
 

 
 

Ασφαλιστήριο Χρημάτων
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 

 

 

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Διεύθυνση : ΑΧΑΡΝΩΝ 29

 104 39  ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. : 099032103

 

Στοιχεία Ασφαλιστηρίου

Αριθμός Ασφαλιστηρίου : 12006398

Ημερομηνία Έκδοσης : 24/03/2021

Διάρκεια Ασφάλισης : 06/03/2021 (12:00 μ.μ.) - 06/03/2022 (12:00 μ.μ.)

Νόμισμα : ΕΥΡΩ

 

Στοιχεία Συνεργάτη

Στοιχεία Επικεφαλής : ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Α.Φ.Μ. : 800780200  Ε.Α.Μ.  : 400291

Κωδικός : 07558

Στοιχεία Συνεργάτη : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ

Α.Φ.Μ. : 042828980  Ε.Α.Μ.  : 116

Κωδικός : 07577-0-0000
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 

§  Είδος Επιχείρησης: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

§  Διεύθυνση Κινδύνου: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

100 00  ΑΘΗΝΑ

 

Ασφαλισμένα Αντικείμενα

Χρήματα κατά τη Μεταφορά
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
 

Χρήματα κατά τη Μεταφορά

 

§  Διεύθυνση Κινδύνου: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

100 00  ΑΘΗΝΑ

 

 

Ασφαλισμένο

Κεφάλαιο

Όριο Ευθύνης

Χρήματα κατά την Διάρκεια Μεταφοράς 3.000,00

Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για τα Χρήματα

κατά την διάρκεια Μεταφοράς 100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 24/03/2021

Πάνος Δημητρίου Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Chief Technical Manager
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 

Οι εξαιρέσεις που αφορούν στο Ασφαλιστήριο περιλαμβάνονται στους Γενικούς Όρους και

στις Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 

Συμβαλλόμενος

§      Λ.Ε.Δ.Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

 

Ασφαλισμένος

§ Έκαστος δικηγόρος εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος του ΛΕΔΕ, για τον

οποίο θα δηλώσει συμμετοχή το Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Έναντι κινδύνου κλοπής διαρρήξεως ή / και ληστείας κατά την μεταφορά σύμφωνα με τους

όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου Χρημάτων.

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ / ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Α. ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Απώλεια ή ζημία επιταγών τρίτων, αξιόγραφων τρίτων κατά την μεταφορά τους από τον

Ασφαλισμένο προς Τράπεζες, πελάτες, Δικαστήρια και αντιστρόφως.

§ Επιταγές τρίτων και αξιόγραφα τρίτων κατά την Διάρκεια Μεταφοράς μέχρι Ευρώ 3.000,00

ανά ασφαλισμένο δικηγόρο και συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.

§ Ανώτατο Ετήσιο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για Επιταγές τρίτων και Αξιόγραφα τρίτων, κατά

την Διάρκεια Μεταφοράς μέχρι Ευρώ 100.000,00

Σημείωση

§      Στην παρούσα ασφάλιση ώς χρήματα, νοούνται μόνο επιταγές τρίτων και αξιόγραφα τρίτων.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Δεν εφαρμόζεται απαλλαγή.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

§      Αριθμός μελών του συλλόγου: 3.578 μέλη.

 

Κόστος

Ολικά ασφάλιστρα Ευρώ 2,00 ανά ασφαλισμένο δικηγόρο με ελάχιστα καταβλητέα ασφάλιστρα

Ευρώ 7.156,00 (συμπεριλαμβανομένων 20% Δικαίωμα Συμβολαίου και 15% Φόρος

Ασφαλίστρων)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Tα συνολικά ασφάλιστρα ανά ασφαλισμένο δικηγόρο (συμπεριλαμβανομένων 20% Δικαίωμα

Συμβολαίου και 15% Φόρος Ασφαλίστρων) ανέρχονται σε 39,00 Ευρώ (Αστική Ευθύνη και

Χρηματικές Απώλειες).

Στο ποσό των 39,00 Ευρώ ανά ασφαλισμένο δικηγόρο, συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω κόστος
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 

χρηματικών απωλειών.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη εγγράφου παραλαβής της επιταγής ή / και του

αξιόγραφου από τον ασφαλισμένο και η γραπτή απαίτηση τρίτου (πελάτη) έναντι του

ασφαλισμένου.

2. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει συνάψει άλλη ασφάλιση μεταφοράς επιταγών

τρίτων ή/ και αξιογράφων τρίτων, η κάλυψη που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο ισχύει

συμπληρωματικά (in excess) ως δευτερεύουσα ασφάλιση και αποκλειστικά μετά την

εξάντληση των ορίων της άλλης ασφάλισης

3. Απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή πρότασης ασφάλισης πλήρως συμπληρωμένης,

σφραγισμένης και υπογεγραμμένης από το κάθε μέλος και να γίνει αποδεκτή από την

εταιρία.

4. Προσθήκη ή αφαίρεση μελών θα γίνεται σε συγκεκριμένες περιόδους που θα

συμφωνηθούν (ενδεικτικά κατά την έναρξη και στη μέση - εξάμηνο- της ασφαλιστικής

περιόδου)

5. Το παρόν ασφαλιστήριο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υπ’ αριθμόν 12006072

ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης.

6. Η κάλυψη βασίζεται σε υποβληθέντα στοιχεία και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καθαρό

ιστορικό ζημιών.

 

Διάρκεια Ισχύος - Ανανέωση:

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλιση δεν ανανεώνεται ή/ και παρατείνεται παρά

μόνο μετά από αμοιβαία συναίνεση των συμβαλλομένων μερών.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του:

Ο Πίνακας Καλύψεων, οι Γενικοί Όροι, Ειδικές συμφωνίες Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Ειδικοί Όροι, οι δηλώσεις του Συμβαλλόμενου ή και του Ασφαλισμένου που περιέχονται στην

Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους και οι Πρόσθετες Πράξεις.

Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση στην οποία αποδόθηκε ειδική ερμηνεία θα έχει την ίδια

ερμηνεία οπουδήποτε και αν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

     ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση για λογαριασμό δικό του ή

τρίτου και κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο.

     ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση και κατονομάζεται

στο Ασφαλιστήριο.

     ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την αποζημίωση.

     ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης που αναγράφεται στον

Πίνακα Καλύψεων συνολικά ή ανά ασφαλισμένο κίνδυνο ή ανά ασφαλισμένο αντικείμενο.

