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1 STRIGAS TRAVEL ΣΤΡΙΓΚΑΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΩ Ν.ΗΛΕΙΑΣ  ΖΑΧΑΡΩ 046203238 00/00/0000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ TOUR OPERATOR

2227009449Αριθμός Ασφαλιστηρίου

Συμβαλλόμενος

Ημερομηνία Έκδοσης 01/03/2020

Ασφαλιζόμενοι

Αρχικό Ασφαλιστήριο

STRIGAS TRAVEL ΣΤΡΙΓΚΑΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ

6441260

22240076942227007343Αριθμός Ανανεούμενου

Επωνυμία

Α.Φ.Μ. 046203238 Α.Δ.Τ.

Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

Οδός ΖΑΧΑΡΩ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Αριθμός

Πόλις ΖΑΧΑΡΩ

Περιοχή ΖΑΧΑΡΩ

Ταχ.Κωδικός 27054

Τηλέφωνο 2625033517

Κινητό

Συνεργάτης:

15883/1064

35835

046202936

ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Α.Φ.Μ:

Επωνυμία:

Αρ.Ειδ.Μητρώου:

Ο Ασφαλιζόμενος.

Δικαιούχοι Ασφαλίσματος

70.000Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Ευρώ

15/03/2021Λήξη

Έναρξη ισχύος Ασφάλισης από την 12:00 ώρα της

ισχύος Ασφάλισης     την 12:00     της

ΚΑΘΑΡΑ

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Φ.Α.

 10%

Φ.Α.

 15%

Φ.Α.

 20% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

ΟΛΙΚΑ

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

221,08 39,79 39,13 300,00

Ασφάλιστρα Δόσης Περιόδου Από 15/03/2020 Έως 15/03/2021

221,08 39,79 39,13 300,00

15/03/2020

Τρόπος Πληρωμής : ΕΦΑΠΑΞ

Το παρόν ασφαλιστήριο επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4308/2014 και 

απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., βάσει της παρ. ιθ του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000

§ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

§ Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδόθηκε κατόπιν αίτησης/πρότασης ασφάλισης του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου, που, μαζί με τις τυχόν 

συμπληρωματικές πληροφορίες και προϋποθέσεις, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού. Η αίτηση - πρότασή του αυτή θα ισχύει μάλιστα και για 

κάθε τυχόν ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός εάν, εγγράφως, ο ίδιος δηλώσει επιθυμία τροποποίησης και την αποδεχθεί, η Εταιρία, 

εγγράφως.

§ Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος ενημερώθηκε ότι η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου 

στην Εταιρία και με την κατοχή του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

§ Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, καθώς και από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 

ασφάλισης, που, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος ανέγνωσε και αποδέχθηκε ρητά και ανεπιφύλακτα και οι οποίοι τελούν σε πλήρη γνώση του και 

αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή του περιεχομένου αυτού είναι άκυρη εφόσον δεν φέρει την 

υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρίας. 

§ Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος, στα πλαίσια της προσυμβατικής του ενημέρωσης, έλαβε το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016, το ειδικό έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 

4583/2018, δεδομένου ότι το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά ασφαλιστικό προϊόν των κλάδων ασφάλισης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4364/2016, 

Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις, προϋποθέσεις, αφαιρετέες απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες, καθώς 

και ενημέρωση σχετικά με τα Δικαιώματα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης, αλλά και τα απαιτούμενα 

υποδείγματα για την άσκησή τους, προβλέπονται ειδικότερα στις σχετικές παραγράφους της παρούσας 

σύμβασης
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τις γενικές πληροφορίες - επιπρόσθετες πληροφορίες - αναλύσεις των ασφαλιστικών του αναγκών και συμβουλές, που προβλέπονται στις διατάξεις των 

άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.4583/2018, με βάση τις οποίες σχημάτισε προσωπική άποψη και αποφάσισε με δική του πρωτοβουλία για το ασφαλιστικό 

προϊόν που αναφέρεται στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ενημερώθηκε ότι η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην σχετική ΠΕΕ της ΤτΕ 88/5.4.2016,

§ Ο λήπτης της ασφάλισης/ ασφαλισμένος ενημερώθηκε, ότι μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση επί όλων των ανωτέρω εγγράφων και στο μέλλον, ανά πάσα 

στιγμή, επικοινωνώντας με την Εταιρία ή με συνεργάτη αυτής.

§ H Εταιρία τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχοντας θέσει τις κατάλληλες 

προδιαγραφές για τη σωστή, νόμιμη και δίκαιη διαχείριση όλων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που συλλέγει, σεβόμενη τα νόμιμα δικαιώματα, 

την ιδιωτικότητα και την εμπιστοσύνη του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου. Στην ιστοσελίδα της υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του λήπτη 

της ασφάλισης / ασφαλισμένου, καθώς και τα δικαιώματα που μπορεί να εξασκήσει σε ό,τι αφορά την επεξεργασία τους.

Ουδεμία.

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Ειδικός ΌροςΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Κεφάλαιο

70.000ΕΥΘΥΝΗ TOUR OPERATOR 110

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

- Σωματικές βλάβες και/ή θάνατο ανά ταξιδιώτη.................................. € 35.000,-

- Σωματικές βλάβες και/ή θάνατο ανά γεγονός (Ομαδικό).......................... € 35.000,-

- Υλικές ζημίες................................................................ € 35.000,-

- Ανώτατο όριο ευθύνης ........................................................ € 70.000,-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

- Όριο ανά γεγονός ............................................................ € 10.000.-

- Ανώτατο όριο ευθύνης ........................................................ € 10.000,-

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

- Όριο ανά γεγονός ............................................................ € 10.000.-

- Ανώτατο όριο ευθύνης ........................................................ € 10.000,-

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

- Όριο ανά ταξιδιώτη .......................................................... €  1.000.-

- Όριο ανά γεγονός ............................................................ € 35.000.-

- Ανώτατο όριο ευθύνης ........................................................ € 35.000,-

Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης ................................................. € 70.000,-

ΥΠΟΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

€300 ανά ζημιογόνο γεγονός.

ΑΦΑΙΡΕΤΕΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά πριν από την ημερομηνία έναρξης 

   του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

2. Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση καθαρού ιστορικού ζημιών.
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3. Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ισχύος 

   της ασφαλιστικής κάλυψης.

4. Οι προορισμοί των ταξιδιών είναι παγκοσμίως.

5. Τα γεωγραφικά όρια είναι παγκοσμίως.

6. Η μέγιστη διάρκεια κάλυψης είναι είκοσι (20) ημέρες ανά ταξίδι.

7. Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από εισερχόμενο τουρισμό, εκτός και αν 

   έχει συμφωνηθεί εγγράφως με την Εταιρία.

8. Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει στην Εταιρία πριν την έναρξη κάθε ταξιδιού αναλυτική

   κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των ταξιδιωτών, την ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής του

   ταξιδιού και τον τόπο προορισμού.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: 

   Το Μικτό Ασφάλιστρο ανά ταξιδιώτη ανέρχεται σε € 1,50 Χ 200 ταξιδιώτες, ήτοι €300 

   τα οποία είναι τα ελάχιστα εισπρακτέα και μη επιστρεπτέα ασφάλιστρα. 

   Στο τέλος της ασφαλιστική περιόδου θα γίνεται εκκαθάριση με το προαναφερόμενο ασφάλιστρο 

   ανά ταξιδιώτη.

10. Η υποβληθείσα στην Εταιρία Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
110 ΕΟ TOUR OPERATOR

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ TOUR OPERATOR

Κατά παρέκκλιση της παρ.25 του Άρθρου 2 «Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι» των Γενικών Όρων του 

Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2018, όπως ισχύει, 

καταβάλλει στον Ασφαλισμένο διοργανωτή ή / και πωλητή οργανωμένων ταξιδιών τα ποσά, τα οποία 

αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος, σύμφωνα με τον νόμο, να καταβάλλει, ως 

αποζημίωση, σε τρίτο καταναλωτή / ταξιδιώτη, για οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση αυτού, που πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  ασκείται αρχικά κατά του Ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου,

2.  αφορά σε ζημία (σωματική βλάβη, υλική ζημιά, οικονομική απώλεια), που οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη από αμέλεια του Ασφαλισμένου ή των προσώπων που χρησιμοποιεί για την προσφορά ειδικών 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών, που τελέσθηκε ή υποτίθεται ότι τελέσθηκε κατά την διάρκεια ισχύος του 

ασφαλιστηρίου,

3.  προκύπτει από την εκτέλεση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου ως διοργανωτή ή 

/ και πωλητή οργανωμένων ταξιδιών και ειδικά λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης συμβατικής 

υποχρέωσής του έναντι του καταναλωτή / ταξιδιώτη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ

Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ατυχήματα που θα συμβούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ασφάλισης 

και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όρους και συμφωνίες:

1. Οργανωμένο Ταξίδι:

Ο προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων, εφόσον πωλείται ή 

προσφέρεται προς πώληση σε μια συνολική τιμή (πακέτο) κι εάν η διάρκεια της παροχής αυτής 

υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση, ήτοι:

  α) μεταφοράς

   β) διαμονής

γ) παροχής άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής, που 

αντιπροσωπεύουν όμως σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού. Τέτοιες τουριστικές υπηρεσίες 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θεωρούνται π.χ. διοργάνωση εκδρομών πλησίον του τόπου προορισμού, 

επίσκεψη σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ή άλλα αξιοθέατα, οργανωμένες ξεναγήσεις κλπ.

Οργανωμένα ταξίδι θεωρείται κι όταν η παροχή των επιμέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού 
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οργανωμένου ταξιδιού γίνεται με ξεχωριστή τιμολόγηση.

2. Διοργανωτής:

Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο κατ' επάγγελμα διοργανώνει οργανωμένα ταξίδια και τα πωλεί 

ή τα προσφέρει προς πώληση απ' ευθείας ή μέσω πωλητή.

3. Πωλητής:

Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που πωλεί ή προσφέρει προς πώληση το οργανωμένο ταξίδι που έχει 

προγραμματίσει ο διοργανωτής.

4. Καταναλωτής:

Το πρόσωπο που αγοράζει ή αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο ταξίδι (κύριος συμβαλλόμενος) ή 

κάθε πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου ο κύριος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο 

ταξίδι (άλλοι δικαιούχοι) ή κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο κύριος συμβαλλόμενος ή ένας από τους 

άλλους δικαιούχους εκχωρεί το οργανωμένο ταξίδι (εκδοχέας).

5. Ταξιδιώτης:

Το πρόσωπο, που μετέχει στον τουριστικό σκοπό, στον οποίο αποβλέπει το οργανωμένο  ταξίδι.  Ο 

ταξιδιώτης είναι ταυτόχρονα και καταναλωτής.

6. Σύμβαση:

Η συμφωνία που συνδέει τον καταναλωτή / ταξιδιώτη με τον διοργανωτή ή / και τον πωλητή.

7. Οικονομικές Απώλειες:

Αμιγώς οικονομική ζημία θεωρείται κάθε ζημία για την οποία ασκείται αξίωση κατά του Ασφαλισμένου 

ή προσώπου για το οποίο αυτός ευθύνεται, η οποία δεν είναι σωματική βλάβη (θάνατος, τραυματισμός 

ή βλάβη της υγείας) ούτε υλική ζημία (βλαβείσα, ζημιωθείσα, καταστραφείσα ή απολεσθείσα 

περιουσία) και η οποία δεν προέρχεται ή / και δεν είναι επακόλουθο τέτοιων ζημιών, αλλά οφείλεται 

στην μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Συμβαλλόμενου ή και 

Ασφαλισμένου. Στις οικονομικές απώλειες περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις των ταξιδιωτών για την 

αθέτηση των συμφωνηθέντων του προγράμματος όπως τοποθεσία και κατηγορία ξενοδοχείου, ξεναγήσεις, 

επιστροφή με άλλο μέσο μεταφοράς, είδος δωματίου, είδος διατροφής κλπ.

8. Αφερεγγυότητα / Έξοδα Επαναπατρισμού:

Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του διοργανωτή οργανωμένου ταξιδιού, καλύπτεται από το 

Ασφαλιστήριο μέχρι το όριο ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων η επιστροφή των 

καταβληθέντων και τα έξοδα επαναπατρισμού του ταξιδιώτη στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παύση επαγγελματικής δραστηριότητας του Συμβαλλόμενου ή και 

Ασφαλισμένου, που υποχρεούται αυτός να αποδείξει, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις:

    * Εξώδικος διακανονισμός χρεών Ασφαλισμένου με τουλάχιστον τρεις δανειστές του, ή

    * Εκκρεμής δικαστική διεκδίκηση χρεών του Ασφαλισμένου από πιστωτές του, ή

    * Αίτηση κήρυξης σε πτώχευση του Συμβαλλόμενου ή και Ασφαλισμένου.

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να υποβάλει στην Εταιρία μέσα σε προθεσμία τριών 

(3) ημερών από την ημερομηνία αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις 

γραπτή δήλωση (κάλυψης αφερεγγυότητας), με όλα τα στοιχεία των ταξιδιωτών, την σχετική 

αλληλογραφία και τα αποδεικτικά στοιχεία της αφερεγγυότητας / πτώχευσης.  

