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Ανδρέας Χατζηανδρέου
Γενικός Διευθυντής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση στην οποία περιέχονται οι 
απαντήσεις και δηλώσεις του κατά τη σύναψη της ασφάλισης που 
αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής και που θεωρούνται ότι έχουν 
ενσωματωθεί στο έγγραφο αυτό έχει αποταθεί στην Εταιρεία για την 
ασφάλιση που περιέχεται πιο κάτω και έχει καταβάλει ή έχει συμφωνήσει 
να καταβάλει το Ασφάλιστρο σαν αντάλλαγμα για τέτοια ασφάλιση.

Το Ασφαλιστήριο αυτό βεβαιώνει ότι, όσον αφορά γεγονότα που 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και με την 
επιφύλαξη των όρων, εξαιρέσεων, ορισμών και προϋποθέσεων που 
περιέχονται στο έγγραφο αυτό ή σε πρόσθετη πράξη (που αναφέρονται 
πιο κάτω συλλογικά ως οι Όροι του Ασφαλιστηρίου) παρέχει την κάλυψη 
που αναφέρεται πιο κάτω.

PROGRESSIVE  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Ημερομηνία Έκδοσης Βιβλιαρίου:      10 / 01 / 2012
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Πίνακας
Έγγραφο που αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο αναφέρονται 
μεταξύ άλλων τα στοιχεία του Ασφαλισμένου και του Μηχανοκίνητου 
Οχήματος, η παρεχόμενη κάλυψη, η Περίοδος Ασφάλισης και το 
Ασφάλιστρο.

Πρόταση
Έγγραφο που έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις δηλώσεις και απαντήσεις 
του Ασφαλισμένου κατά τη σύναψη της ασφάλισης και αποτελεί τη βάση 
του Ασφαλιστηρίου.

Γεωγραφική Περιοχή:
Μέρος  I – Κύπρος και τα κράτη που έχουν προσυπογράψει τη Πολυμερή  
Συμφωνία  Εγγύησης.
Μέρος ΙΙ–  Κύπρος

Νόμος:
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) 
Νόμος του 2000, ή οποιοσδήποτε Νόμος που τον τροποποιεί ή τον 
αντικαθιστά και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε κανονισμούς που  έχουν 
εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν.

Οδός
Σημαίνει οδό στην Κύπρο σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από τον 
Νόμο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εταιρεία
Progressive  Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ

Ασφαλιστήριο
Περιλαμβάνει το Βιβλιάριο, τον Πίνακα, το Πιστοποιητικό Ασφάλισης και 
την Πρόταση τα οποία πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν τη 
σύμβαση ασφάλισης.

Ασφαλισμένος
Το πρόσωπο προς όφελος του οποίου  εκδόθηκε το Ασφαλιστήριο και 
αναγράφεται στον Πίνακα.

Εξουσιοδοτημένος Οδηγός: Οποιοσδήποτε απο τους πιο κάτω
Περιορισμοί ως προς τη Χρήση:
Όπως το πιστοποιητικό ασφάλισης που καλύπτει την περίοδο ασφάλισης  
η οποιοδήποτε πιστοποιητικό που θα εκδοθεί σε αντικατάσταση αυτού 
που να καλύπτει οποιαδήποτε ανανεωτική περίοδο ή άλλως πως και 
τέτοιο/α πιστοποιητικό/α θα θεωρείται/ούνται ως να ενσωματώνεται 
στο ασφαλιστήριο αυτό.
Νοουμένου ότι το πρόσωπο που οδηγεί κατέχει άδεια οδήγησης που 
να του επιτρέπει να οδηγεί το Μηχανοκίνητο Όχημα ή κατείχε άδεια 
οδήγησης και δε στερήθηκε του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτά 
τέτοιαν άδεια.
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Άδεια Οδήγησης
Σημαίνει άδεια για οδήγηση μηχανοκινήτου οχήματος για όχημα
της ίδιας κατηγορίας με το ασφαλιζόμενο όχημα η οποία χορηγείται με 
βάσεις τις διατάξεις του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 
Κίνησης Νόμου.

Μηχανοκίνητο Όχημα
Το μηχανοκίνητο όχημα που αναφέρεται στον Πίνακα.

Πρόσθετες Πράξεις
Λεκτικό το οποίο τροποποιεί ή διαφοροποιεί τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου της Εταιρείας.
Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου εκείνες που ρητά 
αναφέρονται στον Πίνακα.

Αγοραία Αξία
Το κόστος αντικατάστασης του Μηχανοκίνητου Οχήματος αν αυτό είναι 
δυνατό, με άλλο του ίδιου τύπου και μοντέλου, της ίδιας ηλικίας και 
κατάστασης.

Απαλλαγή
Το ποσό που αποτελεί το πρώτο μέρος της ζημιάς το οποίο η Εταιρεία 
δεν υποχρεούται να πληρώσει αλλά επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος.

Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης:
Η Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης όπως ορίζεται από το Νόμο.
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ή προέκυψε από τη χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος σε Οδό στην 
Κύπρο σχετικά με:

(α) θάνατο ή  σωματική βλάβη  οποιουδήποτε προσώπου

(β) επείγουσας φύσης  νοσηλεία οποιουδήποτε προσώπου

(γ) ζημιά σε περιουσία.

2. Κάλυψη  του Ασφαλισμένου και άλλων προσώπων εκτός της Κύπρου
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια Ευθύνης, 
η Εταιρεία παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε 
Εξουσιοδοτημένο Οδηγό που καθορίζεται στο Πιστοποιητικό 
Ασφάλισης έναντι όλων των ποσών , συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων, των τόκων και των  δαπανών του  προσώπου που προβάλλει  
την αξίωση, που ο Ασφαλισμένος ή ο Eξουσιοδοτημένος Οδηγός  θα 
καταστεί  κατά  νόμο  υπόλογος να πληρώσει ως αποτέλεσμα της 
χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε 
Κράτους, εκτός της Κύπρου, που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή 

Συμφωνία Εγγύησης: Νοείται ότι, η κάλυψη που παρέχεται με βάση  την  
παράγραφο αυτή,  είναι η  κάλυψη  που απαιτείται από τη νομοθεσία 
που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης 
που προκύπτει από τη χρήση Μηχανοκίνητων Οχημάτων που ισχύει 
στο κράτος στο οποίο συμβαίνει το γεγονός που δημιουργεί τέτοια 
ευθύνη.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η  κάλυψη που έχει επιλέξει ο Ασφαλισμένος καθορίζεται στον Πίνακα.

1.  Όπου η Παρεχόμενη  κάλυψη είναι Ευθύνης Έναντι Τρίτων 
 (Third Party), ισχύουν τα Μέρη 1, 3 & 4 του Ασφαλιστηρίου.
2. Όπου η Παρεχόμενη  κάλυψη είναι Ευθύνης Έναντι  Τρίτων, Πυρός      
 και Κλοπής  (Third Party Fire and Theft) ισχύουν τα Μέρη 1, 2, 3 & 
 4 του Ασφαλιστηρίου εκτός από  την παράγραφο 1(β) του 
 Μέρους 2 η οποία δεν ισχύει και ακυρώνεται.
3. Όπου η Παρεχόμενη κάλυψη είναι Περιεκτική (Compre-
 hensive) ισχύουν τα Μέρη 1, 2, 3 & 4 του Ασφαλιστηρίου.

Σημειώσεις

1. Η Εισαγωγική Ρήτρα, οι Ορισμοί και ο Πίνακας ισχύουν για όλες τις  
 καλύψεις.
2. Από το Μέρος 5 (Πρόσθετες Πράξεις) ισχύουν και αποτελούν μέρος 
 της κάλυψης που έχει ο Ασφαλισμένος εκείνες που ρητά 
 αναφέρονται στον Πίνακα. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

1. Κάλυψη  του Ασφαλισμένου και άλλων προσώπων στην Κύπρο
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια Ευθύνης  και στο 
Αρμόδιο Δικαστήριο, η Εταιρεία παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο 
ή σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Οδηγό έναντι όλων των ποσών, 
περιλαμβανομένων των εξόδων, των τόκων και των δαπανών του 
προσώπου που προβάλλει την αξίωση, που ο  Ασφαλισμένος ή 
οποιοσδήποτε Εξουσιοδοτημένος Οδηγός θα καταστεί κατά νόμο 
υπόλογος να πληρώσει ως αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε
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3. Κάλυψη  Νόμιμων Προσωπικών Αντιπροσώπων
Στην περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου που δικαιούται σε 
κάλυψη δυνάμει του Μέρους αυτού η Εταιρεία θα παράσχει κάλυψη  
σχετικά με την ευθύνη που υπέχει το πρόσωπο αυτό, στους νόμιμους 
προσωπικούς αντιπροσώπους του σύμφωνα με τους όρους και 
περιορισμούς που είχαν εφαρμογή στο πρόσωπο αυτό πριν από το  
θάνατο του.

4. Όρια Ευθύνης:
Όριο του ποσού της ευθύνης της Εταιρείας όσον αφορά  οποιοδήποτε 
περιστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαιτήσεων που 
εγείρονται από ή σε σχέση με το περιστατικό αυτό, δυνάμει των 
ακόλουθων παραγράφων:

1. Παράγραφος 1(α): Για σωματική  βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε 
 προσώπου………………………................το ισότιμο σε f33.540.000

2. Παράγραφος 1(β): Για νοσηλεία επείγουσας φύσης που 
 παρέχεται σε κάθε πρόσωπο………………….................... f35.00

3. Παράγραφος 1(γ): Για ζημιά σε περιουσία …………… f1.120,000
                                                        
4. Παράγραφος 2: Τα ελάχιστα όρια ευθύνης που προβλέπονται 
 από την αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει στο έδαφος των 
 Κρατών που αναφέρονται στην Παράγραφο 2, τηρουμένων πάντοτε 
 των προνοιών της  Παραγράφου 5 του Ασφαλιστηρίου αυτού.

