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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΑΡΚΑ: ΜΟΝΤΕΛΟ:

ΘΕΣΕΙΣ:

ΕΔΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Θεσσαλονίκη

5

TOYOTA

ΝΗΙ9123

ΚΥΒΙΚΑ: ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ: 9

ΗΜ. 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 06/09/2006

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ:

YARIS

ΧΡΗΣΗ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ:

ΤΗΛ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΙΚΕ 

ΠΛ ΥΔΡΑΣ 10, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 55132

2310444881

ΕΙΔ.
ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΩΤ.

ΑΣΦ.ΠΟΣΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΘ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

EO01 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (ανά παθόντα) 1.220.000,00 12,86

EO01 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ανά 
ατύχημα) 1.220.000,00 32,67

EO02 ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ 3.500,00 0,11

EO03 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 50.000,00 0,33

EO04 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 50.000,00 2,49

EO06
ΠΥΡΚΑΓΙΑ (περιλαμβάνεται η κάλυψη πυρκαγιάς 
και έκρηξης απο τρομοκρατικές ενέργειες ή / και 
πολιτικές ταραχές ή / και κακόβουλες ενέργειες)

4.000,00 0,68

EO07

ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (εκτός πυρκαγιάς και 
έκρηξης) ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Ή / ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ Ή / ΚΑΙ 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ*

4.000,00 1000,00 2,60

EO08 ΚΛΟΠΗ ΟΛΙΚΗ 4.000,00 1,79

EO09

ΚΛΟΠΗ ΜΕΡΙΚΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ - 
ΚΛΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΚΛΟΠΗ 
ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ : Έως 2% της 
αξίας του οχήματος

4.000,00 1,35

EO12 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ* 4.000,00 1000,00 27,54

EO13 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ* 4.000,00 300,00 1,20

ΕΙΔ.
ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΝΩΤ.

ΑΣΦ.ΠΟΣΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΘ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

EO14 ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΗΛΙΟΡΟΦΩΝ : STANDARD ** 1.000,00

15% της αξίας 
της ζημιάς με 
ελάχιστο τα: 

100€

5,10

EO15 ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Η΄ 
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 300,00 0,04

EO16 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΣΧΥΕΙ 0,05

EO17 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3.000,00 1,88

EO18 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.000,00 3,83

EO19 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 60.000,00 11,07

EO20 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ (μειωση 1% μηνιαίως) ΙΣΧΥΕΙ 0,00

EO22 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
Ε.Ε.& ΤΟΥ Ε.Ο.Χ ΙΣΧΥΕΙ 0,00

EO23 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.& ΤΟΥ Ε.Ο.Χ ΙΣΧΥΕΙ 0,60

EO25 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (τηλέφωνο 
2109310807 ή 2109462007) ΙΣΧΥΕΙ 0,58

EO26 ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (τηλέφωνο 
2109310807 ή 2109462007) ΙΣΧΥΕΙ 9,56

EO31

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΖΗΜΙΑΣ

40,00 17,26

ΕΟ 27
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ(CHECKUP) 
(THΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: 
2109310807 ή 2155558888)

ΙΣΧΥΕΙ 0,01

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑΑΡ.Μ.Α.Ε. : 12854/05/Β/86/34Α.Φ.Μ. : 094040925
URL : www.minetta.grE-MAIL : info@minetta.grFAX : 210 9314541210 9309500

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ  2, 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ :
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΩΝ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΕ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

ΑΦΜ: 999476150 ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25/12/1952

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΕΙΔΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ:

ΗΜ. ΕΚΔ.ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ: 17/07/1971
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10/05/2019 00:00Ημερομηνία Εκτύπωσης Πρωτοτύπου:10/05/2019Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Η παρούσα επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και δεν αποτελεί απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων.

Ασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο οι κίνδυνοι που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα μέχρι τα αντίστοιχα ασφαλιστικά ποσά, με τα αντίστοιχα ασφάλιστρα και κανείς άλλος κίνδυνος.

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΚΑΘ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΙΚ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Φ.Α ΠΥΡΟΣ Φ.Α ΑΤΥΧ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

133,60 35,42 0,17 25,23 1,58 196,00

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: *Οι απαλλαγές μειώνονται στο μισό αν το ασφαλισμένο όχημα επισκευαστεί σε συνεργαζόμενο συνεργείο και σε περίπτωση ολικής καταστροφής δεν παρακρατείται απαλλαγή.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: **Η απαλλαγή αίρεται σε περίπτωση αντικατάστασης του τζαμιού σε συνεργαζόμενο συνεργείο ή στα συνεργεία Glassdrive.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Επισυνάπτονται: α) Ειδική συμφωνία επέκτασης κάλυψης Αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος και συμπληρωματικών καλύψεων για υποψήφιους οδηγούς και β) Ειδικός όρος (ΕΟ 
31) Ημερήσιο επίδομα λόγω απώλειας εισοδήματος από την χρήση εκπαιδευτικού οχήματος.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Οι υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος, Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας παρέχονται μέχρι 30/4/2019 από την Mapfre Assistance, ενώ από 1/5/2019 και μετά, από την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Βοήθειας ΑΕΓΑ, σύμφωνα 
με τους τροποποιημένους ειδικούς όρους ΕΟ25 & ΕΟ26 οι οποίοι επισυνάπτονται.

