
Ασφάλιση Οχήματος  
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό 
προϊόν 

 

 

Εταιρία: Accredited Insurance 
(Europe) Limited 

  Προϊόν : Νομική Προστασία  
 

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; 
Σας προσφέρουμε  ασφάλιση Νομικής Προστασίας, η οποία μετά από δική σας επιλογή δύναται να προστεθεί στην Ασφάλιση  Αστικής Ευθύνης 
Οχήματος. 
 

 
Τι ασφαλίζεται; 

 

✓ Η καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου 
σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν 
κατά τον χρόνο της ασφάλισης, των 
δικαστικών δαπανών, καθώς και των 
αποζημιώσεων των μαρτύρων και των 
δικαστικών πραγματογνωμόνων, που 
κλητεύθηκαν ή διορίστηκαν από το 
δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις 
που ισχύουν κατά τον χρόνο της 
ασφάλισης, καθώς επίσης και την 
καταβολή των νόμιμων αμοιβών των 
δικαστικών επιμελητών και η καταβολή 
των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου 
στην έκταση που οι δαπάνες αυτές, 
σύμφωνα με την δικαστική απόφαση 
βαρύνουν τον λήπτη της ασφάλισης ή και 
τον ασφαλιζόμενο. 

✓ Η ασφάλιση της Νομικής προστασίας 
παρέχεται για την άσκηση αξιώσεων 
αποζημίωσης με διατάξεις νόμων που 
ρυθμίζουν την αστική ευθύνη, από 
αυτοκινητιστικά ατυχήματα και εφόσον η 
πραγματική ζημιά υπερβαίνει το ποσό των 
τετρακοσίων ευρώ (400 €). 

✓ Η ασφάλιση της Νομικής προστασίας 
παρέχεται για την υπεράσπιση του 
ασφαλισμένου ενώπιον ποινικών 
δικαστηρίων λόγω θανατώσεως ή 
τραυματισμού προσώπου, συνεπεία 
τροχαίων ατυχημάτων ή άλλης τροχαίας 
παράβασης, αναφερόμενης στην τροχαία 
κίνηση.  

✓ Η ασφάλιση της Νομικής προστασίας 
παρέχεται για υπεράσπιση του 
ασφαλισμένου στις περιπτώσεις τροχαίων 
παραβάσεων, για τις οποίες απειλούνται, 
στερητικές της ελευθερίας ποινές 
(φυλάκιση), χρηματικές ποινές και 
πρόστιμα ανώτερα των τριακοσίων ευρώ 
(300 €). 

✓ Η ασφάλιση της Νομικής προστασίας 

παρέχεται για προσφυγές ενώπιον των 
αρμόδιων διοικητικών αρχών, λόγω 
αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας 
ικανότητας οδηγού ή της άδειας των 
πινακίδων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, 
καθώς επίσης και τα δικαστικά έξοδα για 
την επανάκτηση αυτών, ή σύνταξη 
υπομνημάτων και η κίνηση διαδικασιών 
ενώπιον δικαστηρίων για τους αυτούς 
λόγους, αναφερομένων αποκλειστικά σε 
τροχαίες παραβάσεις, για τις οποίες 
προβλέπεται ποινή φυλάκισης, χρηματική 
ή πρόστιμο μεγαλύτερο των τριακοσίων 

 
 

Τι δεν ασφαλίζεται; 
 

x Η Εταιρεία δεν καταβάλλει εκείνα τα έξοδα 
συμβιβασμού, που χωρίς την προηγούμενη 
έγκρισή της, δεν είναι ανάλογα με την έκταση 
της νίκης προς την ήττα ή που η ανάληψή τους 
δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον δίκαιο. 

x Η Εταιρεία δεν καταβάλλει τις δαπάνες που αν 

δεν υπήρχε ασφάλιση νομικής προστασίας, 
είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει 
τρίτος. 

x Η Εταιρεία δεν καταβάλλει τις δαπάνες που 
δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του 
λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλιζομένου. 

x Η Εταιρεία δεν καταβάλλει τις δαπάνες για 
εξώδικες πραγματογνωμοσύνες. 

x Η Εταιρεία δεν καταβάλλει εξαγορές ποινών, 
των χρηματικών ποινών και των προστίμων. 