5. Εφαρμογή Ορίων Ευθύνης.
Η ευθύνη της Εταιρείας δυνάμει του Μέρους  αυτού  του Ασφαλιστηρίου 
δεν θα υπερβαίνει τα ποσά της κάλυψης όπως αυτά παρουσιάζονται 
στην παράγραφο 4 ως όρια ευθύνης:
Νοείται ότι, στην περίπτωση χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος  
στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους εκτός της  Κύπρου, που έχει 
προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και η κάλυψη 
που παρέχεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, είναι για ποσό  
μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από την 
αντίστοιχη νομοθεσία του κράτους στο οποίο επισυνέβη το γεγονός 
που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, τότε εφαρμόζεται το μεγαλύτερο  
αυτό ποσό, παρόλο ότι το γεγονός επισυνέβη εκτός της Κύπρου.

6. Αντιπροσώπευση Και Υπεράσπιση.
Η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της:
(α) να προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να αντιπροσωπεύεται 
 σε οποιαδήποτε θανατική ανάκριση ή έρευνα αναφορικά με 
 οποιοδήποτε θάνατο που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο 
 κάλυψης δυνάμει του Μέρους αυτού.

(β) να αναλαμβάνει την υπεράσπιση οποιωνδήποτε νομικών   
 διαδικασιών σε οποιοδήποτε Δικαστήριο σχετικά με οποιαδήποτε 
 πράξη ή ισχυριζόμενο αδίκημα που προκάλεσε ή σχετίζεται με 
 οποιοδήποτε συμβάν που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο κάλυψης   
 δυνάμει του Μέρους  αυτού.
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7. Περιορισμός Επιβατών
Σε περίπτωση  που ως αποτέλεσμα της χρήσης του Μηχανοκίνητου 
Οχήματος δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού μεταφέρεται  
μεγαλύτερός  αριθμός  προσώπων από όσους αναφέρονται στον  
Πίνακα, ο Ασφαλισμένος ή ο οδηγός θα επιστρέψει στην Εταιρεία 
τόσο μέρος του συνολικού ποσού που πλήρωσε η Εταιρεία σχετικά 
με αξιώσεις των επιβατών του Ασφαλισμένου Οχήματος όσο είναι  
η αναλογία του αριθμού των επιπλέον επιβατών σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των επιβατών που μεταφέρονται.

8. Παράνομοι Επιβάτες.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει  
των διατάξεων του Νόμου σε σχέση με σωματική βλάβη ή θάνατο 
οποιουδήποτε προσώπου που επιβαίνει του Μηχανοκίνητου Οχήματος 
με τη συγκατάθεση του Ασφαλισμένου ή του οδηγού κατά παράβαση  
οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, τότε ο Ασφαλισμένος και/ή 
ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η 
Εταιρεία δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού  
από τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό.

9. Αρμόδιο Δικαστήριο
Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη να παρέχει κάλυψη δυνάμει του 
Ασφαλιστηρίου αυτού όσον αφορά δικαστικές αποφάσεις που δεν 
εκδίδονται από αρμόδιο Δικαστήριο της Δημοκρατίας στα πλαίσια 
οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που 
αφορά αποζημιώσεις δυνάμει της παραγράφου 1 του Ασφαλιστηρίου  
αυτού, η δε έννοια του όρου ‘’δικαστική απόφαση’’ είναι αυτή που του 
προσδίδεται από το Νόμο.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι

Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη:
(α) Δυνάμει των πιο πάνω παραγράφων 1,2  να παρέχει κάλυψη  σε
 οποιοδήποτε πρόσωπο:
  (i) Εκτός αν το πρόσωπο αυτό θα τηρεί εκπληρώνει και υπόκειται 
   στους Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού στην έκταση που αυτοί 
   μπορεί να έχουν εφαρμογή
 (ii) Αν το πρόσωπο αυτό δικαιούται σε κάλυψη δυνάμει άλλου 
   ασφαλιστηρίου

(β) Όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με τη σωματική βλάβη ή το θάνατο 
 ή τη ζημιά σε περιουσία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά 
 το χρόνο της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος, από την 
 οποία προέκυψε η ευθύνη, με τη θέλησή του, μεταφέρεται μέσα ή 
 πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα, εισέρχεται ή επιβιβάζεται σε 
 τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό και το οποίο πρόσωπο 
 γνώριζε ή είχε λόγο να πιστεύει ότι το Μηχανοκίνητο Όχημα είχε 
 κλαπεί ή κατείχετο παράνομα.

(γ) Όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη που 
 προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια εργοδότησης 
 προσώπου που εργοδοτείται από τον ασφαλισμένο, εκτός 
 από ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε 
 προσώπου που μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο  Μηχανοκίνητο 
 όχημα, επιβιβάζεται πάνω σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από 
 αυτό και που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια 
 τέτοιας εργοδότησης και ως αποτέλεσμα της χρήσης του 
 μηχανοκίνητου οχήματος σε “Οδό’’.

(δ) Όσον αφορά το θάνατο ή τη σωματική βλάβη ή τη ζημιά που 
 προκύπτει ή προκαλείται σχετικά με τη  μεταφορά φορτίου 
 στο Μηχανοκίνητο Όχημα για να φορτωθεί σ΄αυτό ή τη 
 μεταφορά   φορτίου  από το  Μηχανοκίνητο Όχημα μετά την 
 εκφόρτωση του από αυτό.

(ε) Όσον αφορά ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία κατά τη φόρτωση  ή 
 εκφόρτωση ή μεταφορά τους μέσα ή  πάνω στο Μηχανοκίνητο 
 Όχημα.

(στ) ‘Οσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο 
 που ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο
  (i) του Ασφαλισμένου ή
  (ii) οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί 
  δυνάμει του Aσφαλιστηρίου
 (iii) μέλους της οικογένειας του Ασφαλισμένου που διαμένει 
  κάτω από την ίδια στέγη ή μέλους της ίδιας της οικογένειας που 
  διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με οποιοδήποτε πρόσωπο που 
  απαιτεί να καλυφθεί.

(ζ) Όσον αφορά ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, 
 αερογέφυρα, δρόμο ή σε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτά και 
 που προκαλείται από δόνηση ή από το βάρος του Μηχανοκίνητου 
 Οχήματος ή από το βάρος του φορτίου που μεταφέρει.

(η) Όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα που έχει 
 υποστεί βλάβη και που έχει προσδεθεί στο Μηχανοκίνητο Όχημα.

(θ) Να καλύψει την ευθύνη προσώπου που επιβαίνει του
 Μηχανοκίνητου Οχήματος.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που το δικαίωμα έγερσης αγωγής εναντίον του  
Ασφαλισμένου και/ή του οδηγού σε σχέση με περιστατικό που  
διαφορετικά η Εταιρεία θα είχε υποχρέωση να παρέχει κάλυψη δυνάμει 
του Ασφαλιστηρίου αυτού, έχει παραγραφεί σε σχέση  με  την Εταιρεία 
δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε 
ευθύνη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού για καταβολή οποιουδήποτε 
ποσού προς τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό, είτε αυτός έχει καταβάλει 
οποιοδήποτε ποσό είτε όχι.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει 
των διατάξεων του Νόμου το οποίο δεν θα ήταν υπόλογη να καταβάλει 
δυνάμει των Όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού, τότε ο Ασφαλισμένος 
και/ή ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η 
Εταιρεία δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από 
τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό.

Ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός αναλαμβάνει επίσης να επιστρέψει 
στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό που κατέβαλε η Εταιρεία δυνάμει 
οποιασδήποτε συμφωνίας που βρίσκεται σε ισχύ

(α) Μεταξύ της Κυβέρνησης της  Δημοκρατίας και του Ταμείου 
 Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ή

(β) Μεταξύ της Εταιρείας και του πιο πάνω Ταμείου, ή

(γ) Μεταξύ της Εταιρείας και των άλλων Ασφαλιστικών  Εταιρειών 
 μελών του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ή

(δ) Μεταξύ του Κυπριακού Γραφείου  Διεθνούς Ασφάλισης και 
 οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου ή  Γραφείων Διεθνούς 
 Ασφάλισης και το οποίο ποσό η Εταιρεία δεν θα ήταν διαφορετικά  
 υπόλογη να καταβάλει δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.
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ΜΕΡΟΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1α. Απώλεια ή Ζημιά από Φωτιά ή Κλοπή
 Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας  
 ή ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα και στα εξαρτήματα και 
 ανταλλακτικά τούτου εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα και 
 αποτελούν μέρος του, για ζημιά που προκαλείται άμεσα από 
 φωτιά, αυτοανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα 
 κλοπής.

   β. Απώλεια ή Ζημιά που δεν προκαλείται από Φωτιά ή Κλοπή
 Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας 
 ή ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα και στα εξαρτήματα και  
 ανταλλακτικά τούτου εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα και 
 αποτελούν μέρος του, για ζημιά που προκαλείται άμεσα από 
 αιτίες άλλες από τη Φωτιά ή την Κλοπή.

2. Δικαίωμα Επιλογής
Η  Εταιρεία έχει δικαίωμα να επιλέξει είτε τη χρηματική πληρωμή του 
ποσού της απώλειας ή ζημιάς είτε να επιδιορθώσει,  επαναφέρει στην 
προηγούμενη κατάσταση, ή αντικαταστήσει το Μηχανοκίνητο Όχημα ή  
οποιοδήποτε μέρος τούτου, ή τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
Η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει την αξία των  μερών που
έχουν απολεσθεί ή υποστεί ζημιά και το λογικό κόστος  της  
εφαρμογής των εν λόγω μερών, νοουμένου ότι η ευθύνη της 
Εταιρείας περιορίζεται στην λογική αγοραία αξία του Μηχανοκίνητου 
Οχήματος   κατά το χρόνο της απώλειας ή ζημιάς η οποία όμως να 
μην υπερβαίνει την αξία που αναφέρεται στον Πίνακα.