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν απαλλάσει τον πελάτη από την υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου που τυχόν εχει δημιουργηθεί και εκκρεμεί η πληρωμή του.
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ΑΡΘΡΟ 1. Αυτή   η    ασφαλιστική   σύμβαση   διέπεται  από   την   κείμενη  νομοθεσία    και  από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους  ασφάλισης  που επισυνάπτονται  ,  οι οποίοι
αντικαθιστούν κάθε άλλο προηγούμενο όρο και αποτελούν το ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης.
Όλοι οι  όροι  ασφάλισης  γνωστοποιήθηκαν  στον  λήπτη  της  ασφάλισης / ασφαλισμένο,  ο οποίος  έλαβε γνώση και τους αποδέχεται. Στον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο
γνωστοποιήθηκε ότι δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τις Εξαιρέσεις που προβλέπονται στους Γενικούς και  Ειδικούς  όρους  του  συμβολαίου  για  τις  καλύψεις που έχουν
επιλέξει και αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης, στην πρώτη σελίδα. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή  και  μεταβολή του περιεχομένου  αυτών  είναι  άκυρη  εφόσον δε φέρει την
υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία.
Ο λήπτης  της  ασφάλισης/ασφαλισμένος  ενημερώθηκε  σχετικά  και  αναγνωρίζει  πως  δεν  παρέχεται  οποιαδήποτε  κάλυψη αν έχει ενεργήσει την ασφάλιση του
ασφαλισμένου οχήματος  για   λογαριασμό   εταιρίας   ή   επιτηδευματία  ενοικίασης  ή/και  μακροχρόνιας  ή/και  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  και αυτό  δεν αναγράφεται   στην
πρώτη σελίδα  του  ασφαλιστηρίου  υπό  την  ένδειξη  070 Ι.Χ.Ε. Ενοικ./Leasing.  Αν  η  Εταιρία  υποχρεωθεί,   εξωδίκως  ή   δικαστικώς στην καταβολή   οποιασδήποτε
ασφαλιστικής  αποζημίωσης,  περιλαμβανομένων  και  των  πάσης  φύσεως  εξόδων  που  σχετίζονται  με  αυτήν,  έχει  δικαίωμα  αναγωγής  κατά του λήπτη  της  ασφάλισης
ή/και του ασφαλισμένου ή/και του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.
Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από άτομο ηλικίας  κάτω των 23 ετών ή/και  από  άτομο  που  έχει  αποκτήσει  την  άδεια  ικανότητας  οδήγησης  σε
διάστημα μικρότερο του έτους, ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεώνεται να καταβάλει, κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, επασφάλιστρο νέου οδηγού, σύμφωνα με το
ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η  σχετική  γνωστοποίηση  στην  Εταιρία,  δεν  έχει  καταβληθεί  το  προβλεπόμενο  επασφάλιστρο
νέου οδηγού  και επέλθει ζημιά αστικής ευθύνης (μόνο της υποχρεωτικής από τον νόμο και όχι αυτής από την τυχόν χρήση του ασφαλισμένου οχήματος ως εργαλείο), τότε ο
λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να καταβάλει το εκάστοτε προβλεπόμενο  στα  τιμολόγια της Εταιρίας  επασφάλιστρο επί των ετησίων  ασφαλίστρων
αστικής  ευθύνης,  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία 30  ημερών από την έκδοση σχετικών πρόσθετων πράξεων από την Εταιρία. Παράβαση αυτής της υποχρέωσης  δίνει  το
δικαίωμα στην Εταιρία, σε περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί, εξωδίκως ή δικαστικώς , στην  καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζημίωσης, περιλαμβανομένων και των
πάσης  φύσεως  εξόδων  που σχετίζονται με αυτήν, αναγωγής κατά του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου ή/και του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.
Καλύψεις που αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης, στη πρώτη σελίδα, δεν ισχύουν, εφόσον παραπλεύρως αυτών και στη σχετική στήλη δεν αναγράφονται ασφαλιστικά ποσά
και τα αντιστοιχούντα προς αυτά ασφάλιστρα ή η ένδειξη "ΙΣΧΥΕΙ". Τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε ανανέωση ή παράταση της ασφαλιστικής σύμβασης.
Προϋπόθεση  ισχύος   της  ασφαλιστικής σύμβασης  είναι  η  καταβολή  των  οφειλομένων  εφάπαξ  ασφαλίστρων  που  αφορούν  τη  διάρκεια  ασφάλισης αυτής της
ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία , η  ασφαλιστική  κάλυψη  αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου  στον
ασφαλιστή,  πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του  ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή  στον  λήπτη της ασφάλισης. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος έχει
ενημερωθεί πως  σε περίπτωση που κάποιος όρος χρειάζεται επεξήγηση ή διευκρίνιση ή έχει κάποιο παράπονο, μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στην Εταιρία, η οποία
αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
ΑΡΘΡΟ 2. Η διαδικασία διακανονισμού απαιτήσεων που προκύπτουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα  οχήματα,  ρυθμίζεται  από  τις  διατάξεις  της
υπ’ αριθμόν 87/5.4.2016 Πράξης της Ε.Ε. της Τ τ Ε (ΦΕΚ Β΄ 1109/19.4.2016).
ΑΡΘΡΟ 3. Προκειμένου  για  τις  εξαιρέσεις  της  εξ' ατυχημάτων  αυτοκινήτων  Αστικής  Ευθύνης. Ισχύουν  οι  εξαιρέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 11. Α των  Γενικών
Όρων του Βιβλίου Γενικών & Ειδικών Όρων και στον οικείο ειδικό όρο που εξειδικεύει την κάλυψη.
ΑΡΘΡΟ 4. Προκειμένου  για  τις  εξαιρέσεις  των  συμπληρωματικών καλύψεων (εκτός Αστικής Ευθύνης). Ισχύουν οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο  Άρθρο  11. Β  και  11. Γ
των Γενικών Όρων του Βιβλίου Γενικών & Ειδικών Όρων καθώς και οι ειδικές εξαιρέσεις που αναγράφονται στους οικείους ειδικούς όρους που εξειδικεύουν την κάθε κάλυψη.
ΑΡΘΡΟ  5. Προκειμένου για τις εξαιρέσεις της συμπληρωματικής κάλυψης νομικής προστασίας. Ισχύουν οι εξαιρέσεις  όπως  αυτές  αναφέρονται στο Άρθρο 11. Α, 11. Β και 11.
Γ των Γενικών Όρων του Βιβλίου Γενικών & Ειδικών Όρων  και στους οικείους ειδικούς όρους που εξειδικεύουν την κάλυψη.
ΑΡΘΡΟ 6. Προκειμένου για τις προϋποθέσεις κάλυψης οχήματος τύπου cabrio. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΟ 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
19, 21.
ΑΡΘΡΟ 7. Για όλα τα παραπάνω ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία τα συνημμένα  στο
Βιβλίο  Ασφάλισης  υποδείγματα έγγραφης δήλωσης εναντίωσης με συστημένη επιστολή μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή της ασφαλιστικής σύμβασης  για  το  ότι  δεν
παρέλαβε τις πληροφορίες που προβλέπονται από την κείμενη  νομοθεσία  ή το Βιβλίο Γενικών &  Ειδικών  Όρων  και (1) ενός μηνός  από  την  παραλαβή  της  ασφαλιστικής
σύμβασης για τις παραπάνω εξαιρέσεις, περιορισμούς και παρεκκλίσεις  της  ασφαλιστικής  σύμβασης  και  για  κάθε  τι  άλλο  που  θα   μπορούσε  να  θεωρηθεί  παρέκκλιση
από  την   πρόταση  ασφάλισης.
ΑΡΘΡΟ 8. Σε αυτή την ασφαλιστική σύμβαση επισυνάπτονται:  οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Ασφάλισης, Υποδείγματα δηλώσεων εναντίωσης και δήλωσης παραλαβής
ασφαλιστικής σύμβασης και σχετικών εγγράφων, Έντυπο Αίτησης  Αποζημίωσης,  Έντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος, Έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος του
ΣΑΠ, Έντυπη  Κατάσταση με τα  στοιχεία  επικοινωνίας  των  νομικών  ή  φυσικών  προσώπων  στα  οποία   ο   λήπτης   της  ασφάλισης / ασφαλισμένος   μπορεί  να   καταθέσει
ή   υποβάλλει  δηλώσεις  και  αιτήσεις  αποζημίωσης  καθώς και σχετικό έντυπο αιτιάσεως παραπόνων, τα οποία έγγραφα και παρέλαβε ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΡΟΙ ΑΝΑΝΕΩΤΗΡΙΟΥ: Με το ανανεωτήριο, ανανεώνεται και το αναφερόμενο στην επικεφαλίδα συμβόλαιο με τους νέους όρους του  ασφαλιστηρίου, οι οποίοι
πλέον και μόνο ισχύουν, καταργώντας και αντικαθιστώντας τους προηγούμενους όρους και με τις προσθήκες και τροποποιήσεις  που  έγιναν  με  τις  έγγραφες  πρόσθετες
πράξεις που προσαρτήθηκαν σε αυτό.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΔΙΚΑΙΟ: Συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από το ασφαλιστήριο μεταξύ της Εταιρίας και
του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.
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Ειδική συμφωνία επέκτασης κάλυψης Αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος και συμπληρωματικών 
καλύψεων για υποψήφιους οδηγούς.
Με αυτή την ειδική συμφωνία, η ασφαλιστική κάλυψη Αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος και οι λοιπές 
συμπληρωματικές καλύψεις της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης επεκτείνονται ώστε να καλύπτουν υποψήφιο οδηγό, ήτοι οδηγό 
που εκπαιδεύεται και εξετάζεται για την απόκτηση της άδειας ικανότητας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την 
κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί, αποκλειστικά και μόνο είτε κατά τη διάρκεια της πρακτικής του εκπαίδευσης με τη συνοδεία 
του εκπαιδευτή του είτε κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασής του, με ή χωρίς εκπαιδευτή, στο ασφαλισμένο εκπαιδευτικό 
όχημα. 
Διευκρινίζεται ρητά ότι στην περίπτωση αυτή καλύπτεται η αστική ευθύνη του υποψηφίου οδηγού και έναντι του συνοδού 
εκπαιδευτή του, έστω και αν αυτός τυγχάνει πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ή 
είναι εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει με την Εταιρία την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ή είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού 
προσώπου που έχει στη κυριότητα του το ασφαλισμένο εκπαιδευτικό όχημα.