     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ)

Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, η οποία, προκύπτει από την επέλευση ασφαλισμένου

κινδύνου που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και συνίσταται σε χρηματική καταβολή

σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου.

     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου έως την

ημερομηνία της επόμενης ανανέωσής του, όπως αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

     ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλει εφάπαξ ή περιοδικά ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρία
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και του οποίου η διάρκεια καταβολής και το ύψος αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

     ΖHMIA

Η μερική ή ολική ζημιά, ή απώλεια της ασφαλισμένης περιουσίας που οφείλεται άμεσα σε

τυχαίο, απρόβλεπτο και αιφνίδιο γεγονός, το οποίο καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

     ΣΥΜΒΑΝ (ΑΤΥΧΗΜΑ)

Κάθε τυχαίο, βίαιο, αιφνίδιο, απρόβλεπτο περιστατικό που προκλήθηκε ανεξάρτητα από

την βούληση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου και έχει σαν συνέπεια ζημία ή

απώλεια των ασφαλισμένων αντικειμένων.

     ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει η Εταιρία ως

αποζημίωση, βαρύνει τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο και υπολογίζεται επί της

καταβλητέας αποζημίωσης.

     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Η οικονομική σχέση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου με ένα περιουσιακό

στοιχείο, που κινδυνεύει από την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου και έχει ανάγκη από

ασφαλιστική προστασία.

     ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που μετά από εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας

ερευνούν την αιτία της ζημιάς, προσδιορίζουν το ύψος της και συντάσσουν τη σχετική

έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

     ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ

Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειμένου, που οφείλεται

στη φθορά από την κανονική χρήση του, με την πάροδο του χρόνου.

     ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο είναι μικρότερο από την

τρέχουσα πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων.

     ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ

Είναι η περίπτωση κατά την οποία το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από την

τρέχουσα πραγματική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων.

     ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ Α' ΚΙΝΔΥΝΟ

Η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση ζημίας δεν εφαρμόζεται ο

κανόνας της υπασφάλισης.

     ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ανώτατο ποσό που η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει για το σύνολο των

καλυπτομένων ζημιών κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, συνολικά ή ανά

αντικείμενο ασφάλισης ή ανά ασφαλισμένο κίνδυνο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

     ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τα αντικείμενα που περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο και ανήκουν στην κυριότητα του

Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου ή αυτός έχει ασφαλιστικό συμφέρον επί αυτών και

αφορούν στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

     ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Η διεύθυνση που βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία αναγράφεται στον

Πίνακα Καλύψεων / Ασφαλιστήριο.
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     ΧΡΗΜΑΤΑ

Θεωρούνται τα μετρητά, κέρματα ή τραπεζογραμμάτια ελληνικά και ξένα (ΕΥΡΩ ή άλλα) σε

κυκλοφορία ή επιταγές, μεταχρονολογημένες ή μη, δίγραμμες ή μη (εξαιρούνται οι

υπογεγραμμένες εν λευκώ), ταξιδιωτικές επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές,

χαρτόσημα ή γραμματόσημα μη χρησιμοποιημένα, χρεόγραφα κάθε είδους και λοιποί

τίτλοι αξιών και αξιόγραφα που ενσωματώνουν χρηματική αξία και συνιστούν μέσο

χρηματικής συναλλαγής.

     ΚΛΟΠΗ

Θεωρείται η μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος στην ασφαλισμένη

επιχείρηση ή η απόπειρα βίαιης εισόδου με διάρρηξη ή αναρρίχηση με σκοπό την κλοπή -

αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων ή πρόκληση ζημιών, με την

προϋπόθεση να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου ή εξόδου.

     ΛΗΣΤΕΙΑ

θεωρείται η αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων με χρήση βίας ή με απειλή χρήσης

βίας κατά του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου ή προσώπου που βρίσκεται νόμιμα

στον χώρο που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

     ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κάθε φυσικό πρόσωπο, που βρίσκεται στην υπηρεσία του Συμβαλλόμενου ή και

Ασφαλισμένου, συνδέεται με αυτόν με νόμιμη σύμβαση εργασίας και αμείβεται με μισθό ή

ημερομίσθιο.

Άρθρο 2

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το

Ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου της Εταιρίας.

 

Άρθρο 3

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο.

 
Δικαίωμα Εναντίωσης (Α)

Για τυχόν παρεκκλίσεις από την Αίτηση Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση του

Ασφαλιστηρίου, ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα Εναντίωσης, συμπληρώνοντας και

αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα (Α) Δήλωσης Εναντίωσης, που επισυνάπτεται

στο Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες

από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

 
Δικαίωμα Εναντίωσης (Β)

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συμβαλλόμενος δεν παρέλαβε έγγραφο με τις

πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 2,Η του Ν.Δ.400/70 κατά το χρόνο

της υποβολής της Αίτησης για Ασφάλιση ή παρέλαβε το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και

Ειδικούς Όρους που διέπουν την Ασφάλιση, έχει δικαίωμα Εναντίωσης συμπληρώνοντας και

αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγμα (Β) που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο με

συστημένη επιστολή, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης σε

αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
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Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις

παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας στην Εταιρία

σχετική συστημένη επιστολή, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία

παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

 
Άσκηση Δικαιώματος Εναντίωσης - Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα το

Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.

Δεν είναι δυνατή η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής, έχει καταβληθεί

αποζημίωση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο.

2. Εάν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής, έχει δηλωθεί ζημιά

σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο για επελθόντα ασφαλισμένο κίνδυνο.

Άρθρο 4

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που

περιλαμβάνονται στην Αίτηση Ασφάλισης και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή

τους πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος, κατά τη σύναψη της Ασφάλισης και για όλη τη διάρκεια

ισχύος της, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν:

1. Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για τον ασφαλισμένο κίνδυνο και γενικά όλες τις

πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση Ασφάλισης και τα οποία είναι

αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου από την Εταιρία.

2. Κάθε στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισμό του ασφαλισμένου αντικειμένου και του

ασφαλιστικού συμφέροντος σε αυτό.

3. Κάθε στοιχείο για την κυριότητα αυτού επί των ασφαλισμένων αντικειμένων ή εάν

συνάπτει την ασφάλιση για λογαριασμό άλλου προσώπου (νομικού ή φυσικού) κάθε

στοιχείο που αποδεικνύει το ασφαλιστικό συμφέρον του τρίτου για την διατήρηση του

ασφαλισμένου αντικειμένου.

