με συστημένο ταχυδρομείο, 
στην έδρα της Εταιρείας, του αντιστοίχου, κατά περίπτωση, εντύπου υποδείγματος (Α) ή (Β) των 
δηλώσεων εναντίωσης, που επισυνάπτονται στο παρόν ασφαλιστήριο. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αν το ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο λήπτης της ασφάλισης / 
ασφαλισμένος δικαιούται να υπαναχωρήσει, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις 
παραπάνω περιπτώσεις (Α) και (Β), αποστέλλοντας στην έδρα της Εταιρείας επιστολή, με συστημένο 
ταχυδρομείο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου (παρ. 3 του 
άρθρου 8 του Ν. 2496/1997)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

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

Προς την:
NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
Λεωφ.Κηφισίας 81-83
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 4173300
FAX : 210 4173335

1.

2.

3.

4.

5.

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

Επιπλέον, σας δηλώνω ότι:

α. από την ημέρα σύναψης της ασφάλισης, μέχρι την αποστολή της παρούσας, δεν έχει επέλθει ασφαλιστικό γεγονός,
που να εμπίπτει στις παρεχόμενες καλύψεις του ως άνω εκδοθέντος ασφαλιστηρίου και
β. δεν έχω καμία απαίτηση από την «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», εκτός της επιστροφής των
ασφαλίστρων που έχω καταβάλει.

Τόπος: Ημερομηνία:

Σημείωση: Υποβάλλεται με συστημένη επιστολή

Με την παρούσα, σας γνωρίζω ότι, εναντιώνομαι ως προς το περιεχόμενο του υπ΄αριθμ. 2104012465 ασφαλιστηρίου, με
ημερομηνία έκδοσης 18/02/2022, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης, που σας υπέβαλα,
στα εξής σημεία:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Β

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

Προς την:
NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
Λεωφ.Κηφισίας 81-83
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 4173300
FAX : 210 4173335

1. Δεν μου παραδόθηκαν, κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης για ασφάλιση, οι πληροφορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν 4364/2016.

2. Δεν μου παραδόθηκαν, με το ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι που διέπουν την ασφαλιστική
σύμβαση.

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

Επιπλέον, σας δηλώνω ότι:

α. από την ημέρα σύναψης της ασφάλισης, μέχρι την αποστολή της παρούσας, δεν έχει επέλθει ασφαλιστικό γεγονός, που
να εμπίπτει στις παρεχόμενες καλύψεις του ως άνω εκδοθέντος ασφαλιστηρίου και
β. δεν έχω καμία απαίτηση από την «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», εκτός της επιστροφής των
ασφαλίστρων που έχω καταβάλει.

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

Τόπος: Ημερομηνία:

Σημείωση: Υποβάλλεται με συστημένη επιστολή

Με την παρούσα, σας γνωρίζω ότι, εναντιώνομαι ως προς την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης, δυνάμει του με
αριθμ.2104012465 ασφαλιστηρίου, με ημερομηνία έκδοσης 18/02/2022, που μου παραδώσατε,
διότι :
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Προς την:
NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
Λεωφ.Κηφισίας 81-83
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 4173300
FAX : 210 4173335

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
(άρθρου 8, παρ. 3, του Ν. 2496/1997)

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής, ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το
πιο πάνω Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που μου παραδώσατε.

Επιπλέον, σας δηλώνω ότι:

α. από την ημέρα σύναψης της ασφάλισης, μέχρι την αποστολή της παρούσας, δεν έχει επέλθει ασφαλιστικό γεγονός, που
να εμπίπτει στις παρεχόμενες καλύψεις του ως άνω εκδοθέντος ασφαλιστηρίου και
β. δεν έχω καμία απαίτηση από την «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», εκτός της επιστροφής των
ασφαλίστρων που έχω καταβάλει.

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

Τόπος: Ημερομηνία:

Σημείωση: Υποβάλλεται με συστημένη επιστολή

Σας δηλώνω την υπαναχώρησή μου από την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης, δυνάμει του με αριθμ.2104012465
ασφαλιστηρίου, με ημερομηνία έκδοσης 18/02/2022, που μου παραδώσατε.

27 2104012465Σελίδα Συμβολαίου ΚλάδουΑπό 27
Σελίδα

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ



ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Με την παρούσα δηλώνω ότι, παρέλαβα το παρόν ασφαλιστήριο, με τους συνημμένους σε αυτό Γενικούς και
Ειδικούς όρους ασφάλισης, για το περιεχόμενο των οποίων ενημερώθηκα πλήρως και τους οποίους
αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
Το παρόν ασφαλιστήριο εκδόθηκε σύμφωνα με την ενυπόγραφη αίτησή μου, με την οποία παρέλαβα και το
έντυπο γενικών πληροφοριών, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 150 του Ν. 4364/2016.
Ενημερώθηκα επίσης για τα δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση και
παρέλαβα τα σχετικά υποδείγματα.

8091599

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Κ' ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ν.ΙΩΝΙΑ
Ν.ΙΩΝΙΑ
14231

099039534 Α.Δ.Τ.

Αριθμός

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ¨Π.Ε.Π.Α¨.

6931111742-6931111726

Ο/Η Λαβών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

Τόπος: Ημερομηνία:

1 2104012465Σελίδα Συμβολαίου ΚλάδουΑπό 1
Σελίδα

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ



NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 81 - 83  - ΜΑΡΟΥΣΙ 15124
ΤΗΛ.210-4173300-ΑΦΜ: 094035800
ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.  ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
Πρακτορείο

No

ΕΥΡΩ

Αριθμός Ασφαλιστηρίου

Ημερομηνία Έναρξης Λήξης

Ασφαλιζόμενος

Διεύθυνση

(Ποσό Ολογράφως)

Ημερομηνία
Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

46665
ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

4012465

280,00

19/02/2022 19/02/2023

2104012465

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ¨Π.Ε.Π.Α¨.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Κ' ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

18/02/2022

1 2104012465Σελίδα Συμβολαίου ΚλάδουΑπό 1
Σελίδα

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ


