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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Αριθμός Ασφαλιστηρίου  
 

Ημερομηνία Έκδοσης  

 

Αρχικό Ασφαλιστήριο 

Συμβαλλόμενος 

 

 / 

 

 

 

Πρακτορείο 72751 / 1954 

Α.Φ.Μ 

Οδός 

 

 

Α.Δ.Τ Δ.Ο.Υ. 

Αριθμός  Ταχ.Κωδικός  

Πόλις  Περιοχή  

Τηλέφωνο Κινητό  

Επάγγελμα  

Ασφαλιζόμενοι 

  

Α/Α Επωνυμία  Όνομα Διεύθυνση Α.Φ.Μ. Ημ.Γέννησης 

1       

Δικαιούχοι Ασφαλίσματος 

Ο ΤΡΙΤΟΣ 

Έναρξη ισχύος Ασφάλισης από την 12:00 ώρα της  

Λήξη ισχύος Ασφάλισης την 12:00 της  Επέτειος Συμβολαίου  

Το παρόν χαρτοσημάνθηκε και έχει θέση δελτίου παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον νόμο. 

 

 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

 
Φ.Α. 

ΟΛΙΚΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

    

Τρόπος Πληρωμής : Εξάμηνος 

Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση διέπεται από τους συννημένους Γενικούς Όρους που ακολουθούν και από 

τους Ειδικούς Όρους που περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα προσαρτήματα των επιμέρους ασφαλιστικών 

καλύψεων και αποτελούν το ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και 

μεταβολή του περιεχομένου αυτών είναι άκυρη εφόσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις στην σχετική παράγραφο της παρούσας σύμβασης. 

Σχετικά με τα δικαιώματα εναντίωσης βλέπε αναλυτικά την σχετική σελίδα του παρόντος. 

Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο  Ευρώ 
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ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

ΟΥΔΕΜΙΑ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Κεφάλαιο Ειδικός Όρος 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ Ανώτατο όριο ευθύνης 0.000 10 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Σύνολο Ευθύνης 60.000 2 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
 

1. Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων συνεπεία λαθών ή παραλείψεων, κατά 

την άσκηση του επαγγέλματός του ως……………………………., σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς 

όρους που αναγράφονται και επισυνάπτονται.- 

---------------------------------------------------------------------------- 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 
 

- ΘΑΝΑΤΟΣ & ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ...............μέχρι 00.000,00 ευρώ 
- ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΘ'ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ............ 00.000,00 ευρώ 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει την Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι Τρίτων επισκεπτών 

ή συνοδών αυτών για ατυχήματα (θάνατο ή Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημιές) που θα συμβούν μέσα στο 

χώρο άσκησης του επαγγέλματός του (ιδιωτικό ιατρείο) και θα προέρχονται από τη λειτουργία του χώρου 

που χρησιμοποιεί ο κ. ασφαλιζόμενος και βρίσκεται στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επί της οδού ΙΩΛΚΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΣ αρ. 6. 
 

Η ασφάλιση ισχύει εφ' όσον ο κ.ασφαλιζόμενος έχει τα απαιτούμενα 

 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

από το νόμο προσόντα. 

- Σωματικες Βλαβες κατ'ατομο............................μεχρι € 30.000,00 

- Υλικες Ζημιες κατα γεγονος............................μεχρι € 6.000,00 

- Ομαδικο Ατυχημα ανεξαρτητως αριθμου ατομων............μεχρι € 
- Ανωτατο οριο Ευθυνης της Εταιρειας καθ'ολη τη διαρκεια 

του παροντος ασφαλιστηριου συμβολαιου.......................€ 

60.000,00 
 

60.000,00 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

Από την παρούσα ασφάλιση εξαιρούνται: 

- αισθητικές επεμβάσεις (σε περίπτωση που τέτοιες επεμβάσεις είναι επιβεβλημένες για αποκατάσταση 
τραυμάτων, εγκαυμάτων, λειτουργικότητας μελών κλπ., δεν καλύπτονται απαιτήσεις σε σχέση με το 

αισθητικό αποτέλεσμα των επεμβάσεων αυτών), 

- ακτινοθεραπεία/ραδιοθεραπεία, 

- μετάδοση μολυσματικών νόσων, AIDS, κλπ., 

- παράνομες επεμβάσεις/χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων και μεθόδων, 

- πράξεις του ασφαλισμένου ιατρού, εφόσον αυτός βρισκόταν υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή 
οινοπνευματωδών ποτών, 

- γενετικές ζημιές σε σχέση με ακτίνες Χ, 

- ιατρικές και βιολογικές έρευνες, 

- τράπεζα αίματος, 

- γενετικές ζημιές σε σχέση με εξωσωματική γονιμοποίηση, 

- οποιαδήποτε προϋπάρχουσα ζημία που μπορεί να δηλωθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου. 

- οι δραστηριότητες της εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
Τρίτοι θεωρούνται επισκέπτες, πελάτες και οι έχοντες συνεργασιακή σχέση με την  ασφαλιζόμενη 

επωνυμία, όχι όμως υπάλληλοι ή εταίροι. 
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ΑΦΑΙΡΕΤΕΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

- Σε κάθε υλική ζημία ισχύει απαλλαγή ποσού € 60,00. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

1. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Ο ασφαλισμένος θα ενεργεί με τη δέουσα φροντίδα για να βεβαιώνεται ότι τα κτίρια, μηχανήματα και 

εγκαταστάσεις, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο αυτής της κάλυψης, διατηρούνται σε καλή κατάσταση 

και επισκευή και αν αποκαλυφθεί οποιοδήποτε ελάττωμα, θα ενεργήσει αμέσως για την επανόρθωση του 

ελαττώματος και στο διάστημα που μεσολαβεί θα φροντίσει να ληφθούν τέτοια προσωρινά προληπτικά μέτρα 

όπως μπορεί να απαιτούν οι περιστάσεις. 

Ο Ασφαλισμένος θα εκτελεί τέτοιες επιδιορθώσεις στα εν λόγω κτίρια, έργα, μηχανήματα και 

εγκαταστάσεις, και θα παίρνει τέτοια προληπτικά μέτρα σε σχέση με αυτά, όπως μπορεί να απαιτεί η 

εταιρεία από καιρού εις καιρό. 

Ο ασφαλισμένος θα παίρνει λογικά μέτρα για να συμμορφώνεται με όλες τις θεσμικές και άλλες 

υποχρεώσεις και κανονισμούς που επιβάλλονται απ' οποιαδήποτε αρχή. 