4. Εάν έχουν ήδη συνάψει Ασφαλιστήριο σε άλλη εταιρία ή εάν εκκρεμεί Αίτηση Ασφάλισής

τους σε άλλη εταιρία.

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του

Συμβαλλόμενου ή και του Ασφαλισμένου δεν γνωστοποιηθούν στην Εταιρία τα πιο πάνω

στοιχεία, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την

τροποποίησή του μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση αυτών. Η πρόταση της

Εταιρίας για τροποποίηση θεωρείται ως καταγγελία, εάν μέσα σε ένα (1) μήνα από την

γνωστοποίησή της στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο δεν έχει γίνει αποδεκτή.

6. Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος παραβεί από αμέλειά του την υποχρέωσή του

γνωστοποίησης των παραπάνω στοιχείων, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το

Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει την τροποποίησή του μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε

γνώση αυτών. Εάν επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος πριν την τροποποίηση του

Ασφαλιστηρίου ή την ισχύ της καταγγελίας του, η αποζημίωση μειώνεται κατά τον λόγο του

ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί σε σχέση με το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί εάν

δεν υπήρχε η παράβαση, με δικαίωμα αναγωγής της Εταιρίας για την διαφορά του ποσού

της αποζημίωσης.

7. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, η καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από την

Εταιρία επιφέρει αποτελέσματα μετά από δέκα πέντε (15) ημέρες από τότε που θα

περιέλθει στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο ή μετά από ένα (1) μήνα από την

παραλαβή της πρότασης τροποποίησης από αυτόν.

8. Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος από δόλο αποσιωπήσουν περιστατικά ή
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στοιχεία ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του

κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο μέσα σε ένα (1) μήνα από

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των

ψευδών δηλώσεων. Η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Εάν στο διάστημα που

μεσολαβεί από την ημερομηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των

ψευδών δηλώσεων έως την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, επέλθει ο ασφαλισμένος

κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Ο

 

Συμβαλλόμενος ή και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της

Εταιρίας.

Άρθρο 5

ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η έναρξη ισχύος της ασφάλισης και η διάρκειά της αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο.

Εάν ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου ένα από τα συμβαλλόμενα

μέρη δεν ειδοποιηθεί γραπτά, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν έχει

συμφωνηθεί διαφορετικά και αναφέρεται γραπτά στο Ασφαλιστήριο, για ίσο χρονικό διάστημα

κάθε φορά και με ανώτατη διάρκεια ανανέωσης ένα (1) έτος, με την προϋπόθεση καταβολής

του ασφαλίστρου που αναλογεί.

Άρθρο 6

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του μετά από γραπτή

συμφωνία μεταξύ Συμβαλλόμενου και Εταιρίας.

Τροποποιήσεις ισχύουν μόνο όταν γίνουν αποδεκτές από την Εταιρία με την έκδοση σχετικής

πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της.

Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του Ασφαλιστηρίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς που

γίνονται από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή / και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες

και δε δεσμεύουν την Εταιρία.

 

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
7.1. Μεταβολή Κινδύνου

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να ειδοποιεί γραπτά άμεσα την Εταιρία, για

κάθε ουσιαστική μεταβολή του κινδύνου και να λαμβάνει με δική του δαπάνη, όλα τα πρόσθετα

μέτρα που επιβάλλουν οι περιστάσεις για την ασφαλή κατάσταση των ασφαλισμένων

αντικειμένων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να

αναπροσαρμόσει την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης ή / και το ύψος των ασφαλίστρων.

Ουσιαστική μεταβολή που επαυξάνει τον κίνδυνο ζημιάς μπορεί να γίνει δεκτή μόνο μετά από

γραπτή βεβαίωση της Εταιρίας για τη συνέχιση της ασφάλισης.

 
7.2. Επίταση Κίνδυνου

Κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος

υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που

περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί, να επιφέρει σημαντική

επίταση του κινδύνου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συγχώνευση, εξαγορά, πώληση

περιουσιακών στοιχείων, αλλαγή συνθηκών εργασίας, αλλαγή λειτουργίας μέτρων προστασίας

ή μεταβολή καθηκόντων υπαλλήλου κ.λ.π.) σε βαθμό, που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε

συνάψει την παρούσα ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

Αρ. Ασφαλιστηρίου 12006398 Σελίδα 11

AN
TI

GR
AF

O

ANTIGRAFO



§

§

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται:

1. Να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο ή

2. Να αποδεχθεί τις μεταβολές και να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη.

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης της μεταβολής ή επίτασης του κινδύνου από τον

Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο, εφαρμόζεται το άρθρο 4. «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» του Ασφαλιστηρίου.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλισμένο κίνδυνο, να εξετάζει και να ελέγχει

τα βιβλία και στοιχεία του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή

του ή όταν επιχειρούνται μεταβολές του.

 

Άρθρο 8

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Πληρωμή Ασφαλίστρου

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο ή εφάπαξ και προκαταβλητέο, μπορεί όμως να συμφωνηθεί κατά

την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης

η πληρωμή του σε τμηματικές καταβολές.

 
Μη Πληρωμή Ασφαλίστρου

Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί οφειλόμενο ασφάλιστρο μέσα στην προθεσμία των τριάντα

(30) ημερών, η Εταιρία, εφόσον τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, θα προβεί στην ακύρωση του

Ασφαλιστηρίου, με ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης την ημερομηνία οφειλής του

ασφαλίστρου.

Σε περίπτωση μη πληρωμής του ετήσιου ή εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης τμηματικής

καταβολής, η Ασφάλιση δεν τίθεται σε ισχύ και δεν παράγει υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Άρθρο 9

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται

στα άρθρα 4. «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή / και ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», 7. «ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ» και 8. «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ» και για τους παρακάτω λόγους:

Την πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε

περιπτώσεις που ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει καταδικαστεί για αδίκημα

σχετικό με απάτη περί την ασφάλιση.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα επίσης να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο σε περίπτωση κήρυξης

σε πτώχευση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου ή αν αυτός τέθηκε με οποιονδήποτε

άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση.

Η καταγγελία γίνεται γραπτά από την Εταιρία και τα αποτελέσματά της αρχίζουν μετά την

πάροδο ενός (1) μήνα από την παραλαβή της από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο. Η

Εταιρία επιστρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει

αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζημιά.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο

οποτεδήποτε με επιστολή του στην Εταιρία. Η Εταιρία επιστρέφει τo ασφάλιστρο που αναλογεί

στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης, αν δεν έχει αναγγελθεί ή / και πληρωθεί ζημιά.