ΕΟ 31 Ημερήσιο επίδομα λόγω απώλειας εισοδήματος από την χρήση εκπαιδευτικού οχήματος συνεπεία ζημιάς.
Με την ασφάλιση αυτή παρέχεται ημερήσιο επίδομα λόγω απώλειας εισοδήματος του ασφαλισμένου ως συνέπεια στέρησης της 
χρήσης και εκμετάλλευσης του ασφαλιζόμενου εκπαιδευτικού οχήματος, εξαιτίας ζημίας μόνον συνεπεία τροχαίου ατυχήματος που 
θα συμβεί σε χώρο διενέργειας εξέτασης υποψηφίων οδηγών, που προκαλείται σε αυτό από υπαιτιότητα του υποψηφίου οδηγού, 
ήτοι οδηγού που εκπαιδεύεται και εξετάζεται για την απόκτηση της άδειας ικανότητας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για 
την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί, αποκλειστικά και μόνο κατά την διάρκεια της πρακτικής εξέτασής του για την απόκτηση 
άδειας ικανότητας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί. 
Με τη παρούσα κάλυψη η Εταιρία θα καταβάλει το ποσό του επιδόματος που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο για κάθε εργάσιμη 
ημέρα, από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλισμένου εκπαιδευτικού οχήματος στον επισκευαστή προς επισκευή και για όσο 
διάστημα χρειαστεί μέχρι την επισκευή του οχήματος, με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες ανά 
ασφαλιστική περίπτωση και εφόσον ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή είναι μεγαλύτερος των δύο (2) εργασίμων ημερών.
Σαν χρόνος επισκευής θεωρείται αποκλειστικά ο χρόνος που πρέπει το ασφαλισμένο εκπαιδευτικό όχημα να παραμείνει στον 
επισκευαστή (πραγματικός χρόνος επισκευής) χωρίς να υπολογίζονται τυχόν άλλες χρονικές καθυστερήσεις (π.χ. μεταφορά-
ρυμούλκηση του οχήματος, αναμονή στον επισκευαστή, δέσμευση του οχήματος από κρατική αρχή, κλπ.).
Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη δεν ισχύει σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ασφαλισμένου εκπαιδευτικού οχήματος.
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ΕΟ 26 Οδική - Ταξιδιωτική Βοήθεια (Ακολουθεί το κείμενο του ειδικού όρου ως αυτός ισχύει από 1/5/2019)
Οδική βοήθεια οχημάτων είναι  η  δραστηριότητα  που  περιλαμβάνει  εργασίες  που  εκτελούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή 
βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του. Ζημιά είναι κάθε περιστατικό που επιφέρει την 
επέμβαση της οδικής βοήθειας. Βλάβη είναι οποιαδήποτε ζημιά του ασφαλισμένου οχήματος που προκαλείται από το ίδιο το όχημα 
λόγω ηλεκτρικών ή μηχανικών αιτίων και δεν του επιτρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία του. Τόπος συνήθους διαμονής 
είναι ο τόπος όπου ο ασφαλισμένος δηλώνει ότι βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του. Ατύχημα είναι κάθε απρόοπτο και βίαιο 
περιστατικό που συμβαίνει στο ασφαλισμένο όχημα, εφόσον επέρχεται ανεξάρτητα από τη θέληση του ασφαλισμένου και που 
εμποδίζει την ομαλή συνέχιση της πορείας του. Προσωπική βοήθεια είναι η δραστηριότητα που περιλαμβάνει υπηρεσίες
σε περίπτωση σωματικής προσβολής από ατύχημα ή ασθένεια που έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάγκη ιατρικής ή νοσηλευτικής 
βοήθειας ή επαναπατρισμού ή μεταφοράς - διαμονής - επιστροφής ή παροχής άλλων παρεμφερών συμπληρωματικών υπηρεσιών, 
όπως ειδικότερα προσδιορίζεται παρακάτω, σε ασφαλισμένα πρόσωπα που περιέρχονται σε δυσχερή θέση όταν βρίσκονται σε 
ταξίδι με το ασφαλισμένο όχημα τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο συνήθους διαμονής τους. Ασφαλισμένο όχημα 
είναι αυτό που ρητά ορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Ασφαλισμένα πρόσωπα (που για συντομία θα αναφέρονται στον Ειδικό Όρο αυτό σαν «ασφαλισμένος») θεωρούνται:
1. Ο κύριος ή νόμιμος κάτοχος του οχήματος, όπως ορίζεται στο ασφαλιστήριο (ασφαλισμένος).
2. Ο σύζυγος ή η σύζυγός του, οι γονείς τους και τα ανήλικα παιδιά τους.
3. Ο εκάστοτε νόμιμος οδηγός του οχήματος κατά τη στιγμή της βλάβης ή του ατυχήματος.
4.Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ασφαλισμένου νομικού προσώπου.
5.Οι επιβάτες του οχήματος που δεν εμπίπτουν στον πιο πάνω ορισμό των ασφαλισμένων προσώπων, σε περίπτωση 
ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος λόγω ατυχήματος,
αποκλειστικά όμως και μόνο για τις παροχές παραμονής σε ξενοδοχείο, επανόδου στον τόπο συνήθους διαμονής ή συνέχισης του 
ταξιδιού.
Με αυτή την κάλυψη παρέχεται, μέσω εταιρίας Οδικής Βοηθείας, τα στοιχεία της οποίας αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, 24 ώρες 
το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο, βοήθεια στα ασφαλισμένα πρόσωπα που περιέρχονται σε δυσχερή θέση λόγω ακινητοποίησης 
του ασφαλισμένου οχήματος από τροχαίο ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη:
α. πανελλαδικά, και
β. στις ακόλουθες χώρες: Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Γροιλανδία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, 
Κύπρος, Λετονία, Λευκορωσία (Ευρώπη), Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Π.Γ.Δ.Μ., Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία (Ευρώπη), Σερβία - Μαυροβούνιο, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία, Ευρωπαική Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, 
Αίγυπτος, Λιβύη, Φινλανδία.
Συγκεκριμένα η κάλυψη περιλαμβάνει την:
1. Επιτόπια επισκευή του οχήματος, εφόσον είναι δυνατή. Το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιηθούν βαρύνει τον 
ασφαλισμένο. Στην επιτόπια επισκευή περιλαμβάνεται και η αλλαγή χαλασμένου ελαστικού με την υπάρχουσα ρεζέρβα του 
οχήματος.
2. Επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος έχει βρεθεί εκτός αυτού (χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, 
άμμο και λοιπά), χρησιμοποιώντας ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια με όλα τα διαθέσιμα 
μέσα, ίδια ή τρίτων, με ανώτατο οικονομικό όριο €300,00 εφόσον χρησιμοποιηθούν μέσα τρίτων. Αν κατά τη διάρκεια ανύψωσης, 
πρόσδεσης ή μεταφοράς του οχήματος είναι αναπόφευκτη η πρόκληση σε αυτό ζημιών, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταφορά 
του λόγω των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών του ατυχήματος, οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, 
βαρύνουν τον ασφαλισμένο.
3. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο. . Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος εξ αιτίας βλάβης ή 
ατυχήματος, αυτό θα μεταφέρεται στον κοντινότερο ή καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του ή στον τόπο επιλογής του 
ασφαλισμένου, πάντα μέσα στην ελληνική επικράτεια και μέσα σε εύλογο χρόνο και εφόσον το όχημα δεν επισκευάζεται επιτόπου 
ώστε να αποκατασταθεί  η ικανότητα  του  να κινείται  με ασφάλεια.  Σε περίπτωση  που  το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί σε 
κάποια από τις χώρες  του εξωτερικού  που ορίστηκαν πιο πάνω, τότε η υποχρέωση μεταφοράς του εξαντλείται όταν αυτό 
μεταφερθεί  στον κοντινότερο και καταλληλότερο τόπο επισκευής του, εκτός αν η διάρκεια επισκευής του υπερβαίνει τις τρεις (3) 
εργάσιμες μέρες, οπότε και θα είναι δυνατή η μεταφορά του στον μόνιμο τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου. Η υπηρεσία Οδικής 
Βοηθείας ολοκληρώνεται και πλέον παύει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, τη στιγμή που το ασφαλισμένο όχημα μεταφερθεί από 
τον τόπο του ατυχήματος/βλάβης στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου.
4. Φύλαξη του οχήματος, σε περίπτωση που το συνεργείο επισκευής είναι κλειστό λόγω αργίας     ή Σαββατοκύριακου, για την 
περίοδο αναμονής με ανώτατο χρονικό όριο τις τρεις (3) μέρες και ανώτατο συνολικό κόστος φύλαξης €112,00.
5. Παραμονή των ασφαλισμένων σε ξενοδοχείο με ανώτατο ημερήσιο κόστος €75,00 ανά ασφαλισμένο και συνολικό κόστος 
€225,00 ανά ασφαλισμένο, εφόσον η επισκευή του οχήματος, προκειμένου αυτό να μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια, δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αυθημερόν και το σημείο ακινητοποίησης του οχήματος απέχει περισσότερο από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο 
συνήθους διαμονής του ασφαλισμένου και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει να επισκευάσει το όχημά του σε συνεργείο μέσα 
στον νομό που αυτό ακινητοποιήθηκε.
6. Τη μετακίνηση των ασφαλισμένων επιβατών του οχήματος από το σημείο της βλάβης ή του ατυχήματος:
 6.1. Στο σημείο που επέλεξε ο ασφαλισμένος να μεταφερθεί το όχημα του και υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση της 
μετακίνησης αυτής είναι μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων.
 6.2. Στον τόπο συνήθους διαμονής του ασφαλισμένου, εφόσον έχει επιλέξει την επισκευή του οχήματος στην περιοχή της βλάβης 
ή του ατυχήματος και εφόσον η επισκευή του οχήματος, προκειμένου αυτό να μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια, δε μπορεί να γίνει 
ούτε μέσα στην επόμενη από την ακινητοποίησή του ημέρα και ταυτόχρονα το σημείο επισκευής απέχει περισσότερο από 50 
χιλιόμετρα από τον τόπο συνήθους διαμονής του. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή και η συνέχιση του ταξιδιού των 
ασφαλισμένων προς τον τόπο προορισμού τους, μέσα στην ελληνική επικράτεια, εφόσον το κόστος συνέχισης του ταξιδιού δεν 
υπερβαίνει το κόστος επανόδου τους στον τόπο συνήθους διαμονής του ασφαλισμένου. Οι μετακινήσεις αυτές μπορούν να 