Η Εταιρία διενεργεί την επιστροφή των καταβληθέντων μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την παραλαβή των 

παραπάνω στοιχείων και τον επαναπατρισμό άμεσα.

9. Ενιαία Απαίτηση:

Ως ενιαία απαίτηση θεωρούνται δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που απορρέουν από μία μεμονωμένη 

πράξη αμέλειας ή οφείλονται στην ίδια ή παρόμοια αιτία (δηλαδή από τον ίδιο υπολογισμό, 

προγραμματισμό ή λάθος επίβλεψης), ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων μερών. Αυτές 
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αντιμετωπίζονται μαζί ως μία απαίτηση. Κάθε μεμονωμένη πράξη αμέλειας θεωρείται ως μία μεμονωμένη 

/ ξεχωριστή απαίτηση.

10. Επιμέλεια Μέριμνας:

Ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την πρόληψη 

βλάβης ή ζημιάς και να τηρεί και να συμμορφώνεται με την νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις 

οδηγίες των δημόσιων αρχών της Ελλάδας ή των χωρών στις οποίες πραγματοποιείται το ταξίδι.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 «Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι» των Γενικών Όρων του 

παρόντος Ασφαλιστηρίου, ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν 

καλύπτονται και εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη απαιτήσεις / αξιώσεις που οφείλονται άμεσα 

ή έμμεσα ή / και προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από:

1. Απαιτήσεις που εγείρονται από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο, από μέλη της οικογένειάς του, 

συγγενείς εξ αίματος έως και β' βαθμού ή εξ αγχιστείας καθώς επίσης και συνοικούντες αυτού.

2. Δραστηριότητες και υπηρεσίες που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ασφαλιστικής κάλυψης ή 

απορρέουν από συμβάσεις ή άλλες ειδικές συμφωνίες που υπερβαίνουν το σκοπό της ευθύνης του 

διοργανωτή ή πωλητή οργανωμένων ταξιδίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Απώλεια χρημάτων, αξιογράφων και κάθε είδους ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων.

4. Απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, σφάλμα ή υπαιτιότητα των κατόχων μεταφορικών μέσων 

(χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια).

5. Απαιτήσεις που προκύπτουν από την λειτουργία από τον Ασφαλισμένο ξενοδοχείων, πανδοχείων, 

μπανγκαλόους και συναφών επιχειρήσεων.

6. Απώλειες ή ζημίες που συνέβησαν εντός του χώρου λειτουργίας της επιχείρησης του Ασφαλισμένου 

(γενική αστική ευθύνη).

7. Ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία 

προσαρμογής σε διάφορες χωρικές ζώνες, υψόμετρο.

8. Παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης και καταλογίζονται στον καταναλωτή 

καθώς και αυτές που καταλογίζονται σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή των υπηρεσιών που 

προβλέπονται στη σύμβαση και έχουν απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο χαρακτήρα.

9. Ανωτέρα βία.

10. Εκούσιο αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας.

11. Συμμετοχή σε ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές αθλητικές δραστηριότητες.

12. Εισερχόμενο τουρισμό.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
ΓΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η «NP ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που θα αποκαλείται στην 

συνέχεια «Εταιρία», καλύπτει με το παρόν τον Ασφαλισμένο, για τις συνέπειες της Αστικής Ευθύνης 

του από αδικοπραξία, όπως αυτή προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, για τα ποσά που θα 

υποχρεωθεί αυτός τυχόν να καταβάλει νόμιμα για θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες, που 

προξενήθηκαν σε τρίτους από ατύχημα, σύμφωνα με τα άρθρα 914 - 932 του Αστικού Κώδικα. Η κάλυψη 

αυτή παρέχεται με βάση τους Γενικούς Όρους του παρόντος, όπως τυχόν τροποποιούνται από Ειδικούς 

Όρους, που αναγράφονται ή επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο ή σε πρόσθετη πράξη του, έχει δε 

εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για τους κινδύνους και τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, μέχρι των 

ορίων ευθύνης που ειδικά και ρητά περιγράφονται και προσδιορίζονται στον πίνακα καλύψεων του 

παρόντος.

1.2. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο 
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αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Τον Λήπτη της 

Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από 

εκείνες που, από τη φύση τους, πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.

1.3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο αντλεί δικαιώματα από την ασφαλιστική σύμβαση και υπέρ του 

οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισμένος έχει τις 

ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη 

δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για 

λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης.

1.4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του συνόλου ή μέρους του ασφαλίσματος όπως τυχόν 

αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

1.5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον του 

εκπροσώπου της Εταιρίας και αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο 

κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, ή ανανέωση ή 

παράταση, εκδιδομένης σχετικής Προσθέτου Πράξεως) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Το 

έγγραφο διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού 

και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο.

1.6. ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ

Η παροχή, την οποία καταβάλλει η Εταιρία, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, είτε αυτή 

συνίσταται σε χρήμα είτε σε άλλη παροχή σε είδος κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

1.7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Το περιστατικό, από την επέλευση του οποίου συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση της Εταιρίας 

προς καταβολή ασφαλίσματος.

1.8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κάθε περιστατικό, το οποίο καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, κατά την έννοια του προηγούμενου 

ορισμού.

1.9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο με το ασφαλισμένο 

αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί και δικαιούται να 

εισπράξει, για δικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (αν υπάρχει).

1.10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται, με την παρούσα σύμβαση, να 

ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος.

1.11. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Το ποσόν, το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και δεν καταβάλλεται από την Εταιρία, όταν 

επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση και το οποίο βαρύνει τον ίδιο τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον 

Ασφαλισμένο και αφαιρείται από το καταβλητέο κατά περίπτωση Ασφάλισμα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Το ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για αποζημίωση τρίτων, για θάνατο, 

σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που έχουν προξενηθεί:

1. Από τον ασφαλισμένο ή από πρόσωπα που τελούν στην υπηρεσία του από δόλο, κατά την διάρκεια ή 

ως συνέπεια παράνομης ή αξιόποινης πράξης, ως συνέπεια ή κατά την διάρκεια μέθης ή χρήσης 

ναρκωτικών ουσιών.

2. Στα μέλη της οικογένειάς του και μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας έστω και από αγχιστεία, σε 

πρόσωπα που τελούν σε οποιαδήποτε μορφής εργασιακή σχέση ή σχέση προστήσεως κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους ή επ’ ευκαιρία αυτής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως στους ειδικούς 

όρους.

3. Από κάθε είδους αυτοκινούμενα οχήματα, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα ή από πλωτά μέσα, ή από τη 

χρήση αεροσκαφών.

4. Από πυρκαγιά, εκρήξεις, χρήση εκρηκτικών υλών, εκρήξεις λεβήτων.

5. Από ανελκυστήρες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, βαρούλκα, κυλιόμενες σκάλες.
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6. Από ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, από ελαττωματική αποχέτευση, 

μόλυνση ή ρύπανση του νερού, ή επιβλαβείς ουσίες, δηλητηρίαση σε τροφή ή ποτό εκτός αν έχει 

συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

7. Από τη συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς και συναγωνισμούς κάθε φύσης, 

στοιχήματα καθώς και κατά τη διάρκεια δοκιμών - προπονήσεων εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά 

εγγράφως.

8. Από πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς, λαίλαπα, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλα παρόμοια φυσικά 

φαινόμενα που συνιστούν ανώτερη βία.

9. Κατά την διάρκεια πολέμου, εισβολής, εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, 

στάσης, απεργίας, επανάστασης, ανταρσίας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών, κινήματος 

κλπ εκτός εάν ο ασφαλισμένος αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, άμεση ή έμμεση, μεταξύ 

του ατυχήματος και των γεγονότων αυτών.

10. Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες 

ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή 

πυρηνικό κατάλοιπο της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Εξαιρούνται 

ακόμα οι ζημίες οποιασδήποτε φύσης και από οποιαδήποτε αιτία, που προκαλούνται από ρύπανση της 

ατμόσφαιρας και εκπομπές καπνογόνων, κόνεων και αερίων, ρύπανση και μόλυνση των νερών, των εδαφών 

και των καλλιεργιών καθώς και από διακοπή, μείωση ή εκτροπή πηγών, ποταμών, λιμνών και υδάτινων 

ρευμάτων.

11. Από ζημιές ή βλάβες που απορρέουν ή που είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή διαταραχής (σωματικής ή 

άλλου είδους) σε ανθρώπους που οφείλονται σε μείωση της αξίας περιουσιακού στοιχείου εφ' όσον οι 

εν λόγω ζημίες ή βλάβες προκληθούν από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (ELECTRO MAGNETIC FIELD/EMF) ή από 

εκπομπή Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (ELECTRO MAGNETIC RADIATION/EMR), συμπεριλαμβανομένων των 

Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (EMF) και Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (EMR) που εκπέμπονται από 

γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή από οποιουδήποτε είδους προϊόντα τα οποία απαιτούν 

ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία τους.

12. Ευθύνη που προβλέπεται από το νόμο και που απορρέει από θάνατο, εθισμό, σύσπαση ή επιδείνωση ή 

παροξυσμό οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης ή τραύματος, νοητικής ανησυχίας ή κλονισμού ή νοητικής 

ή σωματικής διαταραχής που θα προκληθεί όντως ή κατ' ισχυρισμό ή θα ενισχυθεί από προϊόντα καπνού 

και/ή με διαφήμιση ή με άλλο τρόπο προώθησης των προϊόντων αυτών. Για τους σκοπούς αυτής της 

εξαίρεσης "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ" σημαίνει ο καπνός και/ή προϊόντα καπνού και/ή νικοτίνη και/ή προϊόντα 

νικοτίνης και/ή τσιγαρόχαρτα και/ή φίλτρα και/ή υποκατάστατα καπνού που κατασκευάζονται, 

υφίστανται επεξεργασία, διακινούνται, πωλούνται, προμηθεύονται ή διανέμονται από τον Ασφαλισμένο.

13. Από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ασφαλισμένος καθώς και υποχρεώσεις σε 

περιπτώσεις αντικειμενικής ευθύνης του εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

14. Από ελαττωματικά προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της επεξεργασίας ή είναι 

έτοιμα προς πώληση καθώς και μετά την παράδοσή τους σε τρίτους ή ανάκληση προϊόντων ή η μείωση 

της αξίας αυτών (Ευθύνη Προϊόντος).

15. Σε αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και ζώων που είτε ο ασφαλισμένος, είτε τα πρόσωπα για τα 

οποία αυτός φέρει την ευθύνη έχουν στην κατοχή τους με βάση σχέση ενέχυρου, χρησιδανείου, 

παρακαταθήκης, μίσθωσης εξαιτίας διαχείρισης, αντικείμενα που του παρεδόθησαν για επισκευή, 

μετασκευή, έλεγχο ή προς πώληση για λογαριασμό τρίτου.

16. Σε αντικείμενα, που παραδόθηκαν στον ασφαλισμένο για να φορτωθούν, εκφορτωθούν ή μεταφερθούν.

17. Σε έργα και εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας γενικά (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - Ε.Υ.Δ.Α.Π. - 

Δ.Ε.Π.Α. κλπ) κατά τη διάρκεια εργασιών εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

18. Σε κτίσματα λόγω εργασιών σε υπονόμους για υπόγειες διοχετεύσεις και εκσκαφές γενικά, από 

υποχωρήσεις ή κατολισθήσεις ή διαβρώσεις του εδάφους λόγω βροχοπτώσεων ή από έργα ή εγκαταστάσεις 

κάθε είδους μετά την αποπεράτωσή τους.

19. Σε γειτονικές προς τον ασφαλισμένο κίνδυνο ιδιοκτησίες από διαφυγή αερίων, ατμού, υδάτων, 

υγρασίας.

20. Από κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένιση των θεμελίων όμορων κτιρίων ή/και από τις άμεσες ζημίες 

σε όμορα κτίρια κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης, εκσκαφής και/ή ανέγερσης οικοδομής που τυχόν 

σχετίζεται με την καλυπτόμενη αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά 

εγγράφως.
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21. Από αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους και μορφής.

22. Από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσμα την 

προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

23. Σε λατομεία, σήραγγες, ναυπηγεία, ορυχεία και ανθρακορυχεία.

24. Σε πάρκα ψυχαγωγίας ή λούνα πάρκ.

25. Από επαγγελματική ευθύνη.

26. Από αμίαντο.

27. Από πρόστιμα, χρηματικές ποινές, ποσά εξαγοράς ποινής και έξοδα των ποινικών δικών 

συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής.

28. Από κλοπή ή / και φθορές συνεπεία απόπειρας κλοπής.

29.  Από Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τα ασφαλισμένα ποσά, που καθορίζονται στον πίνακα καλύψεων του παρόντος για κάθε μία από τις 

ειδικές περιπτώσεις, αποτελούν τα ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρίας για πληρωμή αποζημιώσεων, 

τόκων, δικαστικών εξόδων και οποιασδήποτε άλλης δαπάνης για την περίπτωση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία που καθορίζεται στο παρόν και διαρκεί όσο διάστημα 

προβλέπεται σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρία σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 

ασφαλιστηρίου.