    

  
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 

! Όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγείται 
από πρόσωπο, το οποίο δεν κατέχει την κατά 
νόμο άδεια ικανότητας οδηγού, καθώς επίσης 
και όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγείται 
χωρίς την συγκατάθεση του κυρίου ή του 
νομίμου κατόχου του αυτοκινήτου, όταν το 
αυτοκίνητο κυκλοφορεί παράνομα χωρίς νόμιμη 
άδεια κυκλοφορίας και χωρίς νόμιμες κρατικές 
πινακίδες. 

! Όταν ο ασφαλισμένος διέπραξε με πρόθεση την 
αξιόποινη πράξη. 

! Όταν οι διαφορές αναφέρονται σε αντικείμενα, 
που βρίσκονται μέσα στο ασφαλισμένο 
αυτοκίνητο, εφόσον δεν πρόκειται περί 
συστατικών ή παραρτημάτων τούτου και δεν 
συνδυάζονται με τροχαίο ατύχημα. 

! Όταν η διασφάλιση των έννομων συμφερόντων 
βρίσκεται αμέσως ή εμμέσως με συνάφεια προς 
πόλεμο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις. 

! Προϋπάρχουσες ζημιές-ατυχήματα. 

! Όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου ευρίσκεται υπό 
την επίδραση οινοπνεύματος ή υπό την 
επίδραση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή 
άλλων φαρμάκων. 



ευρώ (300 €). 

✓ Η ασφάλιση της Νομικής Προστασίας 
παρέχεται στην περίπτωση διαφορών από 
ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με 
την ιδιότητα του κυρίου ή του νόμιμου 
κατόχου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου 
(«νομική προστασία ενοχικών συμβάσεων 
αυτοκινήτου»). Η σύμβαση από την οποία 
πηγάζει η ανάγκη προστασίας εννόμων 
συμφερόντων, πρέπει οπωσδήποτε να 
έχει καταρτιστεί μέσα στη χρονική διάρκεια 
της ασφαλιστικής σύμβασης. Ρητά 
εξαιρείται οποιαδήποτε σύμβαση 
μίσθωσης αυτοκινήτου. 

! Σε σεισμούς, πλημμύρες και γενικά σε φυσικά 
φαινόμενα που μπορούν αν προκαλέσουν 
μεγάλες καταστροφές. 

! Σε επιδράσεις άμεσα ή έμμεσα ατομικής 

ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών 
στοιχείων. 

! Για την άσκηση απαιτήσεων μεταξύ των 
συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο. 

! Όταν το αυτοκίνητο συμμετέχει σε αγώνες 
επίσημους ή όχι, σε δοκιμαστικές διαδρομές, σε 
επίσημους ή όχι συναγωνισμούς, ακροβασίες, 
επιδείξεις ή γιορταστικές παρελάσεις και γενικά 
οδηγείται αποδεδειγμένα κατά επικίνδυνο 
τρόπο. 

! Όταν το αυτοκίνητο έχει αφαιρεθεί με 
παράνομο τρόπο από τον ασφαλισμένο. 

! Όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για 
διαφορετικό σκοπό από εκείνο που προβλέπεται 
από την άδεια κυκλοφορίας του. 

  
 

   

 
Πού είμαι καλυμμένος; 
Η ασφάλιση ισχύει εντός των γεωγραφικών ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

 
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 
Υπάρχουν ενδεικτικά οι παρακάτω υποχρεώσεις από εσάς: 
- Πρέπει να δηλώσετε σε εμάς με ειλικρίνεια τα πλήρη στοιχεία σας κατά τη συμπλήρωση της αίτησης 

ασφάλισης. 
- Επικοινωνήστε με την εταιρία μας εάν τα προσωπικά σας στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης ή 

στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχουν αλλάξει. 
- Σε περίπτωση ζημιάς, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 8 ημερών για το ασφαλιστικό γεγονός και να 

προσκομίσετε τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά. 
- Θα πρέπει να μας ενημερώνετε για κάθε