3. Σύμβαση Ενοικιαγοράς, Δανειοδότησης ή Μίσθωσης
Αν, εν γνώσει της Εταιρείας, το Μηχανοκίνητο Όχημα αποτελεί 
αντικείμενο σύμβασης ενοικιαγοράς, δανειοδότησης ή μίσθωσης, 
οποιαδήποτε χρηματική πληρωμή δυνάμει του Ασφαλιστηρίου 
αυτού γίνεται στον ιδιοκτήτη που περιγράφεται στην σύμβαση της 
ενοικιαγοράς ή στον εγγεγραμμένο δανειστή, η δε απόδειξη παραλαβής 
χρημάτων από αυτούς αποτελεί πλήρη και οριστική  εξόφληση και 
απαλλαγή της Εταιρείας όσον αφορά την εν λόγω απώλεια ή ζημιά.

4. Φύλαξη και Μετακίνηση μετά το Ατύχημα
Αν το Μηχανοκίνητο Όχημα ακινητοποιηθεί συνεπεία απώλειας ή 
ζημιάς που καλύπτεται από το Μέρος αυτό του Ασφαλιστηρίου, η 
Εταιρεία θα επιβαρύνεται με το κόστος της φύλαξης και μετακίνησης  
του στους πλησιέστερους επιδιορθωτές με ανώτατο όριο ευθύνης f85.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ 2

H Εταιρεία δεν θα ευθύνεται να πληρώσει για:

(α) Επακόλουθη ζημιά

(β) Μείωση της αξίας, φυσική φθορά, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, 
 διακοπή ή θραύση

(γ) Ζημιά στα ελαστικά εκτός αν ταυτόχρονα προκληθεί ζημιά και σε 
 άλλα μέρη του Μηχανοκίνητου Οχήματος.

(δ) Ζημιά που προκαλείται από υπερφόρτωση ή καταπόνηση του  
 Μηχανοκίνητου Οχήματος

(ε) Απώλεια η ζημιά σε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά που προκαλείται 
 από κλοπή ή απόπειρα κλοπής εκτός σε περίπτωση που έχει 
 κλαπεί ταυτόχρονα το Μηχανοκίνητο Όχημα. Η εξαίρεση έχει ισχύ 
 μόνο στις ασφαλίσεις μοτοσικλετών και οχημάτων που αποτελούν 
 αντικείμενο εμπορίας (Motor Trade).
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MΕΡΟΣ 3 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη

1. Όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια , ζημιά ή ευθύνη 
 που προκαλείται, προκύπτει ή επισυμβαίνει:

 (α) Εκτός της Γεωγραφικής Περιοχής.
 (β) Όταν το Μηχανοκίνητο όχημα

   (i) Δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους Περιορισμούς ως προς 
    την Χρήση
   (ii)  Δεν οδηγείται από Εξουσιοδοτημένο Οδηγό
   (iii) Βρίσκεται στην κατοχή μη Εξουσιοδοτημένου Οδηγού με 
     σκοπό να οδηγηθεί από αυτόν

2. Όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή 
 ευθύνη που προκαλείται ή συνδράμεται ή αποδίδεται ή
 προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με:
 (α) Απεργία, ανταπεργία, οχλαγωγία, πολιτική αναταραχή
 (β) Κατακράτηση, κατάσχεση, δήμευση ή κατά την διάρκεια απόπειρας 
  επίτευξης τους
 (γ) Πλήμμυρα, τυφώνα, καταιγίδα,  θύελλα,  κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, 
   έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη διατάραξη των στοιχείων της 
  φύσης ή άλλες άμεσες ή έμμεσες συνέπειες των πιο πάνω 
  συμβάντων και σε περίπτωση οποιαδήποτε απαίτησης δυνάμει 
  της υποπαραγράφου αυτής το πρόσωπο που απαιτεί να 
  καλυφθεί οφείλει να αποδείξει ότι το ατύχημα, απώλεια, ζημιά ή 
  ευθύνη προέκυψε άσχετα από και με κανένα τρόπο δεν 

 
 σχετιζόταν ή δεν προκλήθηκε από ή δεν συνδράμηκε από ή δεν 
 αποδόθηκε σε οποιοδήποτε από τα συμβάντα αυτά ή στις 
 επιπτώσεις τούτων. Ελλείψει τέτοιας απόδειξης, η Εταιρεία δεν 
 είναι υπόλογη να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με την 
 εν λόγω απαίτηση. 

3. Όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη που εγείρεται βάσει συμφωνίας 
 αλλά που δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία

4. Να καλύψει ευθύνη του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε οδηγού που 
 απορρέει από εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή 
 παράλειψη των και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο 
 γεγονός.

5. Όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που οποιοδήποτε πρόσωπο 
 που απαιτεί να καλυφθεί θα είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από 
 οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ του 
 προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί και του άλλου αυτού 
 προσώπου.

6. Όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη, περιστατικό, απώλεια ή ζημιά σε 
 οποιαδήποτε περιουσία η οποιαδήποτε ζημιά η δαπάνη που 
 προκύπτει ή προέρχεται από αυτή ή οποιαδήποτε επακόλουθη 
 ζημιά που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή προέρχεται 
 από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μόλυνση λόγω της 
 ραδιενέργειας από πυρηνικά καύσιμα ή από πυρηνικά κατάλοιπα 
 λόγω της καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών καυσίμων. Για τους 
 σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, καύση ή ανάφλεξη περιλαμβάνει 
 οποιαδήποτε αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής διάσπασης.
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7. Όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη 
 που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή προέρχεται από ύλη 
 πυρηνικών όπλων.

8. Να παρέχει κάλυψη
(α) στον οδηγό
(ι)  αν αυτός οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων 
ή ναρκωτικών ή
(ιι) αν οδηγεί έχοντας καταναλώσει τόση ποσότητα αλκοόλης σε 
οποιαδήποτε  μορφή, ώστε η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή το αίμα 
αυτού να υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία ή 
(ιιι) αν αρνήθηκε ή απέφυγε με οποιοδήποτε τρόπο να παράσχει 
δείγμα εκπνοής ή δείγμα αίματος για σκοπούς εξακρίβωσης 
της ποσότητας αλκοόλης στην εκπνοή ή το αίμα αυτού.

(β) στον ασφαλισμένο αν αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι 
ο οδηγός οδηγούσε  υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών , 
φαρμάκων ή ναρκωτικών ή έχοντας αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή 
ή το αίμα αυτού πέραν από το όριο που καθορίζεται από τη σχετική 
νομοθεσία.

9. Να παρέχει κάλυψη
(α) στον οδηγό που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευόμενου 
αν αυτός δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες, διατάξεις 
και περιορισμούς του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001, 
του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

Νόμου του 1972 και Κανονισμών και οποιοδήποτε νόμων τους 
τροποποιούν και/ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων ή κανονισμών
(β) στον Ασφαλισμένο, αν αυτός γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει 
ότι ο οδηγός κάτοχος άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγεί 
το Μηχανοκίνητο Όχημα χωρίς να συμμορφώνεται με τα όσα 
αναφέρονται στο (α) πιο πάνω ή επιτρέπει τέτοια οδήγηση.

10. Να παρέχει κάλυψη ή αποζημίωση δυνάμει του Αφαλιστηρίου 
όσον αφορά οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που προκαλείται, 
προκύπτει ή συμβαίνει από ή στο Μηχανοκίνητο όχημα ενώ αυτό 
βρίσκεται σταθερά ακινητοποιημένο στο έδαφος και χρησιμοποιείται ως 
μηχάνημα ή εργαλείο.

11.  Όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα που δεν ειδοποιείται η 
αστυνομία αμέσως μετά το συμβάν.

12.  Εξαίρεση Πολέμου, Τρομοκρατικής Ενέργειας, Πυρηνικής
Ακτινοβολίας και Μόλυνσης του Περιβάλλοντος

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη περί του αντιθέτου σε σχέση  
με την ασφάλιση αυτή ή οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη, συμφωνείται 
ότι η ασφάλιση  αυτή εξαιρεί θάνατο, ανικανότητα, απώλεια, ζημιά, 
καταστροφή, οποιεσδήποτε νομικές ευθύνες, κόστος ή έξοδο 
συμπεριλαμβανομένης  επακόλουθης ζημιάς οποιασδήποτε φύσης, 
ή οποία προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, ή απορρέει από ή σε σχέση με 
οποιαδήποτε από τα πιο κάτω, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία 
ή γεγονός που συμβάλλει, είτε ταυτόχρονα είτε με οποιαδήποτε άλλη 
σειρά, στη ζημιά:
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1. Πόλεμο, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές
επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, 
ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, πολιτική αναταραχή που λαμβάνει 
διαστάσεις ή  μπορεί να θεωρηθεί ως εξέγερση, στρατιωτική ενέργεια  
ή κατάληψη εξουσίας, ή

    
2. Οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη

“Τρομοκρατική πράξη’’ σημαίνει πράξη  η οποία περιλαμβάνει αλλά 
δεν περιορίζεται στη χρήση ισχύος, βίας, ατομικών/βιολογικών/
χημικών όπλων, όπλων μαζικής καταστροφής, καταστροφή, διακοπή 
ή παρεμπόδιση των επικοινωνιών και των υποδομών συστημάτων 
πληροφόρησης και/ή των περιεχομένων τους, δολιοφθορά ή τη 
χρήση οποιωνδήποτε άλλων μέσων που δύνανται να προκαλέσουν 
ή να έχουν πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη οποιασδήποτε φύσης 
που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε πυρηνικές ακτινοβολίες 
και/ή βιολογικές ουσίες και/ή την απειλή οποιασδήποτε από τις 
πιο πάνω πράξεις από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, 
είτε ενεργούντων με ίδια πρωτοβουλία είτε εκ μέρους ή σε σχέση 
με οποιαδήποτε οργάνωση/οργανώσεις ή κυβέρνηση/κυβερνήσεις η 
οποία διαπράττεται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς 
ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους συμπεριλαμβανομένης της  πρόθεσης 
επηρεασμού οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή του εκφοβισμού του 
κοινού ή οποιοδήποτε μέρους αυτού.