Το παρόν ασφαλιστήριο έχει ισχύ μόνο για ατυχήματα ή ζημίες που γίνονται μέσα στα όρια της 

Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

(1) Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο κι εφόσον 

έχει καταβληθεί προσηκόντως το εφ άπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής, αν 

αυτή έχει καθορισθεί στο Ασφαλιστήριο ή με Πρόσθετη Πράξη, ενώ αποκλείεται επίκληση αντίθετου 

εθίμου ή συνήθειας.

(2) Στο ασφαλιστήριο αναγράφεται και η διάρκεια ασφαλιστικής καλύψεως (διάρκεια ασφάλισης).

(3) Η καταβολή των ασφαλίστρων και λοιπών δικαιωμάτων και τελών βεβαιώνονται με ειδική έντυπη 

απόδειξη που είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας. Χωρίς την απόδειξη αυτή, η 

κατοχή από τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο του ασφαλιστηρίου δεν δημιουργεί καμιά 

υποχρέωση για την Εταιρία. Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση όχλησης, υπενθύμισης ή προσαγωγής για 

έγκαιρη εξόφληση της απόδειξης και δεν μπορεί ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος να 

επικαλεσθεί αντίθετο έθιμο ή συνήθεια για δικαιολογία οποιασδήποτε καθυστέρησης πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 6: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(1) Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης παύει να ισχύει ευθύς μόλις παρέλθει ο συμπεφωνημένος χρόνος 

διάρκειας αυτής, είτε αυτός είναι αρχικός, είτε συμφωνήθηκε μεταγενέστερα.

(2) Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας 

σύμβασης, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. 

(3) Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων καταγγελίας και στις προθεσμίες που 

ειδικότερα αναφέρεται σ΄αυτόν, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για 

σπουδαίο λόγο, ήτοι σε περίπτωση μη καταβολής του ασφαλίστρου από τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και 

τον Ασφαλισμένο. Η καταγγελία, στην περίπτωση αυτή, γίνεται με γραπτή δήλωση στον Λήπτη της 

ασφάλισης ή/και στον Ασφαλισμένο, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής 

ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων, για ασφαλίσεις με διάρκεια μέχρι και 

ενός (1) έτους, και μετά την πάροδο ενός (1) μηνός, για ασφαλίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του 

ενός (1) έτους, από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης.  

(4) Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση του 

ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το ίδιο δικαίωμα.

(5) Η Εταιρία δικαιούται επίσης να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση εντός τριάντα (30) 
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ημερών από την ημέρα που περιήλθε σε γνώση της ένα από τα ακόλουθα:

α) Υποβολή αίτησης διορισμού συνδίκου πτώχευσης ή εντολής προς εκκαθάριση ή ο διορισμός 

διαχειριστή για τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση με 

αυτό το αποτέλεσμα.

β) Έκδοση απόφασης για το διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης ή διαχειριστή ή ο διορισμός 

εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης ή διαχειριστή σε οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία του 

Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου.

γ) Αναστολή πληρωμών από τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο για την πληρωμή χρεών ή 

οποιαδήποτε απειλή εκ μέρους του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου για αναστολή πληρωμών 

ή σύναψη προαιρετικής συμφωνίας ή άλλου σχεδίου συμβιβασμού με τους πιστωτές του από τον Λήπτη 

της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο ή ισοδύναμη αίτηση σε δικαστήριο, απόφαση, διορισμό ή 

διακανονισμό οποιασδήποτε δικαιοδοσίας χώρας στην οποία ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο 

Ασφαλισμένος τυχόν διαμένει, 

Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρία για την 

επέλευση οποιουδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία α) έως και γ). 

Η ακύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις επέρχεται με την παρέλευση τριάντα ημερών από την ημέρα που 

περιήλθε στον Λήπτη της ασφάλισης ή/και στον Ασφαλισμένο η καταγγελία της Εταιρίας. 

(6) Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και με συστημένη, επί 

αποδείξει παραλαβής, επιστολή. 

(7) Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η 

Εταιρία δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Στην περίπτωση όμως, που, προ της καταγγελίας, 

αναγγελθεί περιστατικό, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει άσκηση απαίτησης, σύμφωνα με το παρόν 

ασφαλιστήριο, το ασφάλιστρο θα οφείλεται ολόκληρο (για ολόκληρη την ασφαλιστική περίοδο). Αλλά 

και στην περίπτωση, που ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του 

Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, 

η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, 

το ασφάλιστρο μέχρι τέλους της διάρκειας ασφάλισης. 

(8) Το ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων, 

όταν μετά από τη ζημία επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση:

1. Να αναγγείλει γραπτά στην Εταιρία οποιοδήποτε ατύχημα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 

την στιγμή που έγινε. Η αναγγελία πρέπει να αναφέρει με ειλικρίνεια και κάθε λεπτομέρεια την φύση 

και τις συνθήκες του ατυχήματος και τα γεγονότα που ακολούθησαν καθώς και τα ονοματεπώνυμα και 

διευθύνσεις εκείνων που προξένησαν το ατύχημα, των παθόντων και των μαρτύρων.

2. Να διευκολύνει τους υπαλλήλους ή πραγματογνώμονες της Εταιρίας εάν θελήσουν να ενεργήσουν 

επιθεώρηση του κινδύνου για την επαλήθευση της δήλωσής του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

3. Να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρία κάθε μεταβολή ή επίταση του κινδύνου.

4. Να επιλέγει με προσοχή τους πιο κατάλληλους και ικανούς υπαλλήλους για την διεκπεραίωση της 

εργασίας του. Τα κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα κλπ που χρησιμοποιούνται για την εργασία του 

στον τόπο όπου καλύπτεται ο κίνδυνος θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να είναι 

κατάλληλα για την εργασία που προορίζονται.

5. Να λαβαίνει λογικές προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων και να τηρεί χωρίς παρέκκλιση τους 

Νόμους και Κανονισμούς που έχουν σχέση με την ασφάλεια του κοινού.

6. Σε περίπτωση ατυχήματος που καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση, να καταβάλει κάθε φροντίδα 

για την διάσωση και περίθαλψη του παθόντος προσώπου ή για την διάσωση, συντήρηση και διαφύλαξη 

του πράγματος που έπαθε βλάβη.

7. Να απέχει από οποιαδήποτε αναγνώριση ευθύνης, προσφορά ή υπόσχεση αποζημίωσης προς κάθε τρίτο 

και να μην εγείρει αγωγή κατά τρίτου, τυχόν υπαιτίου για την επελθούσα και καλυπτόμενη από το 

παρόν ζημία ή βλάβη, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει υπό την ευθύνη και τις οδηγίες της στο όνομα του 
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Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου κάθε δίκη που σχετίζεται με καλυπτόμενο ατύχημα. 