Μετά την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία και ο Συμβαλλόμενος ή και

Ασφαλισμένος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου με γραπτή ειδοποίηση

τριάντα (30) ημερών. Στην περίπτωση αυτή το ασφάλιστρο οφείλεται μέχρι τη λήξη της

ασφαλιστικής περιόδου.
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Άρθρο 10

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται σε όλη την διάρκεια ασφάλισης να

λαμβάνει με δική του δαπάνη όλα τα αναγκαία και εύλογα προληπτικά μέτρα προστασίας και

φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος και εάν το απαιτήσουν

οι περιστάσεις πρέπει να λάβει και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για πρόληψη ζημιάς στα

ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος πρέπει να τοποθετεί και να διατηρεί σε πλήρη και καλή

λειτουργία όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας (προληπτικά ή / και κατασταλτικά) που

υποχρεούται να έχει από το Νόμο ή έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία ή του έχει συστήσει

εύλογα η Εταιρία.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος οφείλει να μην επιχειρεί ή να μην παραλείπει σκόπιμα

οποιαδήποτε ενέργεια που γνωρίζει ότι θα έχει ως συνέπεια την απώλεια ή ζημιά περιουσιακού

στοιχείου. Επίσης οφείλει να διατηρεί τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και οτιδήποτε

χρησιμοποιείται στην επιχείρησή του, όπου βρίσκονται / φυλάσσονται τα ασφαλισμένα

αντικείμενα, σε καλή κατάσταση, να κάνει την κατάλληλη συντήρηση, να τηρεί συστάσεις και

προδιαγραφές κατασκευαστών και προμηθευτών και να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις

της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας και τους κανονισμούς και αποφάσεις που επιβάλλονται

από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει γραπτά άμεσα την Εταιρία

εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ένα ή περισσότερα από τα μέτρα / συστήματα αυτά δεν λειτουργούν

ή υπολειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους

του Ασφαλιστηρίου ή / και να επανεξετάσει τους όρους της ασφάλισης.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να μην εμπιστεύεται χρήματα σε υπάλληλό

του, ενώ γνωρίζει ή έχει περιέλθει στη γνώση του, ότι το πρόσωπο αυτό στο παρελθόν είχε

διαπράξει ή αποπειραθεί να διαπράξει δόλια ή άτιμη πράξη. Σε περίπτωση που ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος εξακολουθεί να εμπιστεύεται τέτοιο πρόσωπο, η Εταιρία

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης και παύει η ισχύς της κάλυψης.

 

Άρθρο 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΖΗΜΙΑΣ
O Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται:

1. Να κάνει γραπτή αναγγελία στην Εταιρία άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το

αργότερο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης

της ζημιάς ή της πράξης ή παράλειψης από την οποία μπορεί να προκύψει απαίτηση για

αποζημίωση και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες

για τις συνθήκες και συνέπειες επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου που θα ζητήσει η

Εταιρία ή οι πραγματογνώμονες.

2. Να ενημερώσει γραπτά την Εταιρία για την αιτία της ζημιάς, τα πραγματικά περιστατικά και

όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή καθώς και να υποβάλει λεπτομερή

περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προκλήθηκαν και το ύψος αυτών, λαμβάνοντας

υπόψη την αξία των αντικειμένων κατά την χρονική στιγμή της επέλευσης της ζημιάς.

3. Να καλέσει σε βοήθεια και να καταγγείλει άμεσα το γεγονός στις αρμόδιες αστυνομικές

και λοιπές Αρχές.

4. Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή, διάσωση ή περιορισμό της

ζημιάς των ασφαλισμένων αντικειμένων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις ενέργειες

για την αποτροπή ή τον περιορισμό της ζημιάς καλύπτονται και περιλαμβάνονται στο

ανώτατο όριο ευθύνης ανά ασφαλισμένο κίνδυνο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.
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5. Να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του με σκοπό τη διάσωση ή τον

περιορισμό της ζημιάς καθώς και κάθε πράξη σύμφωνα με την καλή πίστη και τις

συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.

6. Να προωθεί άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο

έγγραφο που αφορά στην επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου, από οπουδήποτε και από

οποιονδήποτε αυτό προέρχεται.

7. Να γνωστοποιεί άμεσα στην Εταιρία οποιοδήποτε συμβάν ή απαίτηση αποζημίωσης τρίτου

ή οποιοδήποτε συμβάν συνεπάγεται έγερση απαίτησης.

8. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή

αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου ή ομολογία

ευθύνης προς τρίτους χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας.

9. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τη ζημιά χωρίς την

γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.

10. Να διαφυλάσσει τα διασωθέντα αντικείμενα ή υπολείμματα ζημιωθέντων αντικειμένων και

να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από την Εταιρία ή / και τον πραγματογνώμονά της και

να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή, μετακίνηση ή καταστροφή των ζημιωθέντων

αντικειμένων και γενικά να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλαγή του ασφαλισμένου

χώρου επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.

11. Να ενημερώσει άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες),

εκδότες και αποδέκτες επιταγών για ακύρωση / ανάκληση / δέσμευση για την αποφυγή

ρευστοποίησης αυτών.

Η τήρηση από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο των στο άρθρο αυτό αναφερόμενων

υποχρεώσεών του αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης από την

Εταιρία. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος φέρει το βάρος απόδειξης επέλευσης ζημίας

από ασφαλισμένο και μη εξαιρούμενο κίνδυνο και τήρησης από αυτόν των υποχρεώσεών του

σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του

Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να

επιδιώξει στο όνομά του, αλλά και για δικό της όφελος την αποκατάσταση οποιασδήποτε

ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και

αφού τον ειδοποιήσει σχετικά.

Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, να προβεί στην διεξαγωγή οποιωνδήποτε

δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης.

 
Κριτήρια Αποζημίωσης

1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο

οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή αποδεικτικό μέσο ή στοιχείο που νόμιμα

είναι απαραίτητο ή / και αναγκαίο για την εξακρίβωση των αιτίων και του ύψους της

ζημιάς.

2. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα, για τα αίτια, τις συνθήκες επέλευσης

της ζημιάς και για την ύπαρξη και αξία του ασφαλισμένου κινδύνου κατά την στιγμή της

ζημιάς στην διεύθυνση κινδύνου που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο καθώς και να εξετάζει

και να ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου.

3. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης δεν λαμβάνεται υπόψη προσωπική ή

συναισθηματική αξία του ζημιωθέντος αντικειμένου.

4. Από την καταβλητέα αποζημίωση αφαιρείται η εναπομείνασα αξία ζημιωθέντων

αντικειμένων και η απαλλαγή, όπου αυτή έχει συμφωνηθεί.

5. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατά από το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης

τυχόν οφειλόμενα ασφάλιστρα του Ασφαλιστηρίου.

6. Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει, μέχρι

τη λήξη του Ασφαλιστηρίου, για το εναπομείναν ασφαλισμένο κεφάλαιο όπως αυτό

διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας αποζημίωσης.

7. Όλες οι αποζημιώσεις καταβάλλονται σε Ευρώ στην Ελλάδα από τα γραφεία της Εταιρίας.
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Για δαπάνη που αφορά αποκατάσταση ζημιάς που πραγματοποιήθηκε σε άλλο νόμισμα, η

αποζημίωση θα γίνει με βάση την ισχύουσα τιμή fixing του ξένου νομίσματος κατά την

ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης.

8. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος δεν δικαιούται να εγκαταλείψει στην Εταιρία τα

ζημιωθέντα αντικείμενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται αυτά) και να

απαιτήσει την αξία τους σε χρήμα, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη συμφωνία με την Εταιρία.

9. Εάν τα αποζημιωθέντα αντικείμενα βρεθούν μετά την καταβολή της αποζημίωσης,

αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει την

υποχρέωση να συμπράξει με κάθε νόμιμη ενέργεια για την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας

του στην Εταιρία ή να προβεί ο ίδιος στην οικονομική αποκατάσταση της ζημίας που αυτή

υπέστη λόγω της καταβληθείσας αποζημίωσης.

10. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για την αξία επιταγών,

γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων ασφαλισμένων χρεογράφων που ανακλήθηκαν,

δεσμεύθηκαν ή ακυρώθηκαν.

11. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να αποδείξει με νόμιμα θεωρημένα

λογιστικά βιβλία ή στοιχεία την αξία των ασφαλισμένων χρημάτων κατά το χρονικό σημείο

επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος.

12. Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής

αποζημίωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή.

Άρθρο 12

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εάν, κατά τον χρόνο σύναψης της ασφάλισης υπάρχει ήδη άλλο, ένα ή περισσότερα

ασφαλιστήρια που καλύπτουν τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικά ή μερικά, ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει γραπτά αυτό το γεγονός στην

Εταιρία, γνωστοποιώντας τα ασφαλισμένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη

άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Εάν, μετά την σύναψη του Ασφαλιστηρίου και κατά την διάρκεια ισχύος του, ο Συμβαλλόμενος ή

και Ασφαλισμένος συνάψει άλλο ασφαλιστήριο που καλύπτει τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα,

ολικά ή μερικά, υποχρεούται να δηλώσει γραπτά και χωρίς καθυστέρηση αυτό το γεγονός στην

Εταιρία, γνωστοποιώντας τα ασφαλισμένα κεφάλαια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η Εταιρία

εκδίδει σχετική πρόσθετη πράξη.

Σε περίπτωση που δε δηλωθεί, όπως παραπάνω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλου Ασφαλιστηρίου, η

Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, δικαιούται δε να παρακρατήσει τα

μέχρι τον χρόνο καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Εάν ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος παραλείψουν από δόλο τη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο

αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4. «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή / και

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» του Ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων, κατά το χρόνο της σύναψης

του Ασφαλιστηρίου, το ασφάλισμα που τυχόν καταβάλλεται σύμφωνα με αυτό θα περιορίζεται

στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρία

θα υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στο

Ασφαλιστήριο, ίσου προς το λόγο που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι συντρέχουσες τη

στιγμή της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ασφαλίσεις (αναλογική συμμετοχή όλων των

ασφαλιστικών εταιριών στο ποσό της ζημίας), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της

καταβολής αποζημίωσης μεγαλύτερης από το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Η συνολική αποζημίωση που θα καταβληθεί από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, δεν μπορεί να

υπερβεί την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς του Ασφαλισμένου.

Εάν τα περισσότερα ασφαλιστήρια έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή

συντονίστρια (ηγέτιδα) ασφαλιστική εταιρία, κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ' αναλογία

του ασφαλισμένου σ' αυτή ποσοστού (συνασφάλιση).
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Άρθρο 13

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εάν ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει αξίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς του

από τρίτο, εκχωρεί με το Ασφαλιστήριο στην Εταιρία κάθε δικαίωμά του κατά οποιουδήποτε

τρίτου υπαίτιου της ζημιάς και χορηγεί σε αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να

ενεργήσει εξώδικα ή / και δικαστικά στο όνομά της ή / και στο όνομά του για αποζημίωσή της

από τον τρίτο μέχρι το ύψος της καταβληθείσας από αυτήν αποζημίωσης.

Εάν οι αξιώσεις του Συμβαλλόμενου στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του

Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που

συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η

αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρία, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο.

Ο Συμβαλλόμενος και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν

τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες για να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην

Εταιρία. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος στο μέτρο που

από υπαιτιότητα των υπόχρεων προσώπων για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της, ματαιώθηκε

η άσκηση του αναγωγικού δικαιώματός της κατά του τρίτου.

Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των αξιώσεων του Συμβαλλόμενου ή

και Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από

την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση

αυτών των αξιώσεων.

Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος ενεργεί στην ασφάλιση για

επαγγελματικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται, στο μέτρο που από υπαιτιότητά του

ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώματος.

Άρθρο 14

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια

είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας που εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 15

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
Όλοι οι νόμιμοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις ή επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά

την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν με νόμο στο μέλλον και αφορούν οποιαδήποτε

καταβολή ή συναλλαγή απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο ή όποιο

πρόσωπο έλκει δικαιώματα από το Ασφαλιστήριο.

Άρθρο 16

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο παραγράφονται μετά την παρέλευση της

προθεσμίας που ορίζεται από το νόμο.

Άρθρο 17

ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η πιστή τήρηση των όρων (Γενικών και Ειδικών), ειδικών διατάξεων και πρόσθετων πράξεων

του Ασφαλιστηρίου από τον Συμβαλλόμενο ή και τον Ασφαλισμένο αποτελεί απαραίτητη
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προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας να ενεργήσει οποιαδήποτε καταβολή σύμφωνα με

αυτό.