 

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 
Ο ασφαλισμένος από καιρού εις καιρό θα ειδοποιεί αμέσως την εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή 

οποιονδήποτε περιστάσεων που επηρεάζουν τον κίνδυνο. 

Αυτό το συμβόλαιο θα είναι άκυρο, αν αυξηθεί ο κίνδυνος από οποιαδήποτε αιτία, αν δεν υπάρχει σε 

κάθε περίπτωση η συγκατάθεση ή η έγκριση της εταιρείας που θα επιβεβαιώνεται με την έκδοση της σχετικής 

πρόσθετης πράξης. 

 

3. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Η εταιρία θα έχει κάθε εύλογο χρόνο το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης για να επιθεωρεί οποιαδήποτε 

περιουσία και σε περίπτωση που είναι προφανές οποιοδήποτε ελάττωμα ή κίνδυνος, η εταιρεία θα μπορεί 

να δώσει στον ασφαλισμένο έγγραφη προειδοποίηση αναφορικά με αυτό το ελάττωμα ή τον κίνδυνο και κάθε 

ευθύνη της σε σχέση με αυτό το ελάττωμα ή τον κίνδυνο ή που θα πηγάζει από αυτό, θα αναστέλλεται. Η 

εταιρεία επίσης μπορεί να εισέρχεται σ' οποιαδήποτε κτίρια που περιλαμβάνονται σ' αυτό το συμβόλαιο 

μέσω εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών ή πραγματογνωμόνων και αντιπροσώπων της για να τα εξετάσει μετά από 

ένα ατύχημα και μπορεί να τα διατηρήσει στην κατοχή της για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα 

απαιτηθεί κι ο ασφαλισμένος θα προσφέρει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για τέτοια είσοδο και 

εξέταση. 

 

4.Κατά τροποποίηση του Αρθρου 13 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ, ισχύει ότι: 

H υποχρέωση της Εταιρείας προς αποζημίωση για οποιαδήποτε, καλυπτόμενη από το παρόν ασφαλιστήριο, 

ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο ή/και υλικές ζημιές υπόκειται σε αποκλειστική τετραετή παραγραφή 

αρχόμενη από το τέλος του έτους εντός του οποίου συνέβη η ζημιά (άρθρο 10 Ν 2496/1997). 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

10 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ        

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αποζημίωση μέχρι των αναγραφομένων ορίων για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή θάνατο 

συμπεριλαμβάνεται και η ψυχική οδύνη και/ή ηθική βλάβη) σύμφωνα με όσα προβλέπει η 

παρούσα σύμβαση και ο Νόμος, εφόσον κριθεί υπεύθυνος ο ασφαλιζόμενος συνεπεία : 

 

1. Οποιασδήποτε από αμέλεια πράξη του,ή παράλειψης του, κατά τη νόμιμη άσκηση του 
επαγγέλματος του. 

 

2. Της αντικατάστασής του κατά τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματός του, σε περίπτωση 
διακοπών, άδειας, ασθενείας, ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, από ιατρό που δικαι- 

ούται να ασκεί νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα και οπωσδήποτε να έχει την ίδια 

ειδικότητα με τον ασφαλιζόμενο,αλλά για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα(30) ημέ- 

ρες ετησίως. 

 

3. Λάθους ή παράλειψης κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του 
ασφαλισμένου από τον ασφαλιζόμενο. 

 

4. Ατυχημάτων που συνέβησαν στους πελάτες και στα πρόσωπα που τους συνόδευαν, από 
τη στιγμή της εισόδου τους στο χώρο του ιατρείου όπου και η επαγγελματική εγκα- 

τάσταση του ασφαλισμένου  και μέχρι την έξοδό του από αυτόν με την προϋπόθεση 

ότι η παρούσα σύμβαση έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει την αστική ευθύνη του πιο 

πάνω αναφερομένου χώρου 

 

5. Ατυχημάτων που προκλήθηκαν από τη χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού 
(οργάνων,αντικειμένων, προϊόντων καθώς και πειραματόζωων εργαστηρίου),ακόμη και 

αν το υλικό ανήκε σε τρίτο, εφόσον όμως ο σφαλισμένος αγνοούσε την ελαττωματι- 

κότητά του. 

 

6. Ιατρικής βοηθείας αμέσου ανάγκης έστω κι αν πρόκειται για ειδικότητα άσχετη με 
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αυτήν που δηλώθηκε στην πρόταση ασφάλισης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η ευθύνη της Εταιρίας, όπως αυτή καθορίζεται στο 1ο Άρθρο έχει εφαρμογή επι αξιώσεων 

κατά του ασφαλισμένου που προέρχονται από γεγονότα (πράξεις ή παραλείψεις)που βρίσκο- 

νται σε άμεση αιτιώδη συνάφεια με την άσκηση  του  επαγγέλματος του και έλαβαν χώρα 

κατά τη χρονική περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

Εξαιρείται από την παρούσα  ασφάλιση κάθε ζημιά που προέρχεται από πράξη ή παράλειψη 

και ιδίως διάγνωση,θεραπευτική αγωγή, επέμβαση ή άλλο γεγονός που συνέβη σε χρόνο πριν 

την έναρξη της παρούσας ασφάλισης, έστω και αν οι συνέπειες ευθύνης του ασφαλισμένου 

εμφανίζονται μετά την έναρξη της ασφάλισης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση οι βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν από τον 

ασφαλιζόμενο, στον ή στη σύζυγό του καθώς και στους συγγενείς τους(ανιόντες,κατιόντες, 

αδελφούς και αδελφές), σ΄ αυτούς που συνοικούν ή συντηρούνται από τον ασφαλιζόμενο, 

στους υπηρέτες του και στα λοιπά πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία του με οποιαδή- 

ποτε σχέση. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στα ποσά που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες, οι αμοιβές πάσης 

φύσεως, οι τόκοι καθώς και τα δικαστικά, τα δικηγορικά και άλλα έξοδα. Η εταιρία δεν 

βαρύνεται,οπωσδήποτε,με πρόστιμα ή χρηματικές ποινές καθώς και με τυχόν δικαστικά έξο- 

δα σχετικά με ποινικές διώξεις. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη του προσώπου που αναγράφεται στη σχετική πρόταση 

(αίτηση),εφόσον είναι κάτοχος διπλώματος αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και άδειας για την 

άσκηση ιατρικού επαγγέλματος. Η πρόταση ασφάλισης, υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο, 

καθώς και το συμβόλαιο και οι τυχόν πρόσθετες σ΄αυτό πράξεις που έχουν εκδοθεί από την 

Εταιρεία, συνιστούν τη βάση της ασφάλισης και είναι τα μόνα στοιχεία που αποδεικνύουν 

την ασφάλιση, τους όρους αυτής, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμ- 

βαλλομένων μερών. Ο ασφαλισμένος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δηλώσεων του που 

έχουν διατυπωθεί στην πρόταση και έχουν υπογραφεί από τον ίδιο,έστω και αν δεν συμπλη- 

ρώθηκαν ιδιόχειρα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ρητά συμφωνείται ότι  ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι  από την ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Οι βλάβες αισθητικής φύσης σαν αποτέλεσμα χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλου τύπου 
επεμβάσεων και οι πλαστικές (αισθητικές) εγχειρήσεις. Οι βλάβες σε γεννητικά 

όργανα συνεπεία χρήσης ακτινών-Χ ή άλλης ραδιενεργούς συσκευής για διαγνωστι- 

κούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, η εκτέλεση ή η σύσταση χειρουργικής ή άλλης επέμ- 

βασης με σκοπό τη στείρωση εκτός εάν ενδείκνυται για θεραπευτικούς λόγους. 

