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Αυτό το έγγραφο πληροφοριών αποτελεί σύντομη περιγραφή του ασφαλιστικού προϊόντος και συνεπώς, δεν είναι πλήρες. Μπορείτε να 
βρείτε τις πλήρεις πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στα σχετικά συνοδευτικά  έντυπα (αίτηση 
ασφάλισης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  Γενικοί και Ειδικοί όροι ασφάλισης). Για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, διαβάστε όλα τα σχετικά με 
το ασφαλιστικό προϊόν έντυπα. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Η Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας καλύπτει τον Ασφαλισμένο και το καλυπτόμενο όχημα σε περίπτωση ακινητοποίησής του από βλάβη ή ατύχημα. 
 

 
Τι ασφαλίζεται; 
 

Τo Βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 
παρακάτω καλύψεις: 

✓      Επί τόπου εξυπηρέτηση 

✓      Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό 
συνεργείο 

✓      Εσωτερικός επαναπατρισμός του 

οχήματος  

✓      Ακινητοποίηση από απώλεια κλειδιών  

✓      Ακινητοποίηση από έλλειψη καυσίμων 
 
Tο πρόγραμμα Βασικό Plus, περιλαμβάνει 
επιπλέον των παραπάνω, τις καλύψεις:  

✓      Ευρωπαϊκή κάλυψη 

✓      Χορήγηση εισιτηρίου στον 
ασφαλισμένο για την      επιστροφή 
επισκευασμένου καλυπτόμενου οχήματος      
από το εξωτερικό 

✓      Κάλυψη εξόδων διαμονής σε 
ξενοδοχείο 

✓      Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο 
μόνιμης      διαμονής 

 
 

Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

x Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών      
προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από 
εσάς. 

    

  
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 

! Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), 
εμφύλιο    πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα. 

! Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες,    
εγκληματική ενέργεια του Ασφαλισμένου ή 
απόπειρα    διάπραξης εγκληματικής ενέργειας, 
πυρηνική    ενέργεια. 

! Συμμετοχή σε αγώνες ράλι. 

! Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος 
αποζημιωθεί για    τα έξοδα επιστροφής στον 
τόπο μόνιμης διαμονής, δε    μπορεί να 
αποζημιωθεί για ξενοδοχείο και αντίστροφα. !  
Για κάθε βλάβη γίνεται μια μεταφορά του 
οχήματος,    στο σημείο που θα υποδείξει ο 
πελάτης.  

! Στην περίπτωση που το όχημα χρειάζεται 
αντιολισθητικές    αλυσίδες λόγω των 
συνθηκών που επικρατούν,    η Εταιρία δεν έχει 
την υποχρέωση να τις τοποθετήσει. !  
Επαναπατρισμός του οχήματος, 
πραγματοποιείται όταν    πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές    
ορίζονται στους όρους κάλυψης. 

! Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες βλάβες 
οφείλονται σε μακροχρόνια ακινησία του 



αυτοκινήτου. !  Όριο εξυπηρετήσεων, όταν η 
ακινητοποίηση του  οχήματος οφείλεται σε 
επαναλαμβανόμενη    ηλεκτρομηχανολογική 
βλάβη. 

! Στην περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα    

ακινητοποιηθεί σε υπόγειο σταθμό 
αυτοκινήτων,    όπου δεν είναι δυνατόν να 
ρυμουλκηθεί. !  Η Εταιρία δεν έχει την 
υποχρέωση να μετακινεί    αυτοκίνητα τρίτων, 
προκειμένου το καλυπτόμενο    όχημα να 
ελευθερωθεί από το σημείο που είναι    
παρκαρισμένο. 

! Σε κάθε περίπτωση, ο Ασφαλισμένος 
αναλαμβάνει    εξολοκλήρου τις δαπάνες που 
μπορεί να προκύψουν    για τη μεταφορά του 
καλυπτομένου οχήματος με πλοίο    ή ferry 
boat. 

  
 

   

 
Πού είμαι καλυμμένος; 
Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας παρέχεται εντός της ελληνικής επικράτειας ή και σε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής 
Ευρώπης, πλην Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας και ως τα ανατολικά όρια των χωρών 
Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας και Βαλτικών χωρών. Ειδικά για την Τουρκία παρέχεται κάλυψη μόνο 
στο Ευρωπαϊκό της έδαφος. 

 

 
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 

Ο Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος ή κάποιος τρίτος ειδοποιούν το Συντονιστικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας της 
Εταιρίας, μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη μέρα που συνέβη το γεγονός, και γνωστοποιούν, μεταξύ άλλων, τα 
παρακάτω στοιχεία: 

- Τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου. 
- Το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος. 
- Όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του περιστατικού. 
- Άλλες αναγκαίες πληροφορίες, όπου αυτό απαιτείται. 
- Να καταβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για κάθε περίπτωση αποζημίωσης. 

 

 
Πότε και πώς πληρώνω; 
Πρέπει να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό των ασφαλίστρων πριν την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. 

Κατά την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου σας η ημερομηνία καταβολής ασφαλίστρων αναφέρεται  στην 
πρόταση ανανέωσης συμβολαίου. Μπορείτε να καταβάλετε το ασφάλιστρο σας είτε με τους ενδεδειγμένους τρόπους 
πληρωμής που αναγράφονται στην πρόταση/πρόταση ανανέωσης/ειδοποιητήριο πληρωμής,  είτε με μετρητά  στον 
ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει λάβει εξουσιοδότηση από εμάς για να εισπράττει ασφάλιστρα για 
λογαριασμό μας. 
 

 

 
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από  την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου εφόσον έχει καταβληθεί ολόκληρο 
το ποσό των ασφάλιστρων.  Η ώρα έναρξης της ασφάλισης στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ώρα από την 
έκδοση του συμβολαίου. 
Η ασφάλιση διαρκεί αναλόγως του συμβολαίου σας για περίοδο τριμήνου, εξαμήνου ή και έτους από την 
ημερομηνία ενάρξεως. 
 

 

 
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
Μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε συμπληρώνοντας Επιστολή 
Καταγγελίας, την οποία κοινοποιείτε σε εμάς. Η ακύρωση του συμβολαίου σας πραγματοποιείται από την ημέρα 
παραλαβής της επιστολής από την εταιρία και δικαιούστε επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων που 
έχετε καταβάλει.  

 
 