  
3. Πυρηνική ακτινοβολία και/ή μόλυνση από χημικές και/ή βιολογικές

ουσίες, στην έκτακτη που αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο 1 και 2 
πιο πάνω.

‘’ Μόλυνση’’ σημαίνει τη μόλυνση, ρύπανση, δηλητηρίαση ή την 
πρόληψη και/ή τον περιορισμό της χρήσης αντικειμένων που 
οφείλεται στην επίδραση χημικών και/ή βιολογικών ουσιών

Eξαιρούνται επίσης απώλεια, ζημιά, κόστος ή έξοδο οποιασδήποτε 
φύσης που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από/ή που απορρέει από/ή σε 
σχέση με οποιοδήποτε μέτρο που λαμβάνεται ή πράξη που εκτελείται 
με σκοπό τον έλεγχο, παρεμπόδιση ή καταστολή ή με οποιοδήποτε 
τρόπο που έχει σχέση με το 1,2 και/ή 3 πιο πάνω.

 Σε περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλιστής  ισχυρίζεται ότι, ως 
 συνέπεια των πιο πάνω εξαιρέσεων οποιαδήποτε απώλεια 
 ή ζημιά  ή οικονομική επιβάρυνση δεν καλύπτεται από την 
 παρούσα ασφάλιση, η υποχρέωση προς απόδειξη ότι η απώλεια, η 
 ζημιά  ή   οικονομική   επιβάρυνση   καλύπτεται,    θα    βαρύνει    τον  
 ασφαλισμένο.

13. Εξαίρεση Κατεχομένων Εδαφών
 Νοείται, συμφωνείται και δηλώνεται ανεξάρτητα από οποιανδήποτε 
 διάταξη περί  του αντιθέτου που  διαλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο  
 αυτό ή σε οποιονδήποτε πρόσθετη πράξη, η κάλυψη που παρέχεται   
 δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού δεν θα έχει εφαρμογή όσον αφορά 
 οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που 
 προκαλείται, προκύπτει ή επισυμβαίνει στις περιοχές 
 της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της 
 Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
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ΜΕΡΟΣ 4 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ερμηνεία
Το Βιβλιάριο αυτό, ο Πίνακας η Πρόταση και το Πιστοποιητικό 
Ασφάλισης θεωρούνται ως μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή 
φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια θα έχει αυτή την ειδική 
έννοια οπουδήποτε αυτή εμφανίζεται.

2. Καθήκον του Ασφαλισμένου
Η πιστή τήρηση και συμμόρφωση με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου 
αυτού στο μέτρο που αυτοί αναφέρονται σε οτιδήποτε οφείλει να 
πράξει ή να μην πράξει ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που 
απαιτεί να καλυφθεί, καθώς επίσης η αλήθεια των απαντήσεων και 
δηλώσεων που έγιναν από αυτόν κατά την σύναψη της ασφάλισης 
και περιέχονται στην πρόταση, συνιστούν προϋποθέσεις για τυχόν 
ευθύνη της Εταιρείας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού δυνάμει 
του Ασφαλιστηρίου αυτού.

3. Γραπτή Ειδοποίηση
Κάθε ειδοποίηση που δίδεται ή κοινοποίηση που γίνεται δυνάμει του 
Ασφαλιστηρίου αυτού πρέπει να επιδίδεται γραπτώς στην Εταιρεία.

4. Συντήρηση του Μηχανοκίνητου Οχήματος
Ο Ασφαλισμένος θα λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη 
προστασία του Μηχανοκίνητου Οχήματος από απώλεια ή ζημιά και 
για τη διατήρησή   του   σε  καλή  κατάσταση, η  δε Εταιρεία έχει 
πάντοτε το απόλυτο δικαίωμα να εξετάζει το Μηχανοκίνητο Όχημα ή 
οποιοδήποτε μέρος του.

Στην περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης το Μηχανοκίνητο
Όχημα δεν αφήνεται ανεπιτήρητο εκτός αν ληφθούν οι κατάλληλες 
προφυλάξεις για την πρόληψη περαιτέρω απώλειας ή ζημιάς και σε 
περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα οδηγηθεί προτού γίνουν 
οι αναγκαίες επιδιορθώσεις, οποιαδήποτε επιπρόσθετη ζημιά στο 
Μηχανοκίνητο Όχημα εξαιρείται της κάλυψης που παρέχεται από το 
Ασφαλιστήριο αυτό.

5. Γνωστοποίηση Ατυχημάτων
Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού εξαιτίας του οποίου 
είναι δυνατό να εγερθεί απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου 
αυτού ο Ασφαλισμένος θα γνωστοποιεί τούτο το ταχύτερο 
δυνατό στην Εταιρεία δίδοντας πλήρη στοιχεία. Κάθε επιστολή, 
απαίτηση, ένταλμα, κλήση και δικόγραφο θα γνωστοποιείται 
ή θα αποστέλλεται στην Εταιρεία αμέσως μόλις ληφθεί.
Ειδοποίηση θα δίδεται επίσης στην Εταιρεία αμέσως μόλις ο 
Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί  
λάβει γνώση επικείμενης δίωξης, θανατικής ανάκρισης ή έρευνας 
σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό. Στην περίπτωση 
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ατυχήματος, κλοπής ή άλλης πράξης που συνιστά ποινικό αδίκημα 
που δυνατό να δώσει αφορμή για απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου 
αυτού, ο Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία 
και να συνεργάζεται με την Εταιρεία ώστε να επιτευχθεί η καταδίκη 
του παραβάτη.

6. Διαδικασία Απαιτήσεων
Ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να 
καλυφθεί δε θα προβαίνει σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση 
ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δικαιούται, αν το επιθυμεί, να αναλάβει και να διεξάγει εκ 
μέρους του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί 
να καλυφθεί την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε 
απαίτησης η να υποβάλει εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε 
προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί, για δικό της όφελος οποιαδήποτε 
απαίτηση για κάλυψη ή αποζημιώσεις ή άλλως πως. Η Εταιρεία θα 
έχει το δικαίωμα να ενεργεί όπως νομίζει ορθό κατά την κρίση της 
κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας και για τον 
διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης, ο δε Ασφαλισμένος και 
οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί  θα παρέχει όλες 
τις πληροφορίες και βοήθεια που η Εταιρεία δυνατό να χρειαστεί. Σε 
περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς το 
σκοπό διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης και τέτοια πληρωμή 
περιλαμβάνει ποσό που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό ο 
Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί θα 
καταβάλλει στην Εταιρεία το μη καλυπτόμενο ποσό.

7. Άλλη Ασφάλιση
Αν κατά το χρόνο κατά τον οποίο προκύπτει οποιαδήποτε απαίτηση  
δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού υπάρχει οποιαδήποτε άλλη  
ασφάλιση που καλύπτει την ίδια απώλεια, ζημιά ή ευθύνη, η Εταιρεία 
δεν είναι υπόχρεη να καταβάλει ή συνεισφέρει πέραν του μεριδίου 
που της αναλογεί για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, αποζημίωση,  έξοδα 
ή δαπάνες. Νοείται πάντοτε ότι τίποτε στον Όρο αυτό δεν δημιουργεί 
για την Εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη από την οποία, αν δεν υπήρχε ο 
Όρος αυτός, αυτή θα απαλλασσόταν δυνάμει της Εξαίρεσης (α)(ii) του 
Μέρους (I) του Ασφαλιστηρίου αυτού.

8. Ακύρωση
Η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αυτό 
αποστέλλοντας ειδοποίηση επτά ημερών με συστημένη επιστολή 
στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Σε αυτή 
την περίπτωση επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα κατ’ αναλογία μη 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Το Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί 
οποτεδήποτε από τον Ασφαλισμένο με ειδοποίηση επτά ημερών. Σε 
αυτή την περίπτωση, και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου της Ασφάλισης και το 
ισχύον Πιστοποιητικό Ασφάλισης έχει επιστραφεί στην Εταιρεία 
κατά ή πριν την ημερομηνία της ακύρωσης, η Εταιρεία δικαιούται 
στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα με βάση τις τιμές που ισχύουν για 
Ασφάλιση Βραχείας Περιόδου.