2. Οι συνέπειες εγκληματικών, παρανόμων ή αντικανονικών πράξεων και/ή επεμβάσεων ή 
δοκιμασμένων μεθόδων του ιατρού και/ή του αντικαταστάτη του και/ ή των βοηθών 

του που δεν έχουν εγκριθεί στην Ελλάδα και/ή δεν είναι σύμφωνες με τα εκάστοτε 

δεδομένα της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας (loge artist). 

3. Οι συνέπειες όταν ο ασφαλιζόμενος ασκούσε τα καθήκοντά του υπό τη χρήση ναρκω- 
τικών, επήρεια οινοπνευματωδών ποτών και/ή άλλων τοξικών ουσιών. 

4. Οι σωματικές βλάβες ή θάνατος και οι υλικές ζημίες που ενδεχομένως θα προξενη- 
θούν συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ή άλλου ατυχήματος μεταφορικού μέσου που ανή- 

κει και/ή χρησιμοποιείται από τον ασφαλιζόμενο, έστω και αν το ατύχημα σχετίζε- 

ται με τη μεταφορά υποστατός ατύχημα ή ασθενήσαντος τρίτου. 

5. Οι ζημιές ή τα ατυχήματα που ενδεχομένως θα προξενηθούν σε τρίτους από πυρκα- 
γιά, καπνό, νερό ή κατάρρευση, έκρηξη,  βραχυκύκλωμα ή εκτίναξη λέβητα. 

6. Οι βλάβες που θα προξενηθούν σκόπιμα, καθώς και εκείνες που οφείλονται σε 

στοιχήματα. 

7. Αμβλώσεις, εκτός αν υπάρχει ανάγκη ιατρικά ενδεδειγμένη και τεκμηριωμένη 

εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Η ασφάλιση ισχύει αποκλειστικά για την ιατρική επαγγελματική δράση του ασφαλιζομένου 

που ασκείται μέσα στα όρια της Ελλάδας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αρχίζουν την ημερομήνια και ώρα που καθορίζονται στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπό τον όρο ότι το έχουν συναποδεχτεί ο ασφαλισμένος και η 

Εταιρεία και ότι το ασφάλιστρο που ορίστηκε με τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα, φόρους 

και χαρτόσημα,έχει καταβληθεί. Οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου αρχίζουν με την έκδοση 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το ασφάλιστρο είναι αδιαίρετο. Είναι, ακόμη ετήσιο και 

προκαταβάλλεται, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ειδική συμφωνία που να αναγράφεται στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία εγγράφως μέσα σε οκτώ(8) 

ημέρες,το αργότερο, οποιαδήποτε αλλαγή, προσωρινή ή οριστική, των στοιχείων που αναφέ- 

ρονται στην πρόταση ασφάλισης. Σ΄αυτή την περίπτωση, η κάλυψη που παρέχεται από το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο ισχύει μόνο εφόσον δοθεί έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας και 

αφού εκπληρωθούν προηγουμένως από τον ασφαλισμένο οι πρόσθετες υποχρεώσεις του που πη- 

γάζουν από τις μεταβολές αυτές. Με τη συμφωνία ότι, αν οι μεταβολές συνεπάγονται επ- 

αύξηση του κινδύνου, ο ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει το συμπληρωματικό ασ- 

φάλιστρο που αντιστοιχεί,με βάση το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά τη στιγμή της μεταβο- 

λής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρία για τον επέλθοντα 

κίνδυνο και την εναντίον του  αξίωση του παθόντα εντός εύλογου  χρονικού διαστήματος 

από την έγγραφη κοινοποίηση της σχετικής αγωγής σ'αυτόν ή από την κλήτευσή του ενώπιον 

ανακριτικών αρχών, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης αλλιώς χάνει τα δικαιώματά του 

από την ασφάλιση. 

Η δήλωση αυτή του ασφαλισμένου πρέπει να αναγράφει την αιτία, τις συνθήκες και τις 

συνέπειες του συμβάντος από το οποίο προβάλλεται αξίωση καθώς καιτα ονοματεπώνυμα και 

τις διευθύνσεις των παθόντων και μαρτύρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παρέχει στους δικηγόρους που ορίζονται από την Εταιρεία 

την αναγκαία νομιμοποίηση και βοήθεια. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει στο όνομα και 

για λογαριασμό του ασφαλιζομένου την υπεράσπισή του ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρί- 

ου, για ευθύνες του που καλύπτονται με το παρόν. Δικαιούται,επίσης, η Εταιρεία να ενα- 

γάγει κάθε τρίτον υπαίτιο της ζημίας που αφορά τον ασφαλιζόμενο. Οποιαδήποτε απόκρουση 

ή αναγνώριση αξίωσης, υπόσχεση, προσφορά ή καταβολή αποζημίωσης ή έγερση αγωγής κατά 

τρίτων που μπορεί να γίνει από τον ασφαλιζόμενο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 

Εταιρείας δε θα δεσμεύει την Εταιρεία. Παράβαση των παραπάνω απαλλάσσει την Εταιρεία 

από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ο ασφαλιζόμενος χάνει τα δικαιώματά του που απορρέουν από το παρόν και η Εταιρεία 

δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των εξόδων και αποζημιώσεων ως αχρεωστήτως κατα- 

βληθέντων στις παρακάτω περιπτώσεις : 

1. Εάν ο ασφαλιζόμενος, κατά την υποβολή της πρότασης ή κατά την τροποποίηση του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, έκανε δηλώσεις ανακριβείς και ελλειπείς, ή απέκρυψε 

περιστατικά ή γεγονότα είτε εν γνώσει του είτε εκ πλάνης κατά τρόπο ώστε η 

Εταιρεία δε θα ασφάλιζε την αστική του ευθύνη (επαγγελματική)ή δε θα ασφάλιζε 

με τους ίδιους όρους αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση. 