Άρθρο 18

ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος, με γραπτή συναίνεση του Συμβαλλόμενου, μπορεί κατά

τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, με γραπτή δήλωσή του να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει

τα δικαιώματα που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο.

Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής δήλωσης από

την Εταιρία και επιβεβαιώνεται με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

Άρθρο 19

ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Σε περίπτωση μεταβολής του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, η Εταιρία ή ο

Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν το Ασφαλιστήριο μέσα σε

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της

διαδοχής.

Η καταγγελία από την Εταιρία ισχύει μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από την

ημερομηνία που αυτή περιήλθε στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο.

Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει πριν την πάροδο των τριάντα (30)

ημερών ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που αυτή άσκησε εμπρόθεσμα και

εφόσον η Εταιρία αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με

τους ίδιους όρους εάν γνώριζε την διαδοχή. Η Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που

αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται εάν ο

κίνδυνος επέλθει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την διαδοχή.

Άρθρο 20

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι καταβλητέο από

την Εταιρία και με την προϋπόθεση ότι η Εταιρία δεν αρνείται την κατ' αρχήν ύπαρξη

υποχρέωσης για καταβολή ασφαλίσματος, τότε το ζήτημα αποκλειστικά και μόνον του ύψους

του ασφαλίσματος μπορεί με κοινή συμφωνία των μερών να παραπέμπεται σε Διαιτησία, η

οποία διεξάγεται στην Αθήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 21

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχουν πλήρη γνώση του γεγονότος ότι η Εταιρία τηρεί

αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου, είτε η ίδια

είτε μέσω άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχει κατάλληλα εξουσιοδοτήσει. Τα

δεδομένα αυτά αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Ασφαλιστήριο και στην εκτέλεση των

υποχρεώσεων, συμβατικών ή άλλων, που απορρέουν από αυτό. Η επεξεργασία αυτών των

δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο. Γνωρίζοντας τα πιο πάνω ο Συμβαλλόμενος ή και

Ασφαλισμένος αποδέχεται και εξουσιοδοτεί την Εταιρία να συλλέγει, ιδίως από εκείνους που η

ίδια έχει εξουσιοδοτήσει για την τήρηση του αρχείου και την επεξεργασία των προσωπικών

δεδομένων του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που αυτό περιέχει, στοιχεία που αφορούν

στον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο και συνδέονται με την εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου και

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό.
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Άρθρο 22

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση ισχύει στην Ελλάδα.

Άρθρο 23

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημίες, ολικές ή

μερικές, που προέρχονται / προκαλούνται / οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε:

1. Πράξεις ή παραλήψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια του Συμβαλλόμενου ή του

Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί

τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των προσώπων που

έχουν προστεθεί από αυτούς στην επαγγελματική φύλαξη των ασφαλισμένων

αντικειμένων.

2. Καταστάσεις, περιστατικά, οποιασδήποτε φύσης, που έλαβαν χώρα ή υπήρχαν πριν την

έναρξη ισχύος της ασφάλισης και ήταν γνωστά στον Συμβαλλόμενο ή στον Ασφαλισμένο ή

λόγω της φύσης τους όφειλε ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος να τα γνωρίζει ή

οφείλονται σε αναμενόμενο (και όχι αιφνίδιο ή απρόβλεπτο) γεγονός.

3. Πυρηνική ενέργεια, ραδιενέργεια, ιονίζουσες, ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες,

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, πυρηνικά όπλα και υλικά αυτών,

πυρηνική αντίδραση, πυρηνική ακτινοβολία, ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε

πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου, ή

από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη διεργασία

(process) πυρηνικής διάσπασης.

4. Οποιασδήποτε μορφής μόλυνση ή ρύπανση ή ζημία ή υποβάθμιση του εδάφους, του

υπεδάφους, των θαλάσσιων και λοιπών επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, της

ατμόσφαιρας, των φυσικών οικοτόπων, της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος,

γενικά οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία.

5. Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική ή μηχανική βλάβη, φυσικά

φαινόμενα οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: σεισμός

(πυρκαγιά και ζημιές από κλονισμό) πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα ή οποιαδήποτε άλλη

βίαιη ατμοσφαιρική - γεωλογική διαταραχή και οποιαδήποτε συνέπεια των παραπάνω.

6. Πόλεμο, εισβολή ή πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν

με πολεμικές, εμφύλιος πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος, είτε όχι), στρατιωτική

εξέγερση, λαϊκή εξέγερση, ανταρσία, επανάσταση, κατάληψη της αρχής με στρατιωτική

επέμβαση ή με τη βία, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, στρατιωτική εξουσία ή

σφετερισθείσα εξουσία, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας, δήμευση, επίταξη,

κατάσχεση, καταστροφή ή πρόκληση ζημιάς μετά από εντολή οποιασδήποτε DE JURE ή

DE FACTO Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής και οποιαδήποτε ενέργεια

αποσκοπεί στην πρόληψη, καταστολή ή / και περιορισμό των παραπάνω γεγονότων ή

καταστάσεων.

7. Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και εντολή από Δημόσια Αρχή που

αποσκοπεί στην πρόληψη, καταστολή ή / και περιορισμό των γεγονότων ή καταστάσεων

αυτών.

8. Τρομοκρατικές ενέργειες που θεωρούνται πράξεις ατόμων μεμονωμένων ή οργανωμένων

σε ομάδα που δρουν αυτόνομα ή για λογαριασμό κάποιας οργάνωσης / οργανισμού,

υποκινούμενα από πολιτικά, θρησκευτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ιδεολογικά ή άλλα

συναφή κίνητρα και πεποιθήσεις. Οι πράξεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά

και όχι περιοριστικά χρήση ή / και απειλή χρήσης δύναμης ή βίας οποιασδήποτε μορφής,

χρήση ή / και απειλή χρήσης πυρηνικών / βιολογικών / χημικών όπλων, όπλων μαζικής

καταστροφής, εκτόξευση-ρίψη και χρήση βλημάτων, πυραύλων, ρουκετών, χρήση
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μεθόδων αποδιοργάνωσης ή / και καταστροφής υποδομής επικοινωνιακών /

πληροφοριακών συστημάτων και να αποσκοπούν στην οποιασδήποτε μορφής καταστροφή

ή / και απώλεια ή / και ζημιά, περιλαμβανομένης και της πρόθεσης επηρεασμού

οποιασδήποτε νόμιμης /de jure ή de facto αρχής ή κυβέρνησης ή / και εκφοβισμού του

κοινωνικού συνόλου ή μέρους αυτού, ανεξάρτητα εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι

χώρα κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών ή κατά τη

διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.