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΤΗΛ :

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ  2, 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
210 9309500 210 9314541FAX : info@minetta.grE-MAIL : www.minetta.grURL :

094040925Α.Φ.Μ. : 12854/05/Β/86/34ΑΡ.Μ.Α.Ε. : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑΔ.Ο.Υ. :

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ασφαλιστήριο κλάδου Αυτοκινήτου No. 2300192 / 2300192Σελίδα 5 από 12



πραγματοποιηθούν, κατόπιν επιλογής της συμβαλλόμενης εταιρίας Οδικής Βοηθείας, είτε με μεταφορικό μέσο δικό της, είτε με 
δημόσιο μέσο μεταφοράς, τα έξοδα του οποίου θα αναλάβει αυτή, είτε με ενοικίαση οχήματος αντίστοιχου κυβισμού με το 
ασφαλισμένο, με ανώτατο όριο τα 1.400 κυβικά εκατοστά, το οποίο θα διαθέσει η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας για 
διάστημα μέχρι 72 ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων που επέβαιναν στο όχημα κατά τη στιγμή της 
ακινητοποίησης του ήταν τουλάχιστον τρεις (3). Ανώτατο ποσό κάλυψης τα 100€ ανά ασφαλισμένο.
7. Υπηρεσία βοήθειας μετά από κλοπή και συγκεκριμένα:
 7.1. Τη μεταφορά του οχήματος στον τόπο συνήθους διαμονής ή σε συνεργείο επισκευής επιλογής του ασφαλισμένου, σε 
περίπτωση που αυτό βρεθεί. 
 7.2. Τη φύλαξη του οχήματος σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να παραδοθεί αυθημερόν στο συνεργείο που θα επισκευαστεί 
(αν έχουν προκληθεί ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία της κλοπής και πρέπει να γίνουν επισκευές), με ανώτατο όριο το 
ποσό των €112,00.
 7.3. Την επάνοδο των ασφαλισμένων στον τόπο συνήθους διαμονής ή σε συνεργείο επιλογής τους ή τη συνέχιση του ταξιδιού 
προς τον τόπο προορισμού τους μέσα στην ελληνική επικράτεια (εφόσον το κόστος για τη συνέχιση αυτή δεν υπερβαίνει το κόστος 
επανόδου στον τόπο συνήθους διαμονής), υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει καταγγελία της κλοπής στις αρμόδιες Αρχές και 
εφόσον το σημείο κλοπής του οχήματος απέχει περισσότερο από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο συνήθους διαμονής του 
ασφαλισμένου.
8. Κάλυψη ενος εισιτηρίου με μέσο μαζικής μεταφοράς προκειμένου ένας οδηγός που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος να μεταβεί 
στον τόπο ακινητοποίησης του οχήματος, για να μεταφέρει το όχημα και τα ασφαλισμένα πρόσωπα στον τόπο συνήθους διαμονής 
τους ή για να συνεχίσουν το ταξίδι προς τον τόπο προορισμού τους (εφόσον το κόστος της συνέχισης του ταξιδιού δεν υπερβαίνει 
το κόστος μεταφοράς στον τόπο της συνήθους διαμονής τους), σε περίπτωση θανάτου ή ασθένειας/ατυχήματος του οδηγού που 
τον κάνουν ανίκανο να οδηγήσει το ασφαλισμένο όχημα και κανείς από αυτούς που τον συνοδεύουν δεν είναι ικανός να τον 
αντικαταστήσει και εφόσον το σημείο ακινητοποίησης του οχήματος απέχει περισσότερο από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο 
συνήθους διαμονής του ασφαλισμένου.
9. Παροχή μεταφοράς, σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων, του ασφαλισμένου οχήματος στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων.
10. Παροχή υπηρεσιών υγειονομικής μεταφοράς. Σε περίπτωση σοβαρής σωματικής προσβολής από ατύχημα ή ασθένεια, η 
συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας θα αναλάβει, ανάλογα με την κατάσταση του ασφαλισμένου προσώπου, την οργάνωση και 
τα έξοδα μεταφοράς του:
 10.1. προς μια καταλληλότερη νοσηλευτική μονάδα (Ελλάδα και εξωτερικό),
 10.2. προς μια καταλληλότερη κρατική νοσηλευτική μονάδα πλησιέστερη στον τόπο συνήθους διαμονής, εφόσον υπάρχει 
διαθέσιμη κλίνη, ή προς μια ιδιωτική κλινική της επιλογής του ασφαλισμένου (Ελλάδα).
Αν συμβεί περιστατικό που καλύπτεται από αυτή την κάλυψη, θα πρέπει να ειδοποιηθεί η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας, 
έτσι ώστε οι γιατροί της να:
α. ενημερωθούν για την κατάσταση του ασθενούς ή του τραυματία,
β. συνεργασθούν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, με τον θεράποντα γιατρό και τον γιατρό που παρείχε τις πρώτες βοήθειες, έτσι 
ώστε να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση. Οι αποφάσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην 
εφαρμογή μιας ή περισσότερων καλύψεων από αυτές που ακολουθούν. Η μη δικαιολογημένη απόρριψη αυτών των αποφάσεων, 
μπορεί να επισύρει την απώλεια του δικαιώματος στις καλύψεις προσωπικής βοήθειας. Αν κριθεί αναγκαίο, ένας γιατρός 
εξουσιοδοτημένος από τη συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας μπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και μαζί με τον θεράποντα 
γιατρό να τον εξετάσει έτσι ώστε να διαπιστώσει την αναγκαιότητα ανάληψης της επιχείρησης υγειονομικής μεταφοράς και των 
εξόδων της. Εκτός της περίπτωσης της αποδεδειγμένης αδυναμίας, ο ασθενής ή άτομα του περιβάλλοντός του οφείλουν να έλθουν 
σε επαφή με τη συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας, μέσα σε τρεις μέρες το αργότερο μετά το ιατρικό περιστατικό, που 
ενδεχομένως απαιτεί επαναπατρισμό.
Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους γιατρούς της συμβαλλόμενης εταιρίας Οδικής Βοηθείας και 
τους θεράποντες γιατρούς, και υπαγορεύεται αποκλειστικά και μόνο από ιατρικά κριτήρια και τεχνικές. Η μεταφορά διενεργείται από 
αεροσκάφος γραμμής, ελικόπτερο, ασθενοφόρο όχημα, ταξί ή άλλο κατάλληλο μέσο. Στην Ευρώπη, αν η μεταφορά αποδειχθεί 
ιατρικώς αδύνατη με αεροσκάφος γραμμής, αυτή θα πραγματοποιείται με ιδιωτικό υγειονομικό αεροσκάφος, εφόσον οι τεχνικές 
συνθήκες το επιτρέπουν.
11. Μεταφορά ή επιστροφή των ατόμων που συνοδεύουν τον ασφαλισμένο. Σε περίπτωση υγειονομικής μεταφοράς, η 
συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας αναλαμβάνει τη μεταφορά των υπόλοιπων ατόμων που συνοδεύουν τον ασφαλισμένο 
στον τόπο συνήθους διαμονής τους ή στον τόπο που θα νοσηλευθεί ο ασφαλισμένος. Επιπλέον, αν κάποια από τα ασφαλισμένα 
πρόσωπα που συνοδεύουν τον ασφαλισμένο που ασθένησε ή τραυματίστηκε, είναι ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών και δεν 
υπάρχει κάποιος να τα συνοδεύσει, η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας θα εξασφαλίσει κατάλληλο συνοδό κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού προς τον τόπο συνήθους διαμονής ή τον τόπο νοσηλείας.
12. Επίσκεψη ενός μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου στον τόπο νοσηλείας. Αν από την επέλευση καλυπτόμενου απ' αυτή 
την ασφάλιση περιστατικού ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευθεί για διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) μέρες, η 
συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας θα αναλάβει, για ένα πρόσωπο της επιλογής του ασφαλισμένου:
12.1. Τη δαπάνη ταξιδιού, με επιστροφή, στον τόπο νοσηλείας με δημόσιο μεταφορικό μέσο σε οικονομική θέση.
12.2. Τη δαπάνη διαμονής σε ξενοδοχείο, στον τόπο νοσηλείας, για μεν τη χώρα που είναι ο τόπος συνήθους διαμονής, μέχρι 
ποσού €75,00 την ημέρα και μέχρι πέντε (5) μέρες, για δε το εξωτερικό μέχρι του ποσού των €105,00 την ημέρα και μέχρι δέκα (10) 
μέρες. 
13. Επιστροφή του ασφαλισμένου μετά από διακοπή του ταξιδιού λόγω θανάτου μέλους της οικογένειάς του. Αν ο ασφαλισμένος 
χρειαστεί να διακόψει το ταξίδι λόγω θανάτου μέλους  της οικογένειάς του, το οποίο θεωρείται ως ασφαλισμένο, με αυτό το 
ασφαλιστήριο, πρόσωπο, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό, η συμβαλλόμενη εταιρία οδικής βοήθειας θα καλύψει τα έξοδα 
επιστροφής του στον τόπο συνήθους διαμονής του, εφόσον δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το μέσο μεταφοράς που έχει 
χρησιμοποιηθεί στο ταξίδι. Επιπλέον, αν ο ασφαλισμένος είναι ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών και δεν υπάρχει κανείς να τον 
συνοδεύσει, η συμβαλλόμενη εταιρία
Οδικής Βοηθείας θα παρέχει κατάλληλο συνοδό κατά το ταξίδι προς τον τόπο συνήθους διαμονής.
14. Ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια λόγω τραυματισμού ή ασθένειας του ασφαλισμένου στο εξωτερικό. Αν ο ασφαλισμένος 
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αρρωστήσει ή τραυματιστεί στο εξωτερικό, η συμβαλλόμενη εταιρία βοηθείας καλύπτει αμοιβή γιατρού, έξοδα νοσοκομειακής 
περίθαλψης, χειρουργείου και κόστος φαρμάκων που χορηγήθηκαν με συνταγή του θεράποντα γιατρού του ασφαλισμένου, με 
ανώτατο όριο τα €3.670,00 ανά ασφαλισμένο πρόσωπο. Με τον επαναπατρισμό του ασφαλισμένου τερματίζεται και η ευθύνη της 
συμβαλλόμενης εταιρίας Οδικής Βοηθείας, η οποία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση για οποιαδήποτε άλλη αιτία 
πέραν της αναγραφόμενης σε αυτή την παράγραφο.
15. Παράταση διαμονής του ασφαλισμένου λόγω τραυματισμού ή ασθένειας. Η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας θα καλύψει 
τη δαπάνη παραμονής του ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο, αν εξ αιτίας αρρώστιας ή τραυματισμού του κατά τη διάρκεια ταξιδιού, 
κριθεί η παράταση της διαμονής του εκεί απαραίτητη, με ιατρική γνωμάτευση. Τα καλυπτόμενα από αυτό τον όρο έξοδα δεν μπορεί 
να υπερβούν τα €75,00 την ημέρα και μέχρι πέντε (5) μέρες.
16. Μεταφορά της σορού του ασφαλισμένου και επιστροφή των υπόλοιπων ασφαλισμένων. Σε περίπτωση θανάτου του 
ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας θα φροντίσει για τις απαραίτητες 
διαδικασίες και θα αναλάβει τα απαραίτητα έξοδα επαναπατρισμού και μεταφοράς της σορού στον τόπο συνήθους διαμονής του 
ασφαλισμένου, με ανώτατο κόστος για μεν την Ελλάδα, τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και τη Βόρεια Αφρική το ποσό των €1.840,00 
και για δε τις υπόλοιπες χώρες το ποσό των €3.670,00. Εφόσον δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα μέσα μεταφοράς που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στο ταξίδι, η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας θα αναλάβει επίσης και τα έξοδα επιστροφής των τυχόν 
υπόλοιπων ασφαλισμένων προσώπων στον τόπο συνήθους διαμονής.
17. Αποστολή φαρμάκων. Η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής φαρμάκων που, κατά την 
κρίση του θεράποντα γιατρού του ασφαλισμένου, πρέπει να του χορηγηθούν επειγόντως, εφόσον αυτά τα φάρμακα δεν μπορούν 
να βρεθούν στον τόπο που αυτός βρίσκεται. Η δαπάνη αγοράς των φαρμάκων και τυχόν δασμοί ή φόροι που αναλογούν, 
βαρύνουν τον ασφαλισμένο.
18. Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων. Η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβιβάζει 
επείγοντα ή αναγκαία μηνύματα προς και από τον ασφαλισμένο, σχετικά με ασφαλιστικές περιπτώσεις που περιγράφονται σε αυτό 
το ασφαλιστήριο.
19. Εντοπισμός και μεταφορά αποσκευών και άλλων προσωπικών ειδών που έχουν χαθεί. Η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής 
Βοηθείας, σε συνεργασία με τον ασφαλισμένο, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εντοπίσει αποσκευές και προσωπικά είδη του 
ασφαλισμένου που έχουν χαθεί στη διάρκεια του ταξιδιού και να τα επαναπατρίσει, εφόσον βρεθούν, στον τόπο συνήθους 
διαμονής ή να τα προωθήσει στον τόπο προορισμού του ταξιδιού.
20. Χρηματική καταβολή λόγω απώλειας, κλοπής, μερικής ή ολικής καταστροφής αποσκευών ή άλλων προσωπικών ειδών σε 
πτήσεις τακτικών δρομολογίων. Σε περίπτωση που χαθούν οι αποσκευές ή άλλα προσωπικά είδη του ασφαλισμένου κατά τη 
διάρκεια πτήσεων τακτικών δρομολογίων αεροπορικών εταιριών και δεν βρεθούν μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή της 
προσγείωσης στον τόπο προορισμού, η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας θα καταβάλει στον ασφαλισμένο €105,00 για την 
αντιμετώπιση άμεσων αναγκών του. Αν οι αποσκευές ή άλλα προσωπικά είδη του ασφαλισμένου βρεθούν, ο ασφαλισμένος θα 
πρέπει να ενημερώσει την συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας και να επιστρέψει σε αυτή το ποσό μέσα σε 60 μέρες από την 
ανεύρεσή τους.
Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήμα), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, μέσω της 
προαναφερόμενης συμβεβλημένης εταιρίας και των συνεργατών της. Οι ασφαλιστικές καλύψεις και οι υπηρεσίες που 
συνομολογούνται με αυτόν τον Όρο δεν δίνουν στον ασφαλισμένο το δικαίωμα να ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή 
υπηρεσιών από οποιουσδήποτε τρίτους και να απαιτήσει στη συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε  ή υποσχέθηκε να 
καταβάλει προς αυτούς. Αν επικρατούν καταστάσεις ή συνθήκες ανωτέρας βίας, και μόνο τότε, μπορεί να ζητηθεί από τον 
ασφαλισμένο να πληρώσει ο ίδιος τη δαπάνη για τις απαιτούμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα του αποδοθούν, εφόσον έχουν εγκριθεί 
πριν από την πραγματοποίησή τους από την Εταιρία, με την αποστολή των σχετικών παραστατικών. Κατά τη μεταφορά του 
οχήματος, με ευθύνη της συμβαλλόμενης εταιρίας Οδικής Βοηθείας ή του τυχόν τρίτου μεταφορέα, συντάσσεται έκθεση 
περιγραφής της κατάστασης του ασφαλισμένου οχήματος πριν τη μεταφορά και μετά από αυτή. Η έκθεση υπογράφεται από τον 
οδηγό/ εκπρόσωπο της συμβαλλόμενης εταιρίας Οδικής Βοηθείας και τον ιδιοκτήτη/οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος, κάθε δε 
μέρος παίρνει ένα αντίγραφο. Ενδεχόμενες διαφωνίες αναγράφονται στην έκθεση.