 

2. Εάν ο ασφαλιζόμενος έχει καλύψει την υπό του νόμου προβλεπόμενη αστική του ευ- 
θύνη (επαγγελματική) προς τρίτους και με άλλα συμβόλαια που έχουν εκδοθεί πριν 

από την έναρξη του παρόντος, ή συνάψει κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 

έτερα ασφαλιστήρια συμβόλαια και δε γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στην Εταιρεία. 

 

3. Εάν, παραβεί οποιονδήποτε όρο, διάταξη ή προθεσμία, που αναφέρονται στο ασφα- 
λιστήριο συμβόλαιο, ή, σε περίπτωση ζημίας, κάνει δηλώσεις ανακριβείς ή ελλει- 

πείς, αποκρύψει περιστατικά ή εξαφανίσει έγγραφα ή πιστοποιητικά που έχουν σχέση 

με τη ζημιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  5 ΕΤΙΑ 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς αποζημίωση για οποιαδήποτε, καλυπτόμενη απο το παρόν 

ασφαλιστήριο, ευθύνη για  σωματικές  βλάβες  ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές υπόκειται 

σε αποκλειστική τετραετή παραγραφή αρχόμενη από το τέλος του έτους εντός του οποίου 

συνέβη η ζημιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Ως διεύθυνση της Εταιρίας λογίζεται η έδρα της. Ως διεύθυνση του ασφαλιζομένου αυτή 

που αναγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Σε περίπτωση που άλλαξε η διεύθυνση 

του ασφαλιζομένου, αυτός υποχρεώνεται να το γνωστοποιήσει στην Εταιρία εγγράφως με 

βεβαίωση παραλαβής. Αλλιώς, κάθε κοινοποίηση της Εταιρίας προς τον ασφαλιζόμενο θα 

γίνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες στη διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο καθώς και στον γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου όπου η αναγραφόμενη 

διεύθυνση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τον οποίο ορίζει αντίκλητο και δεικτικό 

επιδόσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Συμφωνίες μεταξύ του ασφαλιζομένου και οποιουδήποτε προσώπου  που  μεσολαβεί μεταξύ 
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ασφαλιζομένου και Εταιρείας δε δεσμεύουν την Εταιρεία, εφόσον δεν αναγράφονται στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή στις πρόσθετες πράξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  5ΕΤΙΑ 

Η Εταιρεία  παραμένει υπεύθυνη και μετά τη λήξη του παρόντος για κάθε απαίτηση τρίτου 

παθόντος,που έγκαιρα αναγγέλθηκε και/ή διακανονίστηκε μερικώς και που προέρχεται από 

συμβάν που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, όπως υπεύθυνη θα  παρα- 

μείνει  η Εταιρεία και μετά τη λήξη του παρόντος ασφαλιστηρίου για οποιαδήποτε απαί- 

τηση τρίτου  (παθόντος) που θα εγερθεί εντός της χρονικής περιόδου τεσσάρων(4) ετών 

για ζημιές  που προκλήθηκαν και εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης 

(αρχική και ανανεωμένη)και για τις οποίες ο ασφαλιζόμενος και/ή Εταιρία δεν είχαν 

λάβει γνώση. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Για κάθε αμφισβήτηση που προέρχεται από το παρόν, ορίζονται από κοινού τα δικαστήρια 

της Αθήνας. 

2     ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Άρθρο 1ο 

 

1. Με το προσάρτημα αυτό καλύπτεται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τις περιεχό- 

μενες σ' αυτούς εξαιρέσεις, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται από τους ειδικούς 

όρους του παρόντος και η ευθύνη του ασφαλισμένου σε τρίτους από ατυχήματα που θα 

προκληθούν αποκλειστικά και μόνο στο χώρο λειτουργίας της επιχείρησης που ανα- 

γράφεται στο ασφαλιστήριο. 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Άρθρο 2ο 

1. Εξαιρείται ρητά από την παρούσα ασφάλιση, η ευθύνη του ασφαλισμένου: 

α) από την προσφορά ή παράλειψη προσφοράς επαγγελματικής υπηρεσίας, συμβουλής ή 

πληροφορίας, καθώς επίσης και από παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος ή/και 

πλημμελούς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, από τον ασφαλισμένο ή από άλλα πρό- 

σωπα προστηθέντα στην υπηρεσία του ασφαλισμένου. 

β) από την πώληση  ή  με  οποιονδήποτε  τρόπο  διάθεση  ή/και  χρήση προϊόντων 

και πάσης φύσεως αντικειμένων (ευθύνη προϊόντος) και 

γ) από δηλητηριάσεις και τις συνέπειες αυτών από τρόφιμα, ποτά, αέρια και λοιπά 

προϊόντα. 

2. Εξαιρείται επίσης, για κάθε ζημιογόνο γεγονός, ποσό ίσο με την αναγραφόμενη στο 

παρόν ασφαλιστήριο απαλλαγή της Εταιρείας. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

1.1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ νοείται η ασφαλιστική εταιρεία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε», η οποία παρέχει με τη 
σύμβαση, ασφαλιστική προστασία στον ασφαλισμένο. 

1.2. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ είναι ο συμβαλλόμενος με την Εταιρεία για την κατάρτιση της 

ασφαλιστικής σύμβασης. 

1.3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ είναι το πρόσωπο, του οποίου το συμφέρον απειλείται σε περίπτωση επέλευσης 
του κινδύνου. 

1.4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ είναι το πρόσωπο στο οποίο η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει 
την παροχή της. 

1.5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ είναι το χρηματικό ποσό μέχρι του οποίου κατ' ανώτατο όριο, συμφωνείται 
με την ασφαλιστική σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρεία για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής 

περιόδου. 

1.6. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ είναι η παροχή στην οποία υποχρεούται η Εταιρεία, όταν επέλθει το περιστατικό 
από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση της εταιρείας (ασφαλιστική περίπτωση). 

Οι Γενικοί Όροι που ακολουθούν διέπουν όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται με το 

ασφαλιστήριο στο οποίο είναι συνημμένοι. Οι Γενικοί Όροι μπορεί να τροποποιούνται με τους 

Ειδικούς Όρους που περιέχονται στα προσαρτήματα των επιμέρους καλύψεων. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες, που προέρχονται άμεσα από την 

απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, οι οποίες γεννήθηκαν 

από πράξεις ή παραλείψεις του, για τις οποίες έχει συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη, με την 

αναγραφή τους στον πίνακα του ασφαλιστηρίου και έχουν συνέπεια το θάνατο, σωματικές βλάβες ή 

υλικές ζημιές των τρίτων. 