Δικαιούται συνεπώς να προβαίνει, κατά περίπτωση, σε αναγνώριση της ευθύνης του Λήπτη της 

ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου και να συμβιβάζεται για λογαριασμό του εντός των ασφαλισμένων 

ορίων.

Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος πρέπει, σε κάθε περίπτωση ζημίας, να εξουσιοδοτεί 

γραπτά, την Εταιρία ή τον δικηγόρο, που εκείνη υποδεικνύει, να παραδίδει άμεσα τα δικόγραφα που 

του κοινοποιούνται, να κατονομάζει και να επιμελείται την προσέλευση των μαρτύρων στο δικαστήριο, 

να ειδοποιεί έγκαιρα για τυχόν ποινική δίκη εναντίον του και γενικά να παρέχει στην Εταιρία κάθε 

δυνατή διευκόλυνση και συνδρομή για την αντιμετώπιση των εναντίον του αξιώσεων τρίτων.

Τα τέλη και τα τυχόν συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξόφλησης βαρύνουν τον Λήπτη της ασφάλισης 

ή/και τον Ασφαλισμένο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με την καταβολή της αποζημίωσης από την Εταιρία, αυτή υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα 

του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου, εναντίον οποιουδήποτε τρίτου τυχόν υπαίτιου της 

ζημίας. Ανεξάρτητα από αυτό ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα με το 

παρόν στην Εταιρία όλα τα δικαιώματα και αγώνες που τυχόν θα έχει από το ατύχημα εναντίον τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Εταιρία έχει πάντοτε το δικαίωμα να απαλλάσσεται από όλες τις περαιτέρω υποχρεώσεις της έναντι 

του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου, για θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες, 

που καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση, θέτοντας στη διάθεσή του το ανώτατο όριο αποζημίωσης 

που προβλέπεται από το παρόν ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε, κατά την σύναψη της ασφάλισης, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, απόκρυψη ή αποσιώπηση 

περιστατικών ή ανακριβής δήλωση, που επιδρά στην εκτίμηση του κινδύνου, που αναλαμβάνεται ή στην 

απόφαση της ανάληψής του, όπως επίσης και η μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων, που επιβάλλονται στον Ασφαλισμένο από αυτό το ασφαλιστήριο, ως αυτοδίκαιη συνέπεια 

έχουν την ακυρότητα της ασφαλιστικής σύμβασης και την ολοκληρωτική απαλλαγή της Εταιρίας από κάθε 

υποχρέωση για αποζημίωση.

Εάν ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής, ή 

αστική εταιρία, η ακυρότητα της ασφαλιστικής σύμβασης επέρχεται ακόμη και όταν, στις 

διαλαμβανόμενες στην προηγούμενη παράγραφο πράξεις ή παραλείψεις, προέβη πρόσωπο, το οποίο δεν 

εκπροσωπούσε νόμιμα τον Ασφαλισμένο. Η παραπάνω συνέπεια επέρχεται και αν ακόμη η ευθύνη της 

ενέργειας ή της παράλειψης που την επιφέρει βαρύνει είτε άμεσα είτε έμμεσα και ένα μόνο από τους 

εκπροσώπους του, αδιάφορα αν αυτός την εκπροσωπεί μόνος του ή μαζί με άλλους ή δεν είναι ο 

νόμιμος εκπρόσωπός του, αλλά κάνει τις πιο πάνω δηλώσεις για λογαριασμό του, ή των εκπροσώπων του 

νομικού προσώπου ή της αστικής εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να δηλώνει αμέσως στην Εταιρία κάθε 

άλλη ασφάλιση που τυχόν έκανε ή θα κάνει σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση για να καλύψει 

περιπτώσεις που ασφαλίζονται με το παρόν ασφαλιστήριο.

Εάν παραλείψει την υποχρέωσή του αυτή και συμβεί ζημία, τότε η αποζημίωση θα επιμερίζεται 

αναλογικά σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με βάση τα ασφαλισμένα όρια, εκτός εάν η 

διατύπωση των ασφαλιστηρίων είναι τέτοια ώστε να προκύπτει καθαρά και συγκεκριμένα η ευθύνη της 

κάθε μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, χωρίς να δημιουργείται σύγχυση ή επικάλυψη ορίων.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Αν μεταξύ της Εταιρίας και του ασφαλισμένου προκύψει διαφωνία ως προς την αιτία ή το ύψος της 

ζημίας, η διαφορά θα επιλυθεί αποκλειστικά με Διαιτησία, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 867 και επομένων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Πριν να περατωθεί η διαιτησία, είναι απαράδεκτη η έγερση αγωγής από τον ασφαλισμένο κατά της 
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Εταιρίας, για την πληρωμή αποζημίωσης.

Η συμμετοχή της Εταιρίας στην διεξαγωγή της διαιτησίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ως αναγνώριση υποχρέωσής της προς αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 15: ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κάθε αξίωση, διαφορά ή αμφισβήτηση, που απορρέει ή προκύπτει από την ερμηνεία, εφαρμογή ή 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με την υπόσταση 

και το κύρος αυτής, καθώς και των περιπτώσεων παραβίασης των όρων της) θα παραπέμπεται, με κοινή 

συμφωνία των μερών, στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν.4640/2019, πριν την έναρξη δικαστικών 

ενεργειών, εκτός από τις περιπτώσεις, που, εκ του νόμου, προβλέπεται υποχρεωτική υπαγωγή σ΄αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «NP Ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.», 

που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 81-83, νομίμως εκπροσωπούμενης, καλούμενη, εφ 

εξής και χάριν συντομίας, «η Εταιρία», περιγράφει, στην παρούσα δήλωση, την πολιτική προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία ακολουθεί, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, στα πλαίσια του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εάν τροποποιηθεί η εν λόγω πολιτική, η παρούσα 

δήλωση θα επικαιροποιηθεί αναλόγως. 

Ποιός είναι ο σκοπός της παρούσας δήλωσης;

Η παρούσα δήλωση ισχύει στις συναλλαγές Φυσικών Προσώπων - Υποκειμένων Δεδομένων, με την Εταιρία 

και ειδικότερα ισχύει σε περιπτώσεις υφιστάμενων, μελλοντικών και πρώην πελατών - ασφαλισμένων, 

δικαιούχων αποζημιώσεων. Η παρούσα δήλωση δεν ισχύει σε πολιτικές και πρακτικές εταιριών που δεν 

σχετίζονται με την Εταιρία.  Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου 

άλλων εταιριών.

Ποιά είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που η Εταιρία συλλέγει;

Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ταυτοποιούν το Υποκείμενο των 

Δεδομένων, ως φυσικό πρόσωπο ή σχετίζονται με αυτό, ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των Υποκειμένων των 

Δεδομένων. 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει η Εταιρία, αποτελούν:

1. Τα δεδομένα ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας 

/ διαβατηρίου, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κλπ.).