Προϋποθέσεις
Η κάλυψη παρέχεται με την προϋπόθεση ότι:
•Το ασφαλισμένο όχημα παραμένει στην ιδιοκτησία, κυριότητα, κατοχή του ασφαλισμένου.
•Η πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος είναι δυνατή και δεν εμποδίζεται λόγω κλεισμένων δρόμων, χαλασμένων γεφυρών ή 
ειδικών συνθηκών ανωτέρας βίας (κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διαταγή από αρμόδιες κρατικές αρχές για 
περιορισμό ή απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δημόσιους ή εθνικούς δρόμους εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων 
καταστάσεων).
•Ο ασφαλισμένος θα έχει πάντα μαζί του το ασφαλιστήριο για να αποδεικνύεται η ισχύς της κάλυψης Οδικής Βοηθείας σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία περί οδικής βοήθειας. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία οδικής βοήθειας δικαιούται να μην εξυπηρετήσει το 
περιστατικό. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι ο ασφαλισμένος δικαιούταν την κάλυψη Οδικής Βοήθειας και ο 
ασφαλισμένος επιβαρύνθηκε δαπάνες για τις απαιτούμενες υπηρεσίες σαν συνέπεια της μη εξυπηρέτησης του περιστατικού, η 
συμβαλλόμενη εταιρία οδικής βοήθειας, με την υποβολή των σχετικών παραστατικών, θα τον αποζημιώνει για αυτές τις δαπάνες με 
ποσό μέχρι €150,00.

Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει:
1.Περιπτώσεις όπου οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι είναι δύσβατοι λόγω πλημμύρας, ομίχλης, κατολισθήσεων, 
χιονόπτωσης, πάγου και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με 
αντιολισθητικές αλυσίδες ή οι δρόμοι είναι άβατοι εξ αιτίας ειδικών συνθηκών (σεισμός, φυσικά φαινόμενα, κομμένες ή χαλασμένες 
γέφυρες κ.λπ.).
2.Την τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
3.Τη ρυμούλκηση οχήματος που βρίσκεται ακινητοποιημένο σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, υπόγειο χώρο στάθμευσης και γενικά 
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σε υπόγειο χώρο που καθιστά αδύνατη ή επικίνδυνη τη ρυμούλκηση του οχήματος.
4.Τη μεταφορά ή μετακίνηση άλλων οχημάτων, προκειμένου να ελευθερωθεί το ασφαλισμένο όχημα.
5.Τη μεταφορά του οχήματος, εφόσον η ζημιά επισκευάζεται επιτόπου.
6.Την παροχή βοήθειας για ζημιά ή βλάβη που δεν εμποδίζει το ασφαλισμένο όχημα να κινηθεί με ασφάλεια μέχρι το κοντινότερο 
συνεργείο.
7.Τη μεταφορά οχήματος το οποίο είναι φορτωμένο.
8.Τη μεταφορά ρυμουλκούμενου οχήματος (π.χ. τρέιλερ).
9.Τη μεταφορά οχήματος που δεν έχει πινακίδες κυκλοφορίας ή έχει πινακίδες που έχουν καταστραφεί και δεν είναι αναγνώσιμες.
10.Τη μεταφορά του οχήματος από συνεργείο σε συνεργείο, καθώς και κάθε επόμενη μεταφορά του οχήματος, η οποία, σύμφωνα 
με το Ν.3651/2008, μπορεί να διενεργηθεί μόνο από Επιχείρηση Γερανών Δημοσίας Χρήσεως.
11.Τη φύλαξη του ασφαλισμένου οχήματος μετά τη μεταφορά του στον τόπο που υπέδειξε ο ασφαλισμένος.
12.Περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, άμμο και λοιπά μετά από 
ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη αιτία και η συμβαλλόμενη εταιρία Οδικής Βοηθείας εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες να το ρυμουλκήσει 
με τα μέσα που έχει στη διάθεση της.
13.Περιπτώσεις ακινητοποίησης αγροτικού οχήματος εκτός οδικού δικτύου, όπου η πρόσβαση σε αυτό είναι αδύνατη.
14.Απώλειες προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος.
15.Το κόστος των ναύλων στην περίπτωση που, κατά τη μεταφορά του οχήματος, χρησιμοποιηθεί οχηματαγωγό πλοίο (ferry boat). 
Το κόστος αυτής της δαπάνης βαρύνει τον ασφαλισμένο, εφόσον αυτή τη δαπάνη θα την έκανε ο ασφαλισμένος ακόμη και αν δεν 
είχε συμβεί η ζημιά.
16.Τη ρυμούλκηση τρακτέρ ή οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων ή/και ύψους άνω των 3 μέτρων.
17.Τις ζημιές που προκαλούνται σε μεταφερόμενα αντικείμενα καθώς και τυχόν αποθετικές ζημιές.
18.Την παροχή βοήθειας αν το ασφαλισμένο όχημα:
i.Οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίζεται ότι καλύπτεται η περίπτωση 
ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος εξαιτίας ατυχήματος που συνέβη ενώ αυτό είχε κλαπεί, εφόσον η κλοπή είχε δηλωθεί 
στις αρμόδιες Αρχές.
ii.Οδηγείται παράνομα, όπως π.χ. χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης 
υποχρεωτικού χαρακτήρα.
19.Την παροχή βοήθειας στους επιβάτες του ασφαλισμένου οχήματος που μεταφέρονται με
«οτοστόπ».
20.Την παροχή βοήθειας όταν το γεγονός για το οποίο ζητείται βοήθεια έχει συμβεί πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.
21.Υγειονομικές μεταφορές προερχόμενες από οίκους ανάρρωσης ή/και κέντρα ιαματικών λουτρών, για παθήσεις που επέσυραν 
την παραμονή σε αυτά τα ιδρύματα.
22.Ιατρικές παθήσεις που είχαν εκδηλωθεί πριν την έναρξη του ταξιδιού ή παθήσεις των οποίων η εμφάνιση είναι προβλεπόμενη εξ 
αιτίας χρόνιου ιατρικού χαρακτήρα ή προγενέστερου ατομικού ιατρικού ιστορικού.
23.Ιατρικές παθήσεις για τις οποίες η παραμονή σε χώρους με ελλιπή νοσηλευτική υποδομή δεν συνιστάται ιατρικώς.
24.Πνευματικές ή ψυχικές ασθένειες/διαταραχές, αυτοκτονία, συνέπειες απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό του 
ασφαλισμένου καθώς και σωματικές βλάβες ή θάνατο που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από ενέργειες του ασφαλισμένου.
25.Τοκετοί και εκτρώσεις που δεν δικαιολογούνται από την κατάσταση υγείας του ασφαλισμένου προσώπου.
26.Οι συνέπειες κληρονομικών ανωμαλιών ή πνευματικών καθυστερήσεων.
27.Ανάγκες για τεχνητά μέλη σώματος και γυαλιά.
28.Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που μπορούν να τύχουν νοσηλευτικής φροντίδας επιτόπου σε βραχύ χρονικό διάστημα, 
ενώ η υγειονομική μεταφορά θα μπορούσε να αποτελέσει μεγαλύτερο κίνδυνο.