Στις αξιώσεις αυτές περιλαμβάνονται και το χρηματικό ποσό για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη που 

επιδικάζεται από τα δικαστήρια, όχι όμως τα πρόστιμα ή οι χρηματικές ποινές, ούτε τα ποσά για 

την εξαγορά ή μετατροπή της ποινής, ούτε επίσης, τα έξοδα των ποινικών δικών 
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(συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του δικηγόρου). 

Ατυχήματα ή ζημιές που οφείλονται σε ένα και το αυτό γεγονός ή αίτιο, θεωρούνται ότι αποτελούν 

ένα και το αυτό ατύχημα ή γεγονός. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Το ασφαλιστήριο συντάσσεται σύμφωνα με τις δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης, που αναφέρονται 

στην αίτηση και με βάση αυτές υπολογίζονται και τα σχετικά ασφάλιστρα. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή του λήπτη της 

ασφάλισης δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας στοιχεία ή περιστατικά ουσιώδη για την 

εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την 

τροποποίησή της, εντός ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών. Η καταγγελία επιφέρει 

αποτελέσματα μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από την περιέλευσή της στο λήπτη. Αν η 

ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 3 του ν.2496/97 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία έναρξης και με 

την προϋπόθεση της καταβολής του ασφαλίστρου. Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, 

αν δεν έχει την υπογραφή αυτών που νόμιμα εκπροσωπούν την Εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό 

της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η ασφαλιστική σύμβαση διαρκεί μέχρι την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία λήξης της, 

πλην, όμως, η διάρκειά της παρατείνεται (ανανεώνεται) για ισόχρονη περίοδο, εφόσον αυτό έχει 

ζητηθεί με την αίτηση προς ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει και για τις επόμενες μετά την πρώτη 

παράταση (ανανέωση) ημερομηνίες λήξης. 

Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης , ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται στην 

καταβολή των ασφαλίστρων που αναλογούν στο χρόνο από την επέλευση του κινδύνου μέχρι την λήξη 

της ασφαλιστικής περιόδου. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι επίσης ασφαλισμένος κατά του ιδίου κινδύνου, συνολικά ή 

μερικά, και σε άλλους ασφαλιστές, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να 

δηλώσει τις ασφαλίσεις αυτές στην Εταιρεία κατά την σύναψη της ασφάλισης. Αν παρόμοιες 

ασφαλίσεις γίνουν μετά από αυτήν την ασφάλιση, έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν αμέσως την 

Εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία θα ευθύνεται κατ' αναλογία με τα ασφαλιστικά ποσά 

και των άλλων ασφαλιστικών εταιρειών. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος 

δεν κάνουν αυτή τη γνωστοποίηση, θα περιορίζεται 

το ασφάλισμα, στο οποίο υποχρεούται η Εταιρεία, στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη 

ασφάλιση, εκτός της περίπτωσης του δόλου του λήπτη ή του ασφαλισμένου, οπότε η Εταιρεία έχει το 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, εντός ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης, 

τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται αμέσως με τη λήψη του σχετικού εγγράφου από τον λήπτη. 

Σε περίπτωση που επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρεία 

απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος 

ασφαλίζεται και με άλλα ασφαλιστήρια της Εταιρείας, η υποχρέωση της για καταβολή ασφαλίσματος 

με βάση το παρόν αρχίζει μόνον εφόσον έχει εξαντληθεί το ασφαλιστικό ποσό που έχει 

προσδιορισθεί στα άλλα ασφαλιστήρια. 

Για το ποσό της απαλλαγής που καθορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ότι υποχρεώνεται η Εταιρεία να καταβάλει ασφάλισμα, σε εκτέλεση άλλης ασφαλιστικής 

σύμβασης της ιδίας. 

 

ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 6 

Σε περίπτωση που τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο διαδεχθεί άλλος στην ασφαλιστική 

σχέση ο λήπτης της ασφάλισης και ο διάδοχος αυτού ή του ασφαλισμένου έχουν την υποχρέωση να 

γνωρίσουν την μεταβολή αυτή το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες στην Εταιρεία. Στην περίπτωση 

της διαδοχής, εφόσον το ασφαλιστήριο δεν είναι εις διαταγήν ή στον κομιστή, η Εταιρεία, ο 

λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα 

σε τριάντα (30) ημέρες αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία από την Εταιρεία επιφέρει 

αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της από το λήπτη της 

ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο. Σε περίπτωση όμως που δεν γίνει τέτοια γνωστοποίηση μέσα στην 

παραπάνω προθεσμία, τότε η ασφάλιση παύει αυτοδικαίως αφού περάσουν οι επτά (7) ημέρες. 

 

ΕΠΙΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν γραπτά στην Εταιρεία, 

εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τότε που έλαβαν γνώση, οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται 

στον ασφαλιστικό κίνδυνο και που αυξάνει την πιθανότητά του. Την ίδια υποχρέωση έχουν ο λήπτης 

της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος, αν πρόκειται να αρχίσει να ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, 

που από την άσκησή του είναι δυνατόν να αυξηθεί ή ακόμα να μεταβληθεί ο κίνδυνος ή πρόκειται να 

αποθηκευθούν στα ακίνητα οποιαδήποτε είδη, που θα μπορούσαν να αυξήσουν την πιθανότητα να 
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πραγματοποιηθεί ο κίνδυνος που καλύπτεται. 

Σε μία τέτοια περίπτωση η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση ή να ζητήσει 

αυξημένο ασφάλιστρο και γενικώς να ζητήσει τροποποίηση της σύμβασης, εντός ενός (1) μηνός 

αφότου έλαβε γνώση των παραπάνω περιστατικών. Αν γίνει ατύχημα πριν από τις παραπάνω γραπτές 

γνωστοποιήσεις του ασφαλισμένου για τις μεταβολές (ή αν δεν έχουν καταβληθεί τα συμπληρωματικά 

ασφάλιστρα, στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει καταγγείλει την ασφάλιση, αλλά ζήτησε την 

αύξηση των ασφαλίστρων) και εφόσον η μη γνωστοποίηση οφείλεται σε δόλο του ασφαλισμένου, τότε η 

Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση για ασφάλισμα. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να: 

α) παρέχει κάθε διευκόλυνση στους υπαλλήλους ή πραγματογνώμονες της Εταιρείας, οποτεδήποτε 

αυτοί επιθυμούν να επιθεωρήσουν τον καλυπτόμενο κίνδυνο, με σκοπό την εξακρίβωση των δηλώσεων 

του λήπτη της ασφάλισης. 

