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Υπόμνημα για ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκπαιδευτικού οχήματος 
 
Θεσσαλονίκη 20 Μαΐου 2019 
 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα συμβόλαιο ασφάλισης εκπαιδευτικού οχήματος της ανώνυμης 
ασφαλιστικής εταιρίας ΜΙΝΕΤΤΑ για την κάλυψη της προϋπόθεσης που θέτει η παράγραφος 10 του 
άρθρου 4 του ν. 4599/2019. 
 
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται σας επισημαίνω τα παρακάτω: 
 
 

1. Για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Η 
ασφαλιστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει υποχρεωτικά την 
ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, 
περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.  
 
Κάλυψη ΕΟ01, «Αστική ευθύνη σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων ανά παθόντα. 
Αυτό αναφέρεται στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της σελίδα 4 από 12 ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, ειδικών όρων που παραπέμπει στην σελίδα 23 του κεφαλαίου ΕΟ 01 Αστική 
ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος 
 

2. Για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη το πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
ν.5499/2019 καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού  

 
Κάλυψη ΕΟ 31, «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΖΗΜΙΑΣ” 
Αυτό αναφέρεται στην σελίδα 4 από 12 ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ειδικών όρων και στην 
ενότητα 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 
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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. 
 

3. Κάλυψη ίδιων ζημιών ΕΟ12 «ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» 
Αυτό αναφέρεται στην σελίδα 30 των γενικών όρων και στην ενότητα ΕΟ 12. 
 

4. Κάλυψη σε όλους τους χώρους με παρουσία και χωρίς παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων 
οδηγών. 
 
Με την Ειδική συμφωνία επέκτασης κάλυψης Αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία 
εκπαιδευτικού οχήματος και συμπληρωματικών καλύψεων για υποψήφιους οδηγούς, που 
αναφέρεται στην σελίδα 4 από 12 των ειδικών όρων του ασφαλιστήριου συμβολαίου και 
παραπέμπει άμεσα στο άρθρο 5 των γενικών όρων που βρίσκετε στην σελίδα 13 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
1. H ασφαλιστική σύμβαση ισχύει, ως προς την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την 
κυκλοφορία του οχήματος, εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, εντός των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, καθώς και εντός των χωρών των 
οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει και δεσμεύονται να 
εφαρμόζουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας (ΕΟ 22 Επέκταση της Κάλυψης Αστικής 
Ευθύνης Οχήματος σε Χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.). Για τις υπόλοιπες χώρες, εκτός των πιο 
πάνω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση της Εταιρίας, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης 
αίτησης του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου, η οποία ισχύει μετά την καταβολή τυχόν 
πρόσθετων ασφαλίστρων. 
2. Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει, ως προς τις λοιπές συμπληρωματικές καλύψεις εντός της 
ελληνικής επικράτειας μόνο. Με τον ΕΟ 23 «Επέκταση των Συμπληρωματικών Kαλύψεων 
Οχήματος σε Χώρες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.» είναι δυνατό να επεκταθεί η ισχύς της 
ασφαλιστικής σύμβασης ως προς τις λοιπές, συμπληρωματικές καλύψεις, και στον 
γεωγραφικό χώρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου. 
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