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΤΗΛ :

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ  2, 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
210 9309500 210 9314541FAX : info@minetta.grE-MAIL : www.minetta.grURL :

094040925Α.Φ.Μ. : 12854/05/Β/86/34ΑΡ.Μ.Α.Ε. : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑΔ.Ο.Υ. :

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ασφαλιστήριο κλάδου Αυτοκινήτου No. 2300192 / 2300192Σελίδα 8 από 12



ΕΟ 25 Φροντίδα Ατυχήματος (Ακολουθεί το κείμενο του ειδικού όρου ως αυτός ισχύει από 1/5/2019)
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον αυτό επήλθε ανεξάρτητα από τη θέληση του ασφαλισμένου (δηλαδή, είτε του κυρίου 
είτε του νομίμου κατόχου είτε του εκάστοτε νομίμου οδηγού είτε των νομίμων εκπροσώπων του ασφαλισμένου νομικού προσώπου) 
και είχε σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής συνέχισης της πορείας του ασφαλισμένου με αυτό το ασφαλιστήριο 
οχήματος:
1.στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά: Άνδρο, Εύβοια, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Λήμνο, Σάμο, Ρόδο, 
Κρήτη, Χίο, Λέσβο, Κω, Λέρο, Κάρπαθο, Μύκονο, Σύρο, Νάξο, Πάρο, Θήρα (Σαντορίνη), Σίφνο, Κύθηρα και Αίγινα,
2. στις ακόλουθες χώρες: Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Γροιλανδία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, 
Κύπρος, Λετονία, Λευκορωσία (Ευρώπη), Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Π.Γ.Δ.Μ., Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία (Ευρώπη), Σερβία - Μαυροβούνιο, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία, Τουρκία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Λιβύη, 
Φινλανδία, για το οποίο ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ατυχήματος ή ζημιάς, 
παρέχεται, μέσω Εταιρίας Οδικής βοήθειας, τα στοιχεία της οποίας αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, η αποστολή στον τόπο του 
ατυχήματος συνεργάτη της, ο οποίος θα αναλάβει να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
i.Επιβεβαίωση του ατυχήματος και καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων.
ii.Φωτογράφιση των εμπλεκόμενων οχημάτων και του τόπου του ατυχήματος.
iii.Επιτόπια συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος και βοήθεια για τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού εντύπου Δήλωσης 
Ατυχήματος (Έντυπο Φιλικού Διακανονισμού).
Σε περιπτώσεις ατυχήματος σε κάποια από τις χώρες που ορίστηκαν προηγουμένως, οι παραπάνω υπηρεσίες περιορίζονται στην 
υπόδειξη κάθε φορά του τρόπου υποβολής του έντυπου δήλωσης ατυχήματος σε fax που θα γνωστοποιήσει ο ασφαλισμένος στον 
τηλεφωνητή του τηλεφωνικού κέντρου της συμβεβλημένης εταιρίας Οδικής Βοηθείας, ώστε μετά, αφού το έντυπο θα έχει 
συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ασφαλισμένο, να αποσταλεί με fax στην Εταιρία.
Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει και τη ρυμούλκηση - μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος είτε στον πλησιέστερο ή 
καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του είτε, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου, εφόσον το 
τροχαίο ατύχημα επιφέρει την ακινητοποίηση του ασφαλισμένου οχήματος και εφόσον το όχημα δεν επισκευάζεται επιτόπου, ώστε 
να αποκατασταθεί η ικανότητά του να κινείται με ασφάλεια.
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος, αυτό μεταφέρεται μέσα στα όρια του νομού ακινητοποίησης. Σε περίπτωση που 
το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί εξ αιτίας ατυχήματος σε κάποια από τις χώρες του εξωτερικού που ορίστηκαν παραπάνω, η 
μεταφορά του θα γίνει στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της χώρας αυτής και όχι στον τόπο μόνιμης κατοικίας του 
ασφαλισμένου.
Η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος ολοκληρώνεται και πλέον παύει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, τη στιγμή που το ασφαλισμένο 
όχημα μεταφερθεί από τον τόπο του ατυχήματος στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου.
3. Φύλαξη, μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, του οχήματος, σε περίπτωση που το συνεργείο επισκευής είναι κλειστό λόγω 
αργίας ή Σαββατοκύριακου, για την περίοδο αναμονής με ανώτατο χρονικό όριο τις τρείς (3) μέρες και ανώτατο συνολικό κόστος 
φύλαξης €112,00. 
4. Επιπλέον, παρέχονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:
•Παροχή, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και σε 24ωρη βάση, ιατρικών συμβουλών σχετικών με το ατύχημα.
•Παροχή, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και από ώρα 09:00 έως 21:00 κατά τις εργάσιμες μέρες, νομικών συμβουλών σχετικών 
με το ατύχημα.
Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται σε είδος (όχι σε χρήμα) μέσω της προαναφερόμενης συμβεβλημένης εταιρίας και 
των συνεργατών της. Οι ασφαλιστικές  καλύψεις  και  οι  υπηρεσίες  που συνομολογούνται με αυτόν τον Όρο δεν δίνουν στον 
ασφαλισμένο το δικαίωμα να ζητήσει  ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιουσδήποτε τρίτους και να απαιτήσει στη 
συνέχεια από την Εταιρία το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει προς αυτούς. Αν επικρατούν καταστάσεις ή συνθήκες 
ανωτέρας βίας, και μόνο τότε, μπορεί να ζητηθεί από τον ασφαλισμένο να πληρώσει ο ίδιος τη δαπάνη για τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες, οι οποίες θα του αποδοθούν, εφόσον έχουν εγκριθεί πριν από την πραγματοποίησή τους από την Εταιρία, με την 
αποστολή των σχετικών παραστατικών.
Η κάλυψη παρέχεται με την προϋπόθεση ότι:
1.Το ασφαλισμένο όχημα παραμένει στην ιδιοκτησία, κυριότητα, κατοχή του ασφαλισμένου.
2.Η πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος είναι δυνατή και δεν εμποδίζεται λόγω κλεισμένων δρόμων, χαλασμένων γεφυρών ή 
ειδικών συνθηκών ανωτέρας βίας (κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διαταγή από αρμόδιες κρατικές αρχές για 
περιορισμό ή απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δημόσιους ή εθνικούς δρόμους εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων 
καταστάσεων).
3.Ειδικά για την υπηρεσία ρυμούλκησης - μεταφοράς του ασφαλισμένου οχήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η 
συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος από τον συνεργάτη της Εταιρίας στον τόπο του ατυχήματος, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων (όπως ενδεικτικά π.χ. τραυματισμός οδηγού που τον καθιστά ανίκανο να προβεί σε υποβολή δήλωσης ατυχήματος, 
επέμβαση Ανακριτικού Τροχαίας).
Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει:
1.Περιπτώσεις όπου δε συντρέχει λόγος υποβολής δήλωσης ατυχήματος (Αστικής Ευθύνης ή συμπληρωματικής κάλυψης).
2.Περιπτώσεις όπου οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι είναι δύσβατοι λόγω πλημμύρας, ομίχλης, κατολισθήσεων, 
χιονόπτωσης, πάγου και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμη και με 
αντιολισθητικές αλυσίδες ή οι δρόμοι είναι άβατοι εξ αιτίας ειδικών συνθηκών (σεισμός, φυσικά φαινόμενα, κομμένες ή χαλασμένες 
γέφυρες κ.λπ.).
3.Περιπτώσεις όπου το ασφαλισμένο όχημα έχει ακινητοποιηθεί από μηχανολογική, ηλεκτρολογική ή/και ηλεκτρονική βλάβη.
4. Περιπτώσεις ακινητοποίησης αγροτικού οχήματος εκτός οδικού δικτύου, όπου η πρόσβαση σε αυτό είναι αδύνατη.
5.Την τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων.
6.Τη μεταφορά ή μετακίνηση άλλων οχημάτων, προκειμένου να ελευθερωθεί το ασφαλισμένο όχημα.
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7.Την παροχή βοήθειας για ζημιά που δεν εμποδίζει το ασφαλισμένο όχημα να κινηθεί με ασφάλεια μέχρι το κοντινότερο συνεργείο.
8.Τη μεταφορά του οχήματος, εφόσον η ζημιά μπορεί να επισκευαστεί επιτόπου.
9.Τη μεταφορά του οχήματος από συνεργείο σε συνεργείο, καθώς και κάθε επόμενη μεταφορά του οχήματος, η οποία, σύμφωνα 
με το Ν.3651/2008, μπορεί να διενεργηθεί μόνο από Επιχείρηση Γερανών Δημοσίας Χρήσεως.
10. Τη μεταφορά οχήματος που είναι φορτωμένο.
11. Τη μεταφορά ρυμουλκούμενου οχήματος (π.χ. τρέιλερ).
12 .Την ανέλκυση, ανάσυρση, επαναφορά οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν, εξ αιτίας ατυχήματος, αυτό έχει εκτραπεί και βρεθεί 
εκτός αυτού.
13. Τη μεταφορά οχήματος που δεν έχει πινακίδες κυκλοφορίας ή έχει πινακίδες που έχουν καταστραφεί και δεν είναι αναγνώσιμες.
14. Τη φύλαξη του ασφαλισμένου οχήματος μετά τη μεταφορά του στον τόπο που υπέδειξε ο ασφαλισμένος.
15. Απώλειες προσωπικών αντικειμένων ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος.
16. Το κόστος των ναύλων στην περίπτωση που, κατά τη μεταφορά του οχήματος, χρησιμοποιηθεί οχηματαγωγό πλοίο (ferry 
boat). Το κόστος αυτής της δαπάνης βαρύνει τον ασφαλισμένο, εφόσον αυτή τη δαπάνη θα την έκανε ο ασφαλισμένος ακόμη και 
αν δεν είχε συμβεί η ζημιά.
17. Τη ρυμούλκηση οχήματος που βρίσκεται ακινητοποιημένο σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, υπόγειο χώρο στάθμευσης και 
γενικά σε υπόγειο χώρο που καθιστά αδύνατη ή επικίνδυνη τη ρυμούλκηση του οχήματος.
18. Τη ρυμούλκηση τρακτέρ ή οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων ή/και ύψους άνω των 3 μέτρων.
19. Τις ζημιές που προκαλούνται σε μεταφερόμενα αντικείμενα καθώς και τυχόν αποθετικές ζημιές.
20. Την παροχή βοήθειας αν το ασφαλισμένο όχημα:
•Οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του. Διευκρινίζεται ότι καλύπτεται η περίπτωση 
ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος εξαιτίας ατυχήματος που συνέβη ενώ αυτό είχε κλαπεί, εφόσον η κλοπή είχε δηλωθεί 
στις αρμόδιες Αρχές.
•Οδηγείται παράνομα, όπως π.χ. χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης 
υποχρεωτικού χαρακτήρα.
21. Την παροχή βοήθειας στους επιβάτες του ασφαλισμένου οχήματος που μεταφέρονται με
«οτοστόπ».
22. Την παροχή βοήθειας όταν το γεγονός για το οποίο ζητείται βοήθεια έχει συμβεί πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.
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1. ΣΚΟΠΟΙ