β) παίρνει όλες τις λογικές προφυλάξεις για ν' αποφύγει ατυχήματα και να τηρεί σε κάθε 

περίπτωση τους νόμους και κανονισμούς που είναι σχετικοί για την ασφάλεια του κοινού και 

ειδικότερα να τηρεί συνέχεια και μάλιστα σε όλα τα στάδια των εργασιών που θα γίνουν από αυτόν, 

τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που αναφέρονται στις υποχρεώσεις αυτών που 

οικοδομούν, για την ασφάλεια του κοινού και των γειτονικών ιδιοκτησιών. 

γ) διατηρεί κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και λοιπά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην 

εργασία του, σε καλή κατάσταση και κατάλληλα για την εργασία που προορίζονται, όπως και να 

επιλέγει προσεκτικά τα άτομα του εργατοτεχνικού ή και υπαλληλικού προσωπικού του, ώστε να έχουν 

τις απαιτούμενες ικανότητες και προσόντα για το είδος της εργασίας που τους αναθέτει. 

δ) προβαίνει κατά τις εκσκαφές, στη θεμελίωση τοίχων ή βάσεων πέδιλων τυχόν γειτονικών κτιρίων, 

των οποίων η θεμελίωση δεν φτάνει μέχρι το βάθος των εκσκαφών που γίνεται, όπως ορίζει το 

Γ.Ο.Κ. που ισχύει. 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 9 

Η ασφαλιστική σύμβαση λύεται με καταγγελία στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 3, 5 και 7 των Γενικών αυτών Όρων. 

Ο λήπτης της ασφάλισης, καθώς και η εταιρεία δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση οποτεδήποτε 

και χωρίς τη συνδρομή κάποιου λόγου, που να δικαιολογεί την καταγγελία. Η καταγγελία γίνεται με 

γραπτή δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ή της Εταιρείας, τα δε αποτελέσματα της επέρχονται μετά 

πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 10 

1. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα μπορούσε να δικαιολογήσει αξίωση κατά της Εταιρείας, ο 

λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται: 

α) Να λάβει κάθε δυνατό μέτρο προς αποφυγή ή μείωση της ζημιάς και γενικά να κάνει κάθε πράξη 

που θα έκανε για το συμφέρον του, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες 

ενός επιμελούς προσώπου, όπως θα έκανε εάν δεν ήταν ασφαλισμένος. 

Τα έξοδα που προκύπτουν, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, περιλαμβάνονται στο 

ασφάλισμα. Σε καμία, όμως, περίπτωση το άθροισμα του συνόλου των εξόδων αυτών και του ποσού που 

θα καταβληθεί για ικανοποίηση των αξιώσεων των τρίτων, δεν μπορούν να υπερβούν το ασφαλιστικό 

ποσό. 

β) Εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να 

ειδοποιήσει γραπτά την Εταιρεία. Η αναγγελία θα αναφέρει τη φύση και τις συνθήκες του 

ατυχήματος, τα γεγονότα που επακολούθησαν, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτού 

που προξένησε το ατύχημα, των παθόντων και των μαρτύρων. 

γ) Να μην προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά, πληρωμή, υπόσχεση, αναγνώριση ευθύνης ή ανάληψη 

υποχρέωσης σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. 

2. Η Εταιρεία αν θέλει, μόλις της αναγγελθεί το ατύχημα, έχει το δικαίωμα να διεξάγει στο 

όνομα του ασφαλισμένου κάθε δικαστική υπόθεση καθώς και το δικαίωμα να κλείνει συμβιβασμούς για 

λογαριασμό του και να καταβάλλει αποζημίωση απευθείας στον ζημιωθέντα τρίτο. Με ποινή έκπτωσης 

κάθε δικαιώματός του για ασφάλισμα, ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να δίνει κάθε αναγκαία 

πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που θα του υποδείξει η Εταιρεία. 

Σε περίπτωση που θα γίνει αγωγή, ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να παραδώσει το ταχύτερο δυνατό 

στην Εταιρεία και με απόδειξη, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που κοινοποιείται σ' αυτόν, να 

τη βοηθήσει στην εξακρίβωση της ευθύνης και την έκταση των ζημιών, να κατονομάσει τους μάρτυρες 

και να τους φέρει στο δικαστήριο ή στη διεξαγωγή των μαρτυρικών αποδείξεων. Σε περίπτωση 

ποινικής δίωξης σε βάρος του, ο ασφαλισμένος πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Εταιρεία ώστε η 

τελευταία αν το θεωρεί σκόπιμο, να αναθέσει σε δικηγόρο της την υπεράσπισή του, τόσο κατά την 

προδικασία, όσο και κατά τη δίκη σε ακροατήριο. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου 

που συμφωνούνται μ' αυτόν τον όρο, θα απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε υποχρέωση της για 

ασφάλισμα. 

Αν η Εταιρεία ζητήσει το διακανονισμό της υπόθεσης με συμβιβασμό, αποτύχει όμως σ' αυτόν 

εξαιτίας άρνησης του ασφαλισμένου, επειδή οι απαιτήσεις του παθόντος υπερβαίνουν το ασφαλιστικό 
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ποσό, τότε η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε και οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη που τυχόν 

θα προκύψει (τόκοι, έξοδα κ.λ.π.). 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Το ύψος του ασφαλίσματος καθορίζεται με σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση που 

τα μέρη διαφωνούν, προσδιορίζεται με διαιτητική πραγματογνωμοσύνη. 

Στην περίπτωση της διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης κάθε μέρος ορίζει έναν πραγματογνώμονα, ο 

οποίος πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης και, στην 

περίπτωση που αυτοί διαφωνούν ως προς το ύψος της ζημιάς, ορίζουν ένα επιπραγματογνώμονα. Όταν 

διαφωνούν για το πρόσωπο του επιπραγματογνώμονα, αυτός θα είναι δικαστικός λειτουργός και θα 

ορίζεται με πράξη του Πενταμελούς Συμβουλίου, κατ' άρθρο 871 του Κώδικα της Πολιτικής 

Δικονομίας. 

Η διαιτητική πραγματογνωμοσύνη δεν έχει ποτέ ως αντικείμενο την ύπαρξη ή όχι ευθύνης και 

υποχρέωσης της Εταιρείας για πληρωμή αποζημίωσης, αλλά περιορίζεται αποκλειστικά στον 

περιορισμό του ύψους της ζημιάς και της απαιτούμενης δαπάνης προς αποκατάστασή της. 