2. Τα δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αλληλογραφίας, αριθμοί 

τηλεφώνου / φαξ κλπ.). 

3. Τα δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές / πιστωτικές και λοιπές κάρτες).

4. Τα δεδομένα ασφάλισης (π.χ. δεδομένα που αφορούν την οικονομική / περιουσιακή κατάσταση, 

δεδομένα υγείας,  δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά κλπ.)

5. Τα δεδομένα διακανονισμού (π.χ. δεδομένα απαραίτητα για την διαχείριση των απαιτήσεων από 

ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης / καταβολής ασφαλίσματος ή σε 

συνοδευτικά αυτής έγγραφα / δικαιολογητικά ή σχετικά με αυτήν). 

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η Εταιρία ενδέχεται να ζητήσει από το 

Υποκείμενο των Δεδομένων και επιπλέον στοιχεία που θα αφορούν το συμβάν και τις περιστάσεις υπό 

τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και πρόσθετα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Ποιές είναι οι περιπτώσεις / προϋποθέσεις συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Η Εταιρία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

· για την διεκπεραίωση των λειτουργιών της Εταιρίας, οι οποίες δεν δύναται να υλοποιηθούν χωρίς 

τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου αυτών,

· για να προβεί η Εταιρία στην σύναψη του ασφαλιστηρίου ή/και στην παροχή των υπηρεσιών και 

καλύψεων που αυτό προβλέπει.

Γιατί η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;

Η Εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς, ήτοι:

· για την εκτίμηση (underwriting), (αντ)ασφάλιση και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου και 

τον καθορισμό του ασφαλίστρου, 
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· για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου, 

· για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ασφαλιστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, 

του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του 

κινδύνου, 

· για να ενημερώσει τα Υποκείμενα των Δεδομένων για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό του και 

άλλα προϊόντα και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής του από τις υπηρεσίες 

της Εταιρίας, 

· για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών και για την 

καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης, 

· για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της αναγκών,

· για να εξυπηρετήσει τα νόμιμα συμφέροντά της, στο βαθμό που αυτά δεν παραβιάζουν τα συμφέροντα 

ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των Υποκειμένων των Δεδομένων.

Σε ποιόν διαβιβάζει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα η Εταιρία;

Η Εταιρία χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Υποκειμένου αυτών ως αυστηρά 

εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να τα αποκαλύψει, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε τρίτο 

μέρος, το οποίο δεν σχετίζεται με το εκδοθέν ασφαλιστήριο και την παροχή των καλύψεων και των 

υπηρεσιών, που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμμο 

αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. 

Ενδέχεται, εντούτοις, να τα διαβιβάσει ή να επιτρέψει την πρόσβαση επ΄αυτών, σε τρίτους, δηλ. σε:

· συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων υλοποίησης, ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού 

και ανάπτυξης, 

· κάθε τρίτο μέρος, προκειμένου η Εταιρία να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων τήρησης μητρώου για τον εντοπισμό ή αποτροπή 

παράνομων πράξεων,  

· επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές, προς το σκοπό επαγγελματικών συμβουλών ή προκειμένου να 

ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις ελέγχου,

· τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς, δημόσιο. 

· κυβερνητικά τμήματα, όπου η τήρηση μητρώου είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. 

Η Εταιρία δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό δεδομένο, σε τρίτους, για χρήση σε 

εμπορικές / προωθητικές ενέργειες, εάν δεν έχει την ρητή προς τούτο συγκατάθεση του Υποκειμένου 

αυτών. 

Ποιά είναι η ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχεται; 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατεύσει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικές και άλλες πληροφορίες.

Ποιά είναι τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων;

Το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να έχει πρόσβαση, να λαμβάνει και να διαβιβάζει τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, να τα διορθώσει, διαγράψει ή περιορίσει την επεξεργασία τους, να 

αντιτάσσεται και να αποσύρει την συγκατάθεσή του, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή 

του, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα μεταφέρει σε 

άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 

Στα πλαίσια του ΓΚΠΔ και με την επιφύλαξη κάποιας εξαίρεσης, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει τα 

εξής δικαιώματα, ήτοι: 

· το δικαίωμα πρόσβασης, 

· το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής,

· το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

· το δικαίωμα εναντίωσης,

· το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Ποιός είναι ο χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα; 

H Εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρόνο 

αυτό απαιτείται για το σκοπό που έχουν συλλεγεί ή για μεγαλύτερη διάρκεια ή για όσο επιτρέπεται 

από το νόμο. Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό 

τους σκοπό, διαγράφονται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας.

Με ποιά νομική βάση επεξεργάζεται η Εταιρία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα; 
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Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η Εταιρία εξετάζει πρωτίστως εάν πληρούνται οι 

όροι του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, ενώ, σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρία εξετάζει εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ.  Για να 

είναι η επεξεργασία σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ, η Εταιρία ταυτοποιεί πάντοτε τη νομική βάση, πριν από 

την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Υποκειμένου αυτών. 

Πώς μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα της επικοινωνίας ή να υποβληθεί καταγγελία;

Η Εταιρία είναι εν γένει υπεύθυνη για τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών 

πληροφοριών του Υποκειμένου των Δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Εάν το Υποκείμενο των 

Δεδομένων έχει απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση ή την πολιτική προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, την οποία η Εταιρία ακολουθεί, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, στα πλαίσια του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή θα ήθελε να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του, 

μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση: complaints@np-insurance.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λ. 

Κηφισίας  81-83, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι. Επίσης, έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην 

εποπτεύουσα αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), μέσω της ιστοσελίδας (website): 

www.dpa.gr ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.  Το παρόν ασφαλιστήριο θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

2. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή αναφορικά με το παρόν ασφαλιστήριο θα υπόκειται στην 

αποκλειστική δικαιοδοσία των κατά τόπο αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και θα δικάζεται από αυτά.

3.  Κάθε κοινοποίηση αγωγής ή άλλων δικογράφων προς την Εταιρία ισχύει μόνο όταν απευθύνεται στην 

έδρα της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τους όρους και τις ρήτρες του ασφαλιστηρίου αυτού, 

ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος δικαιούται να εναντιωθεί:

(Α) μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή του παρόντος ασφαλιστηρίου, αν το περιεχόμενο αυτού 

παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης που υπέβαλε (παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2496/1997), 

(Β) μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση, που, 

για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών (άρθρο 150 του Ν. 4364/2016) κατά την 

υπογραφή της αίτησης ασφάλισης ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή παρέλαβε το παρόν ασφαλιστήριο χωρίς τους 

Γενικούς ή/και τους Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση (παρ. 6 του άρθρου 2 του 

Ν.2496/1997). 

Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με τη συμπλήρωση και αποστολή, με συστημένο ταχυδρομείο, 

στην έδρα της Εταιρείας, του αντιστοίχου, κατά περίπτωση, εντύπου υποδείγματος (Α) ή (Β) των δηλώσεων 

εναντίωσης, που επισυνάπτονται στο παρόν ασφαλιστήριο. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αν το ασφαλιστήριο έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος 

δικαιούται να υπαναχωρήσει, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόμενους στις παραπάνω περιπτώσεις 

(Α) και (Β), αποστέλλοντας στην έδρα της Εταιρείας επιστολή, με συστημένο ταχυδρομείο, εντός 

δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου (παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 

2496/1997).
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

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

Προς την:

NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Λεωφ.Κηφισίας 81-83

151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ.: 210 4173300

1.

2.

3.

4.

5.

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής, ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ 

έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Επιπλέον, σας δηλώνω ότι:

α.  από την ημέρα σύναψης της ασφάλισης, μέχρι την αποστολή της παρούσας, δεν έχει επέλθει ασφαλιστικό γεγονός, 

που να εμπίπτει στις παρεχόμενες καλύψεις του ως άνω εκδοθέντος ασφαλιστηρίου και 

β. δεν έχω καμία απαίτηση από την «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», εκτός της επιστροφής των 

ασφαλίστρων που έχω καταβάλει. 

Τόπος:  Ημερομηνία: 

Σημείωση: Υποβάλλεται με συστημένη επιστολή

Με την παρούσα, σας γνωρίζω ότι, εναντιώνομαι ως προς το περιεχόμενο του υπ΄αριθμ. 2227009449 ασφαλιστηρίου, με 

ημερομηνία έκδοσης 01/03/2020, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης, που σας υπέβαλα, 

στα εξής σημεία:

14 2227009449Σελίδα Συμβολαίου ΚλάδουΑπό 16

Σελίδα  

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής, ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει 

το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Επιπλέον, σας δηλώνω ότι:

α.  από την ημέρα σύναψης της ασφάλισης, μέχρι την αποστολή της παρούσας, δεν έχει επέλθει ασφαλιστικό γεγονός, 

που να εμπίπτει στις παρεχόμενες καλύψεις του ως άνω εκδοθέντος ασφαλιστηρίου και 

β. δεν έχω καμία απαίτηση από την «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», εκτός της επιστροφής των 

ασφαλίστρων που έχω καταβάλει. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Β

ΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
(άρθρου 2, παρ. 6, του Ν. 2496/1997)

Προς την:

NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Λεωφ.Κηφισίας 81-83

151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ.: 210 4173300

1. Δεν μου παραδόθηκαν, κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης για ασφάλιση, οι πληροφορίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν 4364/2016.

2. Δεν μου παραδόθηκαν, με το ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι που διέπουν την ασφαλιστική 

σύμβαση. 

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

Τόπος:  Ημερομηνία: 

Σημείωση: Υποβάλλεται με συστημένη επιστολή

Με την παρούσα, σας γνωρίζω ότι, εναντιώνομαι ως προς την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης, δυνάμει του με 

αριθμ.2227009449  ασφαλιστηρίου, με ημερομηνία έκδοσης 01/03/2020, που μου παραδώσατε, 

διότι :
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Σελίδα  

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



Προς την:

NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Λεωφ.Κηφισίας 81-83

151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ.: 210 4173300

ΔΗΛΩΣΗ  ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
(άρθρου 8, παρ. 3, του Ν. 2496/1997)

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής, ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει 

το πιο πάνω Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που μου παραδώσατε.

Επιπλέον, σας δηλώνω ότι:

α.  από την ημέρα σύναψης της ασφάλισης, μέχρι την αποστολή της παρούσας, δεν έχει επέλθει ασφαλιστικό γεγονός, 

που να εμπίπτει στις παρεχόμενες καλύψεις του ως άνω εκδοθέντος ασφαλιστηρίου και 

β. δεν έχω καμία απαίτηση από την «NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», εκτός της επιστροφής των 

ασφαλίστρων που έχω καταβάλει. 

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

Τόπος:  Ημερομηνία: 

Σημείωση: Υποβάλλεται με συστημένη επιστολή

Σας δηλώνω την υπαναχώρησή μου από την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης, δυνάμει του με αριθμ.2227009449  

ασφαλιστηρίου, με ημερομηνία έκδοσης 01/03/2020, που μου παραδώσατε.

16 2227009449Σελίδα Συμβολαίου ΚλάδουΑπό 16

Σελίδα  

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

STRIGAS TRAVEL ΣΤΡΙΓΚΑΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ

6441260

046203238 Α.Δ.Τ.
ΠΥΡΓΟΥ

ΖΑΧΑΡΩ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Αριθμός
ΖΑΧΑΡΩ

ΖΑΧΑΡΩ

27054

2625033517

Με την παρούσα δηλώνω ότι, παρέλαβα το παρόν ασφαλιστήριο, με τους συνημμένους σε αυτό Γενικούς και 

Ειδικούς όρους ασφάλισης, για το περιεχόμενο των οποίων ενημερώθηκα πλήρως και τους οποίους 

αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.

Το παρόν ασφαλιστήριο εκδόθηκε σύμφωνα με την ενυπόγραφη αίτησή μου, με την οποία παρέλαβα και το 

έντυπο γενικών πληροφοριών, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 150 του Ν. 4364/2016.

Ενημερώθηκα επίσης για τα δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση και 

παρέλαβα τα σχετικά υποδείγματα.

Ο/Η Λαβών/ούσα

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)

Τόπος:  Ημερομηνία: 

1 2227009449Σελίδα Συμβολαίου ΚλάδουΑπό 1

Σελίδα  

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 81 - 83  - ΜΑΡΟΥΣΙ 15124

ΤΗΛ.210-4173300-ΑΦΜ: 094035800

ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.  ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

Πρακτορείο 35835

ΖΗΝΟΒΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

No 7009449

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Αριθμός Ασφαλιστηρίου

Ημερομηνία Έναρξης

Ασφαλιζόμενος

Διεύθυνση

(Ποσό Ολογράφως)

2227009449

15/03/2020 Λήξης 15/03/2021

STRIGAS TRAVEL ΣΤΡΙΓΚΑΣ Π.ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΑΧΑΡΩ Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

ΖΑΧΑΡΩ

 ΤΡIΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Ημερομηνία

Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΥΡΩ 300,00 

Αντίγραφο για τον πελάτη

24/07/2020

1 2227009449Σελίδα Συμβολαίου ΚλάδουΑπό 1

Σελίδα  

Για την NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