9. Παραγραφή
Εάν έχει υποβληθεί απαίτηση από τον ασφαλισμένο και αυτή έχει 
απορριφθεί και δεν έχει εγερθεί αγωγή εντός δώδεκα μηνών από 
την ημερομηνία απόρριψης, η εταιρεία απαλλάσσεται οποιασδήποτε 
υποχρέωσης για αποζημίωση.
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ΜΕΡΟΣ 5 – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Από το Μέρος αυτό ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του Ασφαλιστηρίου μόνον όσες Πρόσθετες Πράξεις ρητά αναφέρονται 
στον Πίνακα. Όλοι οι όροι, πρόνοιες και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου 
ισχύουν και εφαρμόζονται για τις πιο κάτω πρόσθετες πράξεις.
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ΡΗΤΡΕΣ

ΡΗΤΡΑ 2
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥθΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡωΜΗ ΤΟΥ ΚΑθΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡωΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
(ExCESS Own dAMAGE ClAIMS)
Νοείται και συμφωνείται ότι ανεξάρτητα από ότι τυχόν αναφέρονται 
περί του αντίθετου στο Μέρος 2 του Συμβολαίου τούτου ο 
ασφαλισμένος θα είναι υπεύθυνος όσον άφορα κάθε ένα ατύχημα 
ή/ και περιστατικό που προκλήθηκε ή προέκυψε για τα πρώτα Ευρώ  
όπως  αναφέρεται  στον πίνακα του συμβολαίου (η για οτιδήποτε 
μικρότερη δαπάνη που δυνατό να διενεργηθεί) οποιασδήποτε 
δαπάνης για την οποία γίνεται πρόνοια στο ασφαλιστήριο αυτό.
Αν η δαπάνη που θα υποστεί η εταιρεία περιλαμβάνει το ποσό για το 
οποίο δυνάμει της ρήτρας αυτής υπεύθυνος είναι ο ασφαλισμένος το 
ποσό αυτό θα επιστραφεί από αυτόν στην εταιρεία χωρίς καθυστέρηση.
Για τους σκοπούς της ρήτρας αυτής η φράση “περιστατικό” (event) 
σημαίνει περιστατικό ή σειρά από περιστατικά που προκύπτουν 
από μια και μόνη αιτία σε σχέση με το μηχανοκίνητο όχημα.
Η ρήτρα αυτή δεν ισχύει όσον αφορά απώλεια η ζημιά που προκαλείται 
άμεσα από φωτιά αυτοανάφλεξη κεραυνό έκρηξη κλοπή η απόπειρα 
κλοπής.

ΡΗΤΡΑ 3
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ)
Με αντάλλαγμα την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου δηλώνεται 
και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο αυτό επεκτείνεται να καλύπτει 
την χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος πέραν της οδού.

ΟΡΙΑ ΕΥθΥΝΗΣ:
Σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου € 50,000,00
Για νοσηλεία επείγουσας φύσεως   € 35,00
Για ζημιά σε περιουσία    € 50,000,00

ΡΗΤΡΑ 4
ΝΕΝΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓωΓΗΣ ΔΙΑΣωθΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(IMPORT duTy On SAlVAGE)
nοείται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση ατυχήματος που έχει 
σαν αποτέλεσμα το ασφαλισμένο όχημα  να δηλωθεί σαν ολική ζημιά 

(Total loss) τότε ο ασφαλισμένος θα πληρώσει τον νενομισμένον δασμό 
εισαγωγής διασωθέντος οχήματος.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 5
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
Με αντάλλαγμα την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου δηλώνεται 
και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο αυτό επεκτείνεται να καλύπτει 
χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος οπουδήποτε εντός Κύπρου.Η 
φράση “Σε οδό’’ στην παρ.1 Μέρος 1 του ασφαλιστηρίου θεωρείται ότι 
διαγράφεται.
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ΡΗΤΡΑ 6
θΡΑΥΣΗ ΓΥΑΛΙωΝ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟθωΡΑΚΑ 
(ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥθΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤωΝ ΜΟΝΟΝ)
Με αντάλλαγμα την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου η υποχρέωση 
για την αποζημίωση που παρέχεται δυνάμει του ασφαλιστηρίου αυτού 
θεωρείται ότι επεκτείνεται για οποιαδήποτε απαίτηση του ασφαλισμένου 
όσον αφορά τα έξοδα αντικατάστασης στον ανεμοθώρακα σε περίπτωση 
θραύσης τέτοιου γυαλιού μέχρις ενός ποσού που δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 
όπως αναφέρεται  στον πίνακα του συμβολαίου.

Νοείται πάντοτε ότι κατά την ασφάλιση του ανεμοθώρακα τούτος δεν 
έχει οποιαδήποτε ζημιά. Η πληρωμή ποσού για τα έξοδα αντικατάστασης 
στον ανεμοθώρακα δεν θα θεωρείται ως απαίτηση.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 7
ΚΑΛΥΨΗ ΕΥθΥΝΗΣ ΑΛΛωΝ ΠΡΟΣωΠωΝ
θα καλύψουμε την ευθύνη οποιουδήποτε:
 (α) Εξουσιοδοτημένου Οδηγού
 (β) Επιβάτη που ταξιδεύει στο Ασφαλισμένο Όχημα ή που επιβιβάζεται 
  σε ή αποβιβάζεται από αυτό κατά τον ίδιο  τρόπο που   καλύπτουμε 
  τη δική σας ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων  1&2  
  του Μέρους 1.

ΡΗΤΡΑ 8
ΑΠωΛΕΙΑ ΠΡΟΣωΠΙΚωΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝωΝ 
(ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ f250 - ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΙΔΙωΤΙΚωΝ ΟΧΗΜΑΤωΝ ΜΟΝΟ)
Η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή 
ζημιάς σε ρουχισμό και προσωπικά αντικείμενα (εξαιρουμένων 
χρημάτων, τίτλων, κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών μηχανών, 
κοσμημάτων, αντικειμένων από χρυσάφι, ασήμι και άλλων παρόμοιων 
αντικειμένων) κατά το χρόνο που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία 
βρίσκονται μέσα στο Μηχανοκίνητο Όχημα, σε περίπτωση που τέτοια 
απώλεια ή ζημιά προκαλείται άμεσα από φωτιά, αυτανάφλεξη, κεραυνό 
έκρηξη , διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης στο Μηχανοκίνητο Όχημα.

Με την προϋπόθεση ότι:
(α) Η ευθύνη της Εταιρείας δυνάμει αυτής της Πρόσθετης Πράξης δε 
 θα υπερβαίνει τα f250, όσον αφορά ένα οποιοδήποτε 
 περιστατικό.
(β) Η Εταιρεία δε θα έχει ευθύνη όσον αφορά απώλεια ή ζημιά σε 
 εμπορεύματα ή δείγματα που μεταφέρονται σε σχέση με 
 οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία.

ΡΗΤΡΑ 9
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δηλώνεται και αναγνωρίζεται ότι στην υπολογιζόμενη αξία του 
μηχανοκίνητου οχήματος συμπεριλαμβάνονται και προσαρτήματα η 
αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το 5% αυτής της αξίας, εκτός εάν  έχει 
δηλωθεί και έχει γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία ότι αυτό το ποσοστό 
υπερβαίνει το 5% της υπολογιζόμενης αξίας.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι  όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.
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ΡΗΤΡΑ 10
ΚΑΛΥΨΗ “ΕΥθΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤωΝ” ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΥΣ 
ΟΔΗΓΟΥΣ. (ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΝ).
Δηλώνεται και αναγνωρίζεται ότι όταν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται 
από τον/την όπως αναφέρεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου η 
παρεχόμενη ασφάλιση είναι “Ευθύνης έναντι τρίτων” μόνο. Για τον σκοπό 
της ρήτρας αυτής το Μέρος 2 του ασφαλιστηρίου αυτού ακυρώνεται.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου 
αυτού.

ΡΗΤΡΑ 11
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕξΑΡΤΗΜΑΤωΝ
Νοείται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση απώλειας η ζημιάς σε 
οποιοδήποτε όχημα που περιγράφεται στον πίνακα που επισυνάπτεται 
και αποτελεί μέρος του ασφαλιστηρίου έτσι που να είναι αναγκαία η
προμήθεια ενός εξαρτήματος που δεν υπάρχει στην χώρα που γίνεται η 
επιδιόρθωση του οχήματος η στην περίπτωση που η εταιρεία επιλέγει 
να πληρώσει σε μετρητά την απώλεια η ζημιά. Η ευθύνη της εταιρείας 
σχετικά με οποιοδήποτε εξάρτημα θα περιορίζεται:

 (Α) (Ι) Στην αξία που αναφέρεται στον τελευταίο τιμοκατάλογο των 
 κατασκευαστών η των αντιπροσώπων τους στη χώρα όπου το 
 όχημα θα επιδιορθωθεί
    (ΙΙ)  Εάν δεν υπάρχει τέτοιος τιμοκατάλογος, στον τιμοκατάλογο 
 που παραλαμβάνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του 
 οχήματος και επιπλέον τα λογικά έξοδα μεταφοράς (όχι όμως 
 αεροπορικώς) στη χώρα που το όχημα θα επιδιορθωθεί και το 
 ποσόν του εισαγωγικού δασμού

 (Β) Τα λογικά έξοδα εφαρμογής του εξαρτήματος επί του οχήματος

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ  12
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΤωΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Με την πληρωμή από τον Ασφαλισμένο και την αποδοχή από την 
Εταιρεία του κατάλληλου επιπρόσθετου Ασφαλίστρου η μέγιστη 
έκπτωση για μη υποβολή απαίτησης θα διατηρηθεί νοουμένου ότι δεν 
θα υποβληθούν ή εγερθούν περισσότερες από 2 απαιτήσεις κατά την 
διάρκεια 3 διαδοχικών ετών Ασφαλίσεως.

Σε περίπτωση:
 (Α) Έγερσης ή υποβολής δυο απαιτήσεων κατά την διάρκεια μιας 
  τέτοιας τρίχρονης περιόδου η προστασία της  έκπτωσης για μη 
  υποβολή απαίτησης θα αποσυρθεί κατά την ανανέωση που 
  ακολουθεί μετά την δεύτερη απαίτηση.
 (Β) Έγερσης η υποβολής τριών  απαιτήσεων κατά την διάρκεια μιας 
  τέτοιας τρίχρονης περιόδου η έκπτωση για μη υποβολή 
  απαίτησης θα μειωθεί στο 30% κατά την ανανέωση που ακολουθεί 
  μετά την τρίτη απαίτηση.
 (Γ) Έγερσης η υποβολής περισσότερο από τρεις απαιτήσεις κατά την 
  διάρκεια μιας τέτοιας τρίχρονης περιόδου η έκπτωση για μη 
  υποβολή απαίτησης δεν θα δοθεί στον ασφαλισμένο και η 
  πληρωμή του επιπρόσθετου ασφαλίστρου για την προστασία της 
  έκπτωσης για μη υποβολή απαίτησης θα διακοπεί.