Η επιλογή της διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης, σαν μέσου προσδιορισμού του ύψους του 

ασφαλίσματος και η συμμετοχή της στη διεξαγωγή της, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι έχει την έννοια, ότι η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρέωση καταβολή ς ασφαλίσματος. Στην 

διάρκεια της διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης και μέχρι να εκδοθεί σχετική απόφαση δεν τρέχουν 

τόκοι κατά της Εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Σε περίπτωση καταβολής ασφαλίσματος, το οποίο είναι μικρότερο του ασφαλιστικού ποσού το 

ασφαλιστικό ποσό για το χρονικό διάστημα από την επέλευση του κινδύνου μέχρι το τέλος της 

ασφαλιστικής περιόδου, μειώνεται κατά το ποσό του ασφαλίσματος που καταβλήθηκε, εκτός κι αν ο 

λήπτης της ασφάλισης πληρώσει το επιπλέον συμφωνημένο ασφάλιστρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, για 

πραγματοποίηση του ασφαλισμένου κινδύνου, η αξίωση του για ασφάλισμα δεν γεννάται, προτού να 

απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο Αρχείο, με πράξη του Εισαγγελέα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή καταδικασθεί αμετακλήτως για πρόκληση 

της ζημιάς από αμέλεια. Η πληρωμή του ασφαλίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Τα έξοδα 

(τέλη χαρτοσήμου, συμβολαιογραφικά κ.λ.π.) βαρύνουν τον ασφαλισμένο ή οιονδήποτε τρίτο προς τον 

οποίο έχει γίνει εκχώρηση ή κατάσχεση της ασφαλιστικής αποζημίωσης, ή τον δικαιούχο του 

ασφαλίσματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Κατά τροποποίηση κάθε διαφορετικής διάταξης νόμου, τόκοι καταβάλλονται στον ασφαλισμένο από το 

χρόνο, που θα συντρέξουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή ασφαλίσματος θα αναγνωρισθεί με τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση. 

β) Το ύψος του ασφαλίσματος θα έχει προσδιοριστεί με διαιτητική πραγματογνωμοσύνη. 

γ) Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος θα προσκομίσει στην Εταιρεία πιστοποιητικό ότι 

δεν ασκήθηκε δίωξη εναντίον του για πραγματοποίηση του ασφαλισμένου κινδύνου ή ότι έχει 

απαλλαγεί από την κατηγορία αμετακλήτως ή ότι καταδικάστηκε αμετακλήτως για πρόκληση του 

ατυχήματος από αμέλεια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Η Εταιρείας, καταβάλλοντας στον δικαιούχο του ασφαλίσματος, ή απευθείας προς το ζημιωθέντα 

τρίτο, αποκτά όλα τα δικαιώματα, που έχει αυτός ή ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος 

εναντίον των προσώπων που τυχόν είναι υπαίτιοι του ατυχήματος και υπόχρεοι προς αποκατάσταση 

ζημιών εξ' αυτού. Ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος και ο δικαιούχος του ασφαλίσματος 

έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους, κατά του τρίτου του υπόχρεου σε αποκατάσταση 

της ζημιάς, που περιέχονται στην Εταιρεία. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται την απαλλαγή 

της Εταιρείας, στο μέτρο που από υπαιτιότητα των πιο πάνω προσώπων ματαιώθηκε η άσκηση του 

αναγωγικού δικαιώματος της Εταιρείας. Ανεξάρτητα απ' αυτό ο ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα στην 

Εταιρεία, κάθε παρόμοιο δικαίωμα του και δίνει σ' αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να 

ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της, για αποζημίωσή της από τρίτον. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Για κάθε διαφορά συμφωνείται ότι αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, ακόμα κι 

αν η Εταιρεία έχει δημιουργήσει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 17 

Από την παρούσα ασφάλιση εξαιρείται η ευθύνη του ασφαλισμένου για: 
α) ατυχήματα ή ζημίες που γίνονται από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή από 

πρόσωπα που προστέθηκαν στην υπηρεσία τους 

β) σωματικές βλάβες, θάνατο ή ασθένεια οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας του λήπτη της 
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ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή και οποιουδήποτε προσώπου, που βρίσκεται σε υπαλληλική, εργατική 

ή εταιρική σχέση με αυτόν ή σε σχέση μίσθωσης έργου ή εργολαβίας και μάλιστα είτε σαν εργοδότη, 

είτε σαν εργολάβου ή και υπεργολάβου, εφόσον η σωματική βλάβη, ο θάνατος ή η ασθένεια συνέβη 

κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας αυτής της σχέσης ή απασχόλησής τους. Αν τα πρόσωπα, που βρίσκονται 

σε σχέση μίσθωσης έργου, εργολαβίας με τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο είναι νομικά 

πρόσωπα , η απαλλαγή της Εταιρείας που προβλέπεται με αυτό το άρθρο συμπεριλαμβάνει και την 

περίπτωση σωματικών βλαβών, θανάτου ή ασθένειας οποιουδήποτε ατόμου που ανήκει στο προσωπικό 

τους ή προστέθηκε στην υπηρεσία τους. 

γ) ζημιές ή απώλειες πραγμάτων από οποιαδήποτε αιτία, τα οποία είτε ανήκουν σε οποιονδήποτε από 

τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο β και που με λεπτομέρεια καθορίζονται σ' αυτό, 

είτε είναι πράγματα που βρίσκονται κάτω από τη φύλαξη, έλεγχο, μεσεγγύηση ή την οποιαδήποτε 

κατοχή η χρήση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή και των ιδίων παραπάνω προσώπων. 

δ) ζημίες σε πράγματα κάθε είδους και φύσης από κλοπή. 

ε) ατυχήματα ή ζημιές που προξενούνται από ζώα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, μοτοποδήλατα ή άλλα 

οχήματα κάθε είδους, καθώς και οποιουδήποτε είδους σκάφη θάλασσας και αέρα, ανελκυστήρες, 

αναβατήρες, ανυψωτήρες, αναβατόρια, γερανούς, εκσκαφείς, προωθητήρες χωμάτων, χωματοσυλλέκτες, 

φορτωτές και εκτοξευτήρες μπετόν που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή ή χρήση, είτε του 

ιδίου του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, είτε και προσώπων που με οποιαδήποτε σχέση 

προστέθηκαν στην υπηρεσία του, εκτός αν διαφορετικά συμφωνηθεί και αναγραφεί στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο. 

στ) ατυχήματα ή ζημίες που οφείλονται σε πυρκαγιά, έκρηξη, χρήση εκρηκτικών υλών έστω και με 

άδεια της αστυνομίας, βραχυκύκλωμα, ρήξη ή θραύση λεβήτων ή και άλλων δοχείων πίεσης. 