Ο/ Η κάτωθι υπογράφων/ουσα  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΕ  παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικού 
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας, τη ρητή συγκατάθεσή μου στην 
Εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α» Λεωφόρος Συγγρού 193-195 & Πλ. Χρ. Σμύρνης 2, Τ.Κ. 
17121, Α.Φ.Μ. 094040925 και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών μου δεδομένων για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών, όπως ορίζονται κατωτέρω.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

2. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής:
• στην εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της αιτούμενης από εμένα ασφαλιστικής σύμβασης, του καθορισμού των γενικών και 
ειδικών όρων αυτής καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου,
• στη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του 
ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή και της καταβολής του 
προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος),            
• στη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην 
αντιμετώπισης  της ασφαλιστικής εξαπάτησης,
• στην έρευνα που δύναται η Εταιρία να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης του 
υποκειμένου. 

3. ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

• Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισής μου, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχω γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσω στην Εταιρία στο μέλλον είτε 
προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών.

• Επίσης, η Εταιρία ζητά και συλλέγει για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών που ορίζονται στην παρ.1 του παρόντος, δεδομένα μου 
από τρίτα, συνεργαζόμενα με την Εταιρία, μέρη που καλύπτουν υπηρεσίες παροχών υγείας και ατυχημάτων, υπηρεσίες οδικής βοήθειας 
καθώς και από υπηρεσίες στατιστικής και βάσεων δεδομένων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η επεξεργασία δεδομένων μου από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
• Δεδομένα Ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, Δ.Ο.Υ., 
Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.
• Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση αλληλογραφίας (κατοικίας και εργασίας), αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Δεδομένα Πληρωμής: τραπεζικοί λογαριασμοί.
• Δεδομένα Ασφάλισης: δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, σε σχέση με την 
οικονομική/περιουσιακή κατάσταση (φωτοτυπία εκκαθαριστικών εφορίας), δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving 
history).
• Δεδομένα Διακανονισμού: δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής 
αποζημίωσης/εξαγοράς/καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.

Δεδομένα μου μπορεί να διαβιβαστούν:
• σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος, 
• σε δημόσιες /δικαστικές αρχές, 
• στην Τράπεζα της Ελλάδος,
• στην Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, 
• σε συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, παρόχους υπηρεσιών υγείας, δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες, αντασφαλιστές (εντός ή εκτός ΕΕ),  
παρόχους οδικής βοήθειας, φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, και σε εταιρεία αποστολής 
ενημερωτικών εντύπων.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται εν γένει τα προσωπικά σας δεδομένα, σε έγχαρτη ή σε ηλεκτρονική μορφή, για όσο 
διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση. Σε περίπτωση που η σύμβαση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα 
δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο 
απαιτείται και επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σημειώνουμε ότι εφόσον εκκρεμεί δικαστική διένεξη, τα 
προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που μας υποβάλλεται 
αίτηση ασφάλισης αλλά δεν επακολουθήσει τελικά σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρία θα διατηρεί τα δεδομένα σας για τρία (3) 
έτη.



6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή μου, καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν 
ανάκλησης.

Ειδικότερα ενημερώθηκα ότι στην περίπτωση που ανακαλείται η συγκατάθεση ως προς δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως 
αναγκαία για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Εάν η ανάκληση της 
συγκατάθεσης γίνει κατά το προσυμβατικό στάδιο, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης.

Επιπλέον, ενημερώθηκα για τα παρακάτω δικαιώματά μου, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:
• Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρία.
• Δικαιούμαι να ζητήσω τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που με αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μου.
• Δικαιούμαι να ζητώ τη διαγραφή δεδομένων μου από τα αρχεία της Εταιρίας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την 
επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
• Δικαιούμαι να ζητώ τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων μου σε περίπτωση που αμφισβητώ την ακρίβειά τους.
• Δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα που έχω ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή  έγγραφης αίτησης στην Εταιρία  ««ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α» - Λεωφόρος Συγγρού 193-195 & Πλ. Χρ. Σμύρνης 2, Τ.Κ. 17121. Για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να 
απευθυνθώ στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας:  τηλ.: 210 9309500, email: dpo@minetta.gr σε κάθε δε 
περίπτωση δικαιούμαι να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 
115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). 
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που 
εμποδίζουν την άσκηση.

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ MARKETING

διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας , ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα μου σε 
συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού 
αιτήματος στην Εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α» - Λεωφόρος Συγγρού 193-195 & Πλ. Χρ. Σμύρνης 2, Τ.Κ. 
17121.

7. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία διενεργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση 
του κινδύνου. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία βασίζονται σε αναλύσεις παραμέτρων που καθιστούν αντικειμενική 
την αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξη του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών. Σε ερίπτωση 
διατύπωσης εκ μέρους του υποψηφίου λήπτη της ασφάλισης αντιρρήσεων ή αμφισβήτησης ,αυτός δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρεία για 
την παροχή διευκρινήσεων/επεξηγήσεων.

Ημερομηνία:  ...../...../......

Ενημερώθηκα ρητώς, και συναινώ ή δεν συναινώ ότι η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη

Έχω ενημερωθεί για την ως άνω επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων και συναινώ σε αυτήν, όπως ειδικά αυτή ορίζεται στο παρόν 
έγγραφο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΥ :

Ονοματεπώνυμο :  ΑΦΜ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ : ........................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ :

Ονοματεπώνυμο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ :999476150ΑΦΜ : ........................................