9. Ενέργειες ελέγχου, πρόληψης, καταστολής ή / και περιορισμού τρομοκρατικών ενεργειών.

10.Μέθη, χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών ή αερίων από τον

Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο ή τους προστηθέντες αυτού.

11. Γραφικό ή λογιστικό λάθος ή παράλειψη ή λανθασμένη καταχώρηση, τήρηση ή

αρχειοθέτηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων ή υποτίμηση της αξίας χρημάτων ή χρήση

πλαστών χρημάτων.

12. Κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, κατάχρηση, συνέργεια ή παράβαση καθήκοντος

οποιουδήποτε μέλους της οικογενείας, ή των προσώπων που συνοικούν ή των νομίμων

αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων ή των προσώπων που έχουν

προστηθεί από τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο.

13. Δόλια μεταβολή ή υποκατάσταση, δόλια χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ηλεκτρονικής

μεταφοράς ηλεκτρονικών δεδομένων. Για την παρούσα ασφάλιση, ηλεκτρονικά δεδομένα

θεωρούνται πληροφορίες, δεδομένα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν αποθηκευτεί ως

λογισμικό ή σε λογισμικό υπολογιστή, έχουν δημιουργηθεί ή χρησιμοποιηθεί σε

λογισμικό, ή έχουν μεταδοθεί από ή προς λογισμικό, περιλαμβανομένων συστημάτων και

εφαρμογών λογισμικού, σκληρών δίσκων και δισκετών, CD-ROM, κασετών, οδηγών,

συσκευών επεξεργασίας δεδομένων ή άλλων μέσων που χρησιμοποιούνται με ηλεκτρονικά

ελεγχόμενο εξοπλισμό.

14. Χρηματικά πρόστιμα, ποινές ή αποζημιώσεις καταβλητέες για παραδειγματισμό ή / και

τιμωρία (exemplary damages), εξαγορά ποινής, έξοδα ποινικής δίκης.

15. Συμβατικές ρήτρες, μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων του Συμβαλλόμενου ή και του

Ασφαλισμένου προς τρίτους.

16. Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου που δεν σχετίζεται

άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα όπως αυτή έχει δηλωθεί και αναφέρεται

στο Ασφαλιστήριο.

17. Οποιονδήποτε κίνδυνο που δεν αναφέρεται ρητά ως ασφαλισμένος στο Ασφαλιστήριο.

Εξαιρούνται επίσης ρητά από την ασφαλιστική κάλυψη αποθετικές ζημίες κάθε φύσης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
1. Ράβδοι ή πλάκες χρυσού, αντικείμενα από χρυσό και ασήμι, πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι

λίθοι ή μέταλλα, λίρες χρυσού, κοσμήματα, ρολόγια.

2. Παραστατικά αξίας, έγγραφα και έντυπα κάθε είδους και περιεχομένου

συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων και πιστοποιητικά κάθε είδους με τα οποία έχει

συσταθεί ή / και μεταβληθεί ή αποδεικνύεται μία έννομη σχέση κ.λ.π., τίτλοι, ομόλογα,

 

ομολογίες, μετοχές, τραπεζικές κάρτες κάθε είδους, κάρτες τηλεπικοινωνίας και κινητής

τηλεφωνίας κάθε είδους.

3. Συλλογές κάθε είδους, σχέδια, μήτρες, μακέτες, πρωτότυπο φωτογραφικό ή

κινηματογραφικό υλικό (φιλμ), τύποι / καλούπια, κάθε είδους χειρόγραφα και αντίγραφα,

σπάνια βιβλία, λογιστικά και φορολογικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία, κειμήλια, μετάλλια

και κύπελλα αγώνων, λαχνοί και κάθε είδους δελτία τυχερών παιγνιδιών και λοιπά

συναφή.

4. Χρήματα και αντικείμενα τρίτων που ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος έχει στην

κατοχή του ως παρακαταθήκη ή φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται επαγγελματικά από

αυτόν, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά διαφορετικά με την Εταιρία και αναγράφεται
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στο Ασφαλιστήριο.

Άρθρο 24

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κάθε γνωστοποίηση ή άλλη ανακοίνωση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου προς την

Εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Ασφαλιστήριο γίνεται γραπτά.
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§

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 

Χρήματα κατά την Διάρκεια Μεταφοράς

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, γενικές εξαιρέσεις και ειδικές διατάξεις του Ασφαλιστηρίου

και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου, η Εταιρία καλύπτει μέχρι το όριο ευθύνης της που

αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, απώλεια ή ζημία ασφαλισμένων Χρημάτων, που αφορούν

αποκλειστικά στην επαγγελματική δραστηριότητα του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου.

Η κάλυψη παρέχεται κατά την διάρκεια μεταφοράς τους από υπαλλήλους του Συμβαλλόμενου ή

και Ασφαλισμένου, από την διεύθυνση(-εις) της ασφαλισμένης επιχείρησης που αναγράφονται

στο Ασφαλιστήριο προς τράπεζες ή πελάτες / προμηθευτές και αντίστροφα και οπουδήποτε

αλλού έχει οικονομική συναλλαγή στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για

γεγονός που θα συμβεί κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου ως άμεση συνέπεια

επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου δηλ. μετά από:

Ληστεία με την χρήση ή απειλή χρήσης βίας που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή την φυσική

ακεραιότητα του μεταφορέα ή των συνοδών του.

Ληστεία μετά από τροχαίο ατύχημα που συνέβη κατά την διάρκεια μεταφοράς των

χρημάτων αποκλειστικά και μόνο στις διαδρομές και από και προς τις τοποθεσίες που

αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο.

 
Προϋποθέσεις Κάλυψης

1. Ο μεταφορέας δεν πρέπει να έχει φυσικά ή νοητικά ελαττώματα, να είναι ηλικίας από 21

έως 65 ετών και να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος προϋπηρεσία στην επιχείρηση του

Συμβαλλόμενου ή Ασφαλισμένου.

2. Ο μεταφορέας πρέπει να έχει στη φυσική του κατοχή τα μεταφερόμενα χρήματα σε όλη την

διάρκεια της μεταφοράς.

3. Ο μεταφορέας οδηγός να κατέχει νόμιμη άδεια ικανότητας οδήγησης για την κατηγορία

του οχήματος που οδηγεί, το οποίο πρέπει να είναι σε καλή και ασφαλή κατάσταση.

4. Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται:

α) να καταχωρεί τα ασφαλισμένα αντικείμενα σε θεωρημένα μητρώα, πινάκια,

λογιστικές καταστάσεις ή οποιαδήποτε άλλα βιβλία ή στοιχεία, για την τεκμηρίωση

και απόδειξη του ύψους της ζημίας. Ειδικά για τις επιταγές η καταχώρηση πρέπει να

αναφέρει την τράπεζα, τον αριθμό επιταγής, το πληρωτέο ποσό, τον εκδότη, τον

δικαιούχο, ημερομηνία πληρωμής και τον τελευταίο οπισθογράφο. Τα παραπάνω

έγγραφα και στοιχεία πρέπει να φυλάσσονται από τον Συμβαλλόμενο ή και

Ασφαλισμένο σε ασφαλή χώρο στην επιχείρηση.

β) να ειδοποιήσει την αρμόδια Αστυνομική Αρχή άμεσα και το αργότερο μέσα σε είκοσι

τέσσερις (24) ώρες από την διαπίστωση του συμβάντος και να προβεί σε κάθε

αναγκαία ενέργεια για την ανακάλυψη των ενόχων και την ανάκτηση των

απωλεσθέντων χρημάτων.

γ) να ενημερώσει άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(τράπεζες), εκδότες και αποδέκτες επιταγών για ακύρωση / ανάκληση / δέσμευση για

την αποφυγή ρευστοποίησης αυτών.

 
Ειδικές Εξαιρέσεις

Εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 - Γενικές εξαιρέσεις των

ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, σύμφωνα

με τις οποίες δεν καλύπτονται και εξαιρούνται από την κάλυψη «Χρήματα Κατά την Διάρκεια

Μεταφοράς» τους, απαιτήσεις για απώλειες ή ζημίες, ολικές ή μερικές που οφείλονται ή / και
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προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από:

1. ανεξήγητη εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων χωρίς να έχει προηγηθεί ληστεία

δηλ. χρήση βίας ή απειλή χρήσης βίας (μυστηριώδης εξαφάνιση).

2. απώλεια χρημάτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία ή / και μεταφέρονται από

επαγγελματίες μεταφορείς χρημάτων (εταιρίες χρηματαποστολών, courier, security,

ταχυδρομείο) ή / και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει

υπαλληλική σχέση με τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο.

3. αφαίρεση / απώλεια χρημάτων από οποιοδήποτε όχημα μη κλειδωμένο και αφύλακτο και

στο οποίο δεν βρίσκεται το πρόσωπο που διενεργεί την μεταφορά.

 
Όριο Ευθύνης

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και

ισχύει συνολικά κατά ασφαλιστικό έτος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
 

 

 

Στοιχεία Συμβαλλομένου

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Διεύθυνση : ΑΧΑΡΝΩΝ 29

 104 39  ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. : 099032103

 

Στοιχεία Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο : Χρημάτων

Ασφαλισμένος : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

Αριθμός Ασφαλιστηρίου : 12006398

Ημερομηνία Έκδοσης : 24/03/2021

Ημερομηνία Οφειλής : 24/03/2021

 

Ανάλυση Ασφαλίστρων  από  06/03/2021  έως  06/03/2022                                         Ευρώ

Ασφάλιστρα 5.185,50

Δικαίωμα Ασφαλιστηρίου 1.037,10

Φόρος Ασφαλίστρων 15% 933,40

Συνολικά Ασφάλιστρα 7.156,00

 

 

Το παρόν έχει θέση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών
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The Smart & 
Simple Choice
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Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νοµικά δεσµευτική προσφορά και σύµφωνα µε τον ν. 4364/2016, άρθρο 150 πρέπει να 
παραδοθεί πριν τη σύναψη της ασφάλισης.

Η παροχή των πληροφοριών του παρόντος εντύπου δεν συνεπάγεται υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας να αποδεχθεί 
την Αίτηση Ασφάλισης/ Προσφορά ή τη σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης.

Στοιχεία για την Εταιρία

Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας: Generali Hellas Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία,

Μέλος του Οµίλου Generali 

Νοµική Μορφή: Ανώνυµη Εταιρία

Σκοπός: Διενέργεια ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων 

Κράτος-Μέλος Καταγωγής: Ελλάδα

Διεύθυνση Έδρας: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου, 11743 Αθήνα, Τηλ.: 2108096100, Fax: 2108096368, 
www.generali.gr

H GENERALI HELLAS AΑE έχει την υποχρέωση να δηµοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση για τη φερεγγυότητα 
και την οικονοµική της κατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ν. 4364/2016 η οποία τίθεται στη διάθεση 
του Συµβαλλόµενου µέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας: www.generali.gr

Εφαρµοστέο Δίκαιο

Το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο είναι το Ελληνικό. Για οποιαδήποτε 
διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ της Εταιρίας και του Συµβαλλόµενου, του Δικαιούχου ή όποιου άλλου 
προβάλλει αξίωση σε σχέση µε το Ασφαλιστήριο κατά τόπο αρµόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια 
της Αθήνας.

Φορολογικό Καθεστώς

Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για το συγκεκριµένο τύπο ασφαλιστηρίου ορίζεται από τη φορολογι-
κή νοµοθεσία (ν. 4172/2013) όπως κάθε φορά ισχύει. 

Τρόπος & Χρόνος Διευθέτησης Διαφόρων Παραπόνων των Ασφαλισµένων

Το γραπτό παράπονο υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση της φόρµας Υποβολής Παραπόνου µε e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@generali.gr, µέσω Fax στον αριθµό: 210 8096378, ταχυδροµικά στη διεύ-
θυνση Generali Hellas AΑE Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου, 11743 Αθήνα, για τη διασφάλιση δίκαιης και άµεσης 
αντιµετώπισης του παραπόνου µε αποστολή απάντησης στα νοµικά χρονικά όρια, και το αργότερο σε 
πενήντα (50) ηµέρες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο 
ασφαλισµένος διατηρεί κάθε δικαίωµα να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για εξωδικαστική λύση όπως 
ενδεικτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον Συνήγορο του Καταναλωτή και δεν διακόπτεται η παραγραφή 
των αξιώσεών του για προσφυγή στην Δικαιοσύνη.

Ενηµερωτικό Έντυπο Γενικών Ασφαλίσεων 
(όπως ορίζεται στο άρθρο 150 του ν. 4364/2016)  
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