Εάν το Ασφαλιστήριο αυτό ισχύει για περισσότερο από ένα όχημα η 
πρόσθετη αυτή πράξη θα έχει εφαρμογή μόνο για τα οχήματα για 
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τα οποία η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να προσφέρει την προστασία  
έκπτωσης για μη υποβολή απαίτησης.

ΡΗΤΡΑ 16
ΑΠωΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Το Μέρος 2, ασφάλιση του Μηχανοκίνητου Οχήματος, επεκτείνεται και 
καλύπτει στον ασφαλισμένο την παραχώρηση αυτοκινήτου, της ίδιας 
κατηγορίας, ενοικίασης από την Ασφαλιστική Εταιρεία για περίοδο που
να μην υπερβαίνει τις 10 ημέρες με ανώτατο ποσό f20 για κάθε ημέρα.

Η παρεχόμενη κάλυψη δεν θα έχει ισχύ σε περίπτωση που το 
ασφαλισμένο όχημα εκτιμηθεί σαν ολική καταστροφή (Total loss).

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 18
ΚΑΛΥΨΗ ΦΥΣΙΚωΝ  ΚΙΝΔΥΝωΝ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ):
Η Γενική εξαίρεση 2Γ του Ασφαλιστηρίου αυτού θεωρείται ότι 
διαγράφεται.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 19
ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣωΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕξΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ 
ΟΔΗΓΟ
ως αντιπαροχή ο ασφαλισμένος έχει συμφωνήσει να καταβάλει το 
επιπρόσθετο ασφάλιστρο,για την κάλυψη η οποία περιγράφεται στην 
ρήτρα αυτή.
Η ρήτρα αυτή βεβαιώνει ότι, αν κατά την περίοδο της ασφάλισης,

οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να οδηγεί σύμφωνα με τους όρους 
του ασφαλιστηρίου (που στο εξής θα καλείται “ο δικαιούχος’’), υποστεί  
σωματική βλάβη με αποτέλεσμα τον θάνατο που διαπιστώνεται με ιατρική 
βεβαίωση, απορρέουσα αποκλειστικά και άμεσα από τροχαίο ατύχημα 
όπου προκαλείται από εξωτερική βίαιη και ορατή αιτία, η οποία άμεσα και 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία επιφέρει εντός τριών μηνών από 
του ατυχήματος τον θάνατο στον ασφαλισμένο όπως αυτό καθορίζεται 
στον πίνακα ωφελήματος πιο κάτω, τότε η εταιρεία με την επιφύλαξη 
των όρων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που περιέχονται στην παρούσα
ρήτρα θα αποζημιώσει τους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του 
δικαιούχου με το ποσό που καθορίζεται στον πίνακα ωφελήματος πιο κάτω.

Πίνακας ωφελήματος
Ασφαλισμένο Ποσό
(1) θάνατος  f1,710

(A) Καμιά αποζημίωση δεν θα  καταβάλλεται σχετικά με θάνατο  
 που  προκύπτει  ή  προκαλείται  από  ή  αποδίδεται  άμεσα ή έμμεσα  
 εξ΄ολοκλήρου ή εν μέρει:
  (1) Σε εσκεμμένο αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία ή απόπειρα 
  αυτοκτονίας, φυσικό ελάττωμα ή  Αναπηρία, ή
   
 (2) Σε ατύχημα που προκαλείται σαν αποτέλεσμα και κατά 
  τον χρόνο που ο δικαιούχος αυτός βρίσκεται υπό την
   επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών.
     
 (3) Όταν ο δικαιούχος εκ προθέσεως εκθέτει τον  ευατόν  του σε
  αχρείαστο κίνδυνο ή συμμετέχει ή εμπλέκεται ακούσια ή εκούσια 
  σε  εγκλήματα ή κακουργήματα ή προβαίνει σε απερίσκεπτες   
  πράξεις ή ενέργειες.
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(B) Αποζημίωση θα καταβάλλεται μόνο με την έγκριση του 
 ασφαλισμένου και απευθείας στον νόμιμο προσωπικό 
 αντιπρόσωπο του δικαιούχου, η δε απόδειξη πληρωμής 
 θ΄αποτελεί πλήρη και οριστική εξόφληση.
 
(Γ) Εάν δεν υποβληθεί απαίτηση στην εταιρεία εντός τριών μηνών 
 της ημερομηνίας του ατυχήματος τα δικαιώματα του δικαιούχου 
 ή των νόμιμων προσωπικών αντιπροσώπων του για αποζημίωση 
 εκπίπτουν και ο δικαιούχος ή οι νόμιμοι προσωπικοί 
 αντιπρόσωποι του δεν θα δικαιούνται να εγείρουν οιανδήποτε 
 αξίωση εναντίον της εταιρείας.

 (Δ) Ο δικαιούχος δεν θα οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα που λαμβάνει 
 μέρος σε αγώνες δρόμου, ή ταχύτητος ή εξαιτίας προπονήσεως ή 
 δοκιμών εν όψει αντίστοιχων εκδηλώσεων.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 21
ΑΠΕΡΓΙΕΣ & ΟΧΛΑΓωΓΙΕΣ.
Η γενική εξαίρεση 2(α) του Μέρους 3 θεωρείται άκυρη

ΡΗΤΡΑ 22
ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣωΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕξΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ 
ΟΔΗΓΟ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟ)
ως αντιπαροχή ο ασφαλισμένος έχει συμφωνήσει να καταβάλει το 
επιπρόσθετο ασφάλιστρο, για την κάλυψη η οποία περιγράφεται εις την 
ρήτρα αυτή.

Η ρήτρα αυτή βεβαιώνει ότι, αν κατά την περίοδο της ασφάλισης, 
οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να οδηγεί σύμφωνα με τους όρους 
του ασφαλιστηρίου (που στο εξής θα καλείται “ο δικαιούχος’’), υποστεί 
σωματική βλάβη που διαπιστώνεται με ιατρική βεβαίωση, απορρέουσα 
και αποκλειστικά και άμεσα από τροχαίο ατύχημα όπου προκαλείται 
από εξωτερική βίαιη και ορατή αιτία, η οποία άμεσα και ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε άλλη αιτία επιφέρει εντός τριών μηνών από του 
ατυχήματος τον θάνατο ή ανικανότητα στον ασφαλισμένο όπως αυτά 
καθορίζονται στον πίνακα ωφελημάτων πιο κάτω, τότε η εταιρεία με την 
επιφύλαξη των ορών, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που περιέχονται 
στην παρούσα ρήτρα θα αποζημιώσει τον δικαιούχο ή τους νόμιμους 
προσωπικούς αντιπροσώπους του με τα ποσά που καθορίζονται στον 
πίνακα ωφελημάτων πιο κάτω.

Πίνακας ωφελημάτων
Ασφαλισμένο Ποσό
 (1) θάνατος f10,000
 (2) Ολική και μόνιμη απώλεια ενός ή δύο ματιών ή ποδιών ή μόνιμη 
  ανικανότητα για εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή 
  απασχόλησης f5,000

(3) Έξοδα νοσηλείας που προέκυψαν κατ΄ανάγκη ή σαν αποτέλεσμα
  ατυχήματος το οποίον καλύπτεται από το ασφαλιστήριο μέχρι                       
  f1,000

 Ι. Αποζημίωση δεν καταβάλλεται για περισσότερα του ενός από τα 
  ωφελήματα από 1,2 που περιγράφονται πιο πάνω σε σχέση με το 
  ίδιο τροχαίο ατύχημα.
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 ΙΙ.  Σε περίπτωση ατυχήματος για το οποίο ο δικαιούχος δικαιούται να 
  εγείρει ή έχει εγείρει απαίτηση για ωφελήματα 2 ή 3 τότε η 
  παρούσα ρήτρα παύει να ισχύει για τον εν λόγω δικαιούχο.

 ΙΙΙ.  Απώλεια μέλους σημαίνει απώλεια διά πραγματικού διαχωρισμού 
  από ή πιο πάνω του καρπού της χειρός ή  του αστραγάλου του 
  ποδός. 
 
ΙV. Απώλεια οφθαλμού περιλαμβάνει πλήρη και ανεπανόρθωτη 
  απώλεια όρασης από τον ένα ή και τους δύο οφθαλμούς. 

Με την προϋπόθεση ότι :
(Α) Αποζημίωση θα καταβάλλεται κάτω από μία μόνο από τις 
 καταχωρήσεις (1) και (3) πιο πάνω που προκύπτει από 
 οποιοδήποτε συμβάν.
 Η ευθύνη της εταιρείας δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 
 f10,000 κατά την διάρκεια οποιασδήποτε περιόδους ασφάλισης.                                                                         

(Β) Καμιά αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται σχετικά με θάνατο ή 
 σωματική βλάβη που προκύπτει ή προκαλείται από ή 
 αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα εξ΄ολοκλήρου ή εν μέρει:
 (1) Σε εσκεμμένο αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία ή απόπειρα 
  αυτοκτονίας, φυσικό ελάττωμα ή Αναπηρία, ή
 (2) Σε ατύχημα που προκαλείται σαν αποτέλεσμα και κατά 
  τον χρόνο που ο δικαιούχος αυτός βρίσκεται υπό την επήρεια 
  οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών.
 (3)  Όταν ο δικαιούχος εκ προθέσεως εκθέτει τον εαυτόν του σε 
  αχρείαστο κίνδυνο ή συμμετέχει ή εμπλέκεται ακούσια ή 
  εκούσια σε εγκλήματα ή κακουργήματα ή προβαίνει σε 
  απερίσκεπτες πράξεις ή ενέργειες.

(Γ) Αποζημίωση θα καταβάλλεται μόνο με την έγκριση του 
 ασφαλισμένου και απευθείας στον δικαιούχο που τραυματίστηκε 
 ή στον νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο του, η δε απόδειξη  
 πληρωμής θ΄αποτελεί πλήρη και οριστική εξόφληση όσον αφορά 
 τον τραυματισμό του προσώπου αυτού.

(Δ) Εάν δεν υποβληθεί απαίτηση στην εταιρεία εντός τριών μηνών της 
 ημερομηνίας του ατυχήματος τα δικαιώματα του δικαιούχου ή των 
 νόμιμων προσωπικών αντιπροσώπων του για αποζημίωση 
 εκπίπτουν και ο δικαιούχος ή οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι  
 του δεν θα δικαιούνται να εγείρουν οιανδήποτε αξίωση εναντίον    
 της εταιρείας.

(Ε)  Καμιά αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται σχετικά με το θάνατο 
 ή σωματική βλάβη που προκύπτει ή προκαλείται από ή αποδίδεται 
 άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, όταν ο δικαιούχος 
 οδηγεί μοτοποδήλατο, μοτοσακό, μοτοσικλέτα ή σκούτερ πέραν 
 των 49 κ.ε.

(ΣΤ) Ο δικαιούχος δεν θα οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα που λαμβάνει 
 μέρος σε αγώνες δρόμου, ή ταχύτητος ή εξαιτίας 
 προπονήσεως ή δοκιμών εν όψει αντίστοιχων εκδηλώσεων.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.
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ΡΗΤΡΑ 24
ΙΔΙωΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΟΡΟΦΗ
Η κάλυψη της δερμάτινης οροφής περιορίζεται στην κάλυψη της ζημιάς 
όταν αυτή η ζημιά είναι συνέπεια  οδικού ατυχήματος.

Το Excess  (αφαιρετέο ποσό) θα είναι το ανάλογο της αξίας του οχήματος.

ΡΗΤΡΑ 25
PROGRESSIVE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗθΕΙΑ
Παρέχεται υπηρεσία Οδικής Βοήθειας και Υπηρεσία Οδικών Ατυχημάτων 
επι 24ωρου βάσεως 365 μέρες τον χρόνο. Στο ενδεχόμενο ατυχήματος ή 
ανάγκης για Οδική Βοήθεια καλέστε στο 77772099.

Μεταξύ άλλων προσφέρονται οι πιο κάτω υπηρεσίες:
ξεκλείδωμα
Αλλαγή ελαστικών
Αλλαγή μπαταρίας
Μηχανική βλάβη
Μεταφορά οχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος προσφέρεται:
Άμεση μετάβαση ειδικού στην σκηνή του ατυχήματος
Δωρεάν μεταφορά του οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο σε 
περίπτωση ακινητοποίσης του.

Δεν παρέχεται Οδική Βοήθεια/Υπηρεσία Οδικών ατυχημάτων σε:
Οχήματα ειδικών τύπων
Οχήματα μικτού βάρους πέραν των 3.5 τόνων

Οχήματα πέραν των τριάντα χρόνων
Μοτοσυκλέττες
Φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν φορτίο

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Progressive Οδικής Βοηθείας 
και Υπηρεσίας  Οδικών Ατυχημάτων μπορούν να τροποποιηθούν/
μετατραπούν οποτεδήποτε αποφασίσει η εταιρεία.

ΡΗΤΡΑ 28
PROGRESSIVE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤωΝ
Άμεση μετάβαση ειδικού στην σκηνή του ατυχήματος για διερεύνηση 
μόνον.
Η Υπηρεσία οδικών ατυχημάτων παρέχεται σε:
Οχήματα ειδικών τύπων
Οχήματα μικτού βάρους πέραν των 3.5 τόνων
Οχήματα πέραν των τριάντα χρόνων
Μοτοσυκλέττες
Φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν φορτίο

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Progressive Υπηρεσίας Οδικών 
Ατυχημάτων μπορούν να τροποποιηθούν/μετατραπούν οποτεδήποτε 
αποφασίσει η εταιρεία.

ΡΗΤΡΑ 70
ΑΚΥΡωΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΛΛωΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤωΝ
(ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙωΤΙΚωΝ ΟΧΗΜΑΤωΝ ΜΟΝΟ)
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει 
οδήγηση άλλου αυτοκινήτου από τον Ασφαλισμένο.

Ασφαλιστήριο οχημάτων
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ΡΗΤΡΑ 75
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
(ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥθΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤωΝ)
Με αντάλλαγμα την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου δηλώνεται και 
συμφωνείται ότι η κάλυψη κάτω από το Μέρος 1(1)  του Ασφαλιστηρίου 
(Ευθύνη Έναντι Τρίτων, κάλυψη στην Κύπρο) επεκτείνεται να καλύπτει 
την οδήγηση από τον Ασφαλισμένο αυτοκινήτου της ίδιας κατηγορίας 
και τύπου με το Μηχανοκίνητο Όχημα που δεν ανήκει σ΄αυτόν ή στο/στη 
σύζυγο ή στον εργοδότη ή στο συνέταιρό του ή που δεν ενοικιάστηκε 
(δυνάμει σύμβασης ενοικιαγοράς, ή άλλως πως) από αυτόν ή το/τη 
σύζυγο από τον εργοδότη ή από το συνέταιρό του και νοουμένου ότι δεν 
υπάρχει σε ισχύ άλλη κάλυψη η ασφάλιση οποιασδήποτε φύσης (είτε 
αυτή συνάφθηκε από τον Ασφαλισμένο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο) 
ή οποία να καλύπτει εξ΄ολοκλήρου ή μερικώς την ίδια σωματική βλάβη, 
απώλεια ή ζημιά.

ΡΗΤΡΑ 90
ΕξΑΙΡΟΥΜΕΝωΝ ΜΑθΗΤΕΥΟΜΕΝωΝ  ΚΑΙ/Η ΑΠΕΙΡωΝ ΚΑΙ/Η ΝΕΑΡωΝ 
ΚΑΙ/Η ΗΛΙΚΙωΜΕΝωΝ ΟΔΗΓωΝ.
Ανεξάρτητα από ότι τυχόν αναφέρονται περί του αντιθέτου στο 
συμβόλαιο τούτο το ασφαλισμένο όχημα δεν θα οδηγείται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίον:

(Ι) Είναι ηλικίας κάτω των 23 ετών
(ΙΙ) Είναι κάτοχος άδειας μαθητευόμενου οδηγού
(ΙΙΙ) Δεν ήταν κάτοχος άδειας οδηγού για  περίοδο δύο  ετών εκτός 
 από άδεια μαθητευόμενου οδηγού
(ΙV) Είναι ηλικίας πέραν των 70 ετών

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι εξαιρέσεις του συμβολαίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 91
ΜΑθΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΚΑΙ/ Η ΑΠΕΙΡΟΙ ΚΑΙ/Η ΝΕΑΡΟΙ 
ΚΑΙ/Η ΗΛΙΚΙωΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
Ανεξάρτητα από ότι τυχόν αναφέρονται περί του αντιθέτου στο 
συμβόλαιο τούτο το ασφαλισμένο όχημα δεν θα οδηγείται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίον:
 (Ι) Είναι ηλικίας κάτω των 23 ετών
 (ΙΙ) Είναι κάτοχος άδειας μαθητευόμενου οδηγού
 (ΙΙΙ)  Δεν ήταν κάτοχος άδειας οδηγού για περίοδο δύο ετών εκτός
 από άδεια μαθητευόμενου οδηγού
 (ΙV) Είναι ηλικίας πέραν των 70 ετών 
 εκτός από τον/την όπως αναφέρεται στον πίνακα του συμβολαίου

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 92
ΕξΑΙΡΟΥΜΕΝωΝ ΜΑθΗΤΕΥΟΜΕΝωΝ  ΚΑΙ/Η ΑΠΕΙΡωΝ ΚΑΙ/Η ΝΕΑΡωΝ 
ΚΑΙ/Η ΗΛΙΚΙωΜΕΝωΝ ΟΔΗΓωΝ.
Ανεξάρτητα από ότι τυχόν αναφέρονται περί του αντιθέτου στο 
συμβόλαιο τούτο το ασφαλισμένο όχημα δεν θα οδηγείται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίον:

(Ι) Είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών
(ΙΙ) Είναι κάτοχος άδειας μαθητευόμενου οδηγού
(ΙΙΙ) Δεν ήταν κάτοχος άδειας οδηγού για  περίοδο δύο  ετών εκτός 
 από άδεια μαθητευόμενου οδηγού
(ΙV) Είναι ηλικίας πέραν των 70 ετών

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι εξαιρέσεις του συμβολαίου αυτού.

Ασφαλιστήριο οχημάτων
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ΡΗΤΡΑ 93
ΜΑθΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ  ΚΑΙ/ Η ΑΠΕΙΡΟΙ ΚΑΙ/Η ΝΕΑΡΟΙ 
ΚΑΙ/Η ΗΛΙΚΙωΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
Ανεξάρτητα από ότι τυχόν αναφέρονται περί του αντιθέτου στο 
συμβόλαιο τούτο το ασφαλισμένο όχημα δεν θα οδηγείται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίον:
 (Ι) Είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών
 (ΙΙ) Είναι κάτοχος άδειας μαθητευόμενου οδηγού
 (ΙΙΙ)  Δεν ήταν κάτοχος άδειας οδηγού για περίοδο δύο ετών εκτός
 από άδεια μαθητευόμενου οδηγού
 (ΙV) Είναι ηλικίας πέραν των 70 ετών 
 εκτός από τον/την όπως αναφέρεται στον πίνακα του συμβολαίου

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 125
ΟΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (VEHIClE lAId uP)
Το μηχανοκίνητο όχημα που αναγράφεται στον Πίνακα του 
Ασφαλιστηρίου είναι ακινητοποιημένο και εκτός χρήσης και η κάλυψη 
που παρέχεται δυνάμει του ασφαλιστηρίου αυτού όσον αφορά το πιο 
πάνω μηχανοκίνητο πάνω μηχανοκίνητο όχημα αναστέλλεται από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου και η 
εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη εκτός όσον αφορά απώλεια 
ή ζημιά δυνάμει του Τμήματος 2 που προκαλείται άμεσα από φωτιά, 
αυτοανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής.

Όταν η εταιρεία παραλάβει γραπτή ειδοποίηση από τον ασφαλισμένο 
πριν την λήξη της τρέχουσας Περιόδου της ασφάλισης η εταιρεία από
την ημερομηνία της παραλαβής της ειδοποίησης αυτής θα επαναφέρει 
πλήρως την κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του ασφαλιστηρίου αυτού 
όσον αφορά το πιο πάνω μηχανοκίνητο όχημα και νοουμένου ότι:

(Α) Το πιο πάνω μηχανοκίνητο όχημα δεν έχει τεθεί εκτός χρήσεως  
 ως   αποτέλεσμα  περιστατικού  εξαιτίας  του  οποίου   μπορεί   να 
 εγερθεί απαίτηση δυνάμει του ασφαλιστηρίου αυτού και
(Β) Η περίοδος της αναστολής της κάλυψης δε θα ήταν μικρότερη 
 των 4 συνεχόμενων βδομάδων.

Σε τέτοια περίπτωση η εταιρεία:
 Είτε (Ι) θα αφαιρέσει από το ασφάλιστρο ανανέωσης ποσό ίσο προς 
  στο 75% του ασφαλίστρου που αναλογεί στο πιο πάνω 
  μηχανοκίνητο όχημα για την χρονική περίοδο της αναστολής
 (Η έκπτωση για μη υποβολή απαίτησης αν υπάρχει λογίζεται 
  επί του καθαρού ασφαλίστρου ανανέωσης μετά την αφαίρεση 
  του πιο πάνω ποσού)

Είτε (ΙΙ) θα επεκτείνει την ισχύ του ασφαλιστηρίου πέραν της 
  ημερομηνίας λήξης για τόση χρονική περίοδο όση είναι η 
  αναλογία του πιο πάνω ποσού προς το ολικό ασφάλιστρο 
  που θα απαιτείτο κανονικά για την ανανέωση του 
  ασφαλιστηρίου αυτού.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.
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ΡΗΤΡΑ 201
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ  (TRAIlERS) ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑθΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥθΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤωΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΟΝΟ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΛΗΡωΤΕΟ ΚΑΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ)
Η κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του ασφαλιστηρίου αυτού τηρουμένων 
των όρων που περιέχονται σε αυτό ισχύει για ρυμουλκούμενα οχήματα 
ενόσω αυτά είναι προσδεδεμένα στο ασφαλισμένο μηχανοκίνητο όχημα.

Με την προϋπόθεση ότι :
 (Α) Για τους σκοπούς των εξαιρέσεων του ασφαλιστηρίου αυτού 
 μηχανοκίνητο όχημα και ρυμουλκούμενο/να όχημα/τα που είναι 
 προσδεδεμένο/να σε αυτό θεωρούνται ότι αποτελούν μαζί ένα και 
 μόνο μηχανοκίνητο όχημα. 

 (Β) Ο ολικός αριθμός των οχημάτων που ρυμουλκούνται σε κάθε
 δεδομένη στιγμή από το μηχανοκίνητο όχημα δε θα υπερβαίνει 
 τον αριθμό που νομικά δικαιούνται.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι εξαιρέσεις του συμβολαίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 203
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (TRAIlERS) (CARABAn TRAIlERS, 
luGGAGE TRAIlERS, ETC) ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙωΤΙΚωΝ ΟΧΗΜΑΤωΝ                                                       
Η αποζημίωση ή η κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του ασφαλιστηρίου 
αυτού τηρουμένων των όρων που περιέχονται σ΄αυτό ισχύει για  
ρυμουλκούμενο όχημα (TRAIlER) ενόσω αυτό είναι προσδεδεμένο στο 
μηχανοκίνητο όχημα.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι εξαιρέσεις του συμβολαίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 277
ΓΕωΡΓΙΚΑ ΚΑΙ  ΔΑΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ  - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ   ΕΥθΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ  ΤΡΙΤωΝ.
Η κάλυψη που παρέχεται  δυνάμει  του ασφαλιστηρίου αυτού τηρουμένων 
των όρων που περιέχονται  σε αυτό ισχύει για ρυμουλκούμενα οχήματα 
(ο οποίος όρος θα περιλαμβάνει  γεωργικά εργαλεία η μηχανήματα) 
ενόσω αυτά είναι προσδεμένα με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε 
μηχανοκίνητο όχημα που καθορίζεται  στο ασφαλιστήριο αυτό για να 
χρησιμοποιούνται η να σύρονται, με την προϋπόθεση ότι  για τους 
σκοπούς των εξαιρέσεων του ασφαλιστηρίου αυτού μηχανοκίνητο 
όχημα και  ρυμουλκούμενο/να όχημα/τα που είναι προσδεμένα σε αυτό 
θεωρούνται  ότι  αποτελούν μαζί  ένα και  μονό μηχανοκίνητο όχημα.

Κατά τα άλλα  ισχύουν οι  όροι  του συμβολαίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 282
ΕξΑΙΡΕΣΗ ΕΥθΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤωΝ ΠΟΥ  ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤωΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥθΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΡΙΤωΝ
Η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε κάλυψη δυνάμει του ασφαλιστηρίου 
αυτού όσον αφορά οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που 
προκαλείται, 
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προκύπτει ή συμβαίνει από ή στο ασφαλισμένο όχημα ενώ αυτό 
βρίσκεται σταθερά ακινητοποιημένο στο  έδαφος και χρησιμοποιείται 
σαν μηχάνημα ή σαν εργαλείο.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι και οι εξαιρέσεις του συμβολαίου αυτού.

ΡΗΤΡΑ 780 θΡΑΥΣΗ ΓΥΑΛΙωΝ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟθωΡΑΚΑ Η ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑθΥΡΟ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟ)
Με αντάλλαγμα την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου και νοουμένου 
ότι το μηχανοκίνητο όχημα δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή 
υποχρέωση για την αποζημίωση που παρέχεται δυνάμει του Τμήματος 2 
του ασφαλιστηρίου αυτού θεωρείται ότι επεκτείνεται για οποιαδήποτε 
απαίτηση του ασφαλισμένου όσον αφορά τα έξοδα αντικατάστασης 
οποιουδήποτε γυαλιού στον ανεμοθώρακα η στα παράθυρα του 
μηχανοκίνητου οχήματος σε περίπτωση θραύσης τέτοιου γυαλιού μέχρις 
ενός ποσού που δε θα υπερβαίνει τα Ευρώ όπως αναφέρεται στον πίνακα 
του Ασφαλιστηρίου.
Πληρωμή ποσού για τα έξοδα αντικατάστασης οποιουδήποτε γυαλιού 
στον ανεμοθώρακα η στα παράθυρα του μηχανοκίνητου οχήματος δε θα 
θεωρείται ως απαίτηση για τους σκοπούς της ρήτρας για παραχώρηση 
έκπτωσης για μη υποβολή απαίτησης.
Για τους σκοπούς της πρόσθετης αυτής πράξης οποιαδήποτε πρόνοια 
στο ασφαλιστήριο αυτό η οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη σε αυτό 
που διαλαμβάνει ότι η εταιρεία δε θα ευθύνεται για την πληρωμή του 
καθοριζόμενου πρώτου ποσού της ζημιάς που διαφορετικά θα ήταν 
πληρωτέο δε θα έχει εφαρμογή.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι του ασφαλιστηρίου αυτού.

Ασφαλιστήριο οχημάτων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ο στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε πάντοτε πρώτης τάξεως 
εξυπηρέτηση. ωστόσο, μπορεί να παρουσιαστούν περιπτώσεις 
όπου πιθανόν να νιώθετε ότι δεν έχουμε επιτύχει αυτό το 
στόχο. Για να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι θα 
εκτιμούσαμε αν μας ενημερώνετε για την εμπειρία που είχετε με την 
εξυπηρέτησή μας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα έκανε τη διαφορά.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο αναφορικά με αυτή την 
ασφάλιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη ή την 
υπηρεσία μέσω της οποίας έχετε διευθετήσει την ασφάλισή σας.
Αν μετά από την επαφή συνεχίζετε να μην είστε ικανοποιημένος 
ή νιώθετε ότι το παράπονό σας δεν έχει τύχει του κατάλληλου 
χειρισμού, τότε σας παρακαλούμε να αποστείλετε επιστολή στο 
Γενικό Διευθυντή, Progressive Ασφαλιστική Λτδ., Καλλιπόλεως 44, 
Ταχ.Κιβώτιο 22111, 1517 Λευκωσία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
info@progressiveic.com
Η Εταιρεία θα διευθετεί εντός ευλόγου χρόνου, τα έγγραφα αιτήματα 
και παράπονα των κατόχων ασφαλιστηρίων ή ασφαλισμένων, εφόσον 
συμφωνεί με αυτά. Σε περίπτωση διαφωνίας θα αποστέλλεται έγγραφη 
απάντηση της Εταιρείας.
Παρακαλούμε όπως σε κάθε επικοινωνία σας να μας αναφέρετε τον 
αριθμό του Ασφαλιστηρίου σας.
Σας πληροφορούμε επίσης ότι δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο 
το δικαίωμά σας να πάρετε οποιαδήποτε νομικά μέτρα, αν ακολουθήσετε 
την πιο πάνω διαδικασία. Απλά πιστεύουμε ότι το κλειδί για την 
ικανοποίηση του πελάτη είναι να προσφέρουμε γρήγορη πρόσβαση 
με εκείνους που είναι σε θέση να λύσουν προβλήματα γρήγορα και 
αποτελεσματικά.