ζ) ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ελαττωματική αποχέτευση, αναθυμιάσεις, μόλυνση της 

ατμόσφαιρας ή του νερού, σκόνη από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, δηλητηριάσεις, καθώς 

επίσης και από τη φύση, κατάσταση, ελαττωματικότητα ή αλλοίωση, κάθε είδους προϊόντων, τροφών ή 

ποτών, τα οποία παράγονται, πωλούνται, προσφέρονται ή διαθέτονται από τον ασφαλισμένο, ή για 

λογαριασμό του 

η) ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις ή 

προπονήσεις, στοιχήματα, ράλλυ, διαγωνισμούς και συναγωνισμούς κάθε φύσης, καθώς επίσης και 

κατά τη διάρκεια των δοκιμών τους 

θ) ζημιά ή απώλεια σε οποιοδήποτε κτίριο, κτίσμα ή έδαφος, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ή 

προερχόμενη από καθίζηση, κλονισμό, μετακίνηση ή εξασθένηση του υπεδάφους ή των υποστηριγμάτων 

ή των θεμελίων τους 

ι) ζημιές σε έργα και εγκαταστάσεις κοινωφελών οργανισμών ή φορέων (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Εταιρεία 

Ύδρευσης ή Φωταερίου, δίκτυα δημοτικών ή κοινοτικών ή άλλων τοπικών φορέων) 

ια) ατυχήματα ή ζημίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια πλημμυρών, καταιγίδων, θυελλών, σεισμών 

ή και άλλων φυσικών φαινομένων, που συνιστούν ανωτέρα βία 

ιβ) ζημίες σ' αυτό το ίδιο έργο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, κατά την κατασκευή, εκτέλεση, 

επανεκτέλεση, μεταβολή, επισκευή ή επεξεργασία του από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον 

ασφαλισμένο, καθώς και για ζημίες που έγιναν κατά τη διάρκεια παρομοίων εργασιών σε βάρος 

τρίτων, στους οποίους έχει παραχωρηθεί ή μεταβιβασθεί μ' οποιαδήποτε σχέση, η μόνιμη ή 

προσωρινή χρήση ή εκμετάλλευση, ολοκλήρου του εκτελούμενου έργου ή τμήματος αυτού 

ιγ) ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο 

οποιωνδήποτε συμβατικών υποχρεώσεών του 

ιδ) ατυχήματα ή ζημιές που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού 

εχθρού, εχθροπραξίες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος, είτε όχι ) εμφύλιο πόλεμο, στάση, κίνημα, 

επανάσταση, ανταρσία, απεργίες, ανταπεργίες, πολιτικές ταραχές ή και οποιουδήποτε άλλου είδους 

καταστάσεις που είναι συναφείς με τις παραπάνω αναφερόμενες 

ιε) κάθε είδους και φύσης νόμιμη ευθύνη η οποία άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με τη 

συνδρομή και, άλλων αφορμών ή αιτιών, προέρχεται από ακτινοβολίες ιόντων, ραδιενεργό μόλυνση ή 

και από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή απόρριμμα ή κατάλοιπο της καύσης πυρηνικών καυσίμων . 

Με την έννοια αυτής της εξαίρεσης και μόνο, η καύση περιλαμβάνει και κάθε αυτενεργή λειτουργία 

πυρηνικής καύσης. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 

Για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα καθώς και για κάθε άλλη τυχόν παρέκκλιση του παρόντος ασφαλιστηρίου 

από την αίτηση, ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας 

στην Εταιρεία το έντυπο υπόδειγμα (Α) δήλωσης εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο 

με συστημένο ταχυδρομείο, μέσα σε (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης σ' αυτόν, του ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε έγγραφο με τις πληροφορίες 

που προβλέπονται από το άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για 

ασφάλιση ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που 

διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία το 

έντυπο υπόδειγμα (Β) δήλωσηςεναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν ασφαλιστήριο με συστημένο 

ταχυδρομείο, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ'αυτόν, του ασφαλιστηρίου. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

Αν το ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του (1) έτους ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, για 

λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω παραγράφους, να υπαναχωρήσει από την 

παρούσα σύμβαση αποστέλλοντας στη Εταιρεία επιστολή με συστημένο ταχυδρομείο, εντός 14 ημερών από 

την ημερομηνία παράδοσης σ'αυτόν, τoυ ασφαλιστηρίου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 
 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

παρέλαβα το υπ' αριθμ. 2224047787 ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας σας, το περιεχόμενο του οποίου 
παρεκκλίνει από την σχετική αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα παρακάτω σημεία : 

 

 

 

 

 

 

Για το λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωση μου στις παραπάνω παρεκκλίσεις, οι οποίες επομένως δεν ισχύουν. 

Επίσης σας καλώ να τροποποιήσετε τους σχετικούς όρους σύμφωνα με το περιεχόμενο της αίτησης μου για ασφάλιση, 

σε διαφορετική περίπτωση η σύναψη της μεταξύς μας σύμβασης ματαιούται, το δε ασφαλιστήριο που παρέλαβα 
ουδεμία ισχύ έχει. 

 

Τόπος _ Ημερομηνία / /   
 

Ο/Η δηλών/ούσα 
 
 

(υπογραφή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β 
 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η  ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
παρέλαβα το υπ' αριθμ. 2224047787 
όμως: 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας σας, δεν μου έχετε παραδώσει 

 

1. Τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 

2. Τους Γενικούς και Εδικούς Όρους που διέπουν την ασφαλιστική μου σύμβαση* 

 

*(να διαγραφεί ότι έχει παραδοθεί) 

 

Κατόπιν τούτων η μεταξύ μας σύμβαση είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και το πιο πάνω ασφαλιστήριο που 

μου παραδώσατε δεν έχει καμία ισχύ. 
 

 

 
Τόπος  _ Ημερομηνία / /   

Ο/Η δηλών/ούσα 

 

 
 

(υπογραφή) 

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

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (Άρθρο 2 παρ.6 του Ν.2496/1997) 
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Δηλώνω ότι παρέλαβα το παρόν Ασφαλιστήριο με τους συνημμένους Ασφαλιστικούς όρους 
(Γενικούς και Ειδικούς ) και τα Υποδείγματα Δηλώσεων Εναντίωσης που αναφέρονται σε αυτό. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Τόπος Ημερομηνία / /   

Ο/Η Λήπτης του Ασφαλιστηρίου 

ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Για την Εταιρεία 

 

 
 

(υπογραφή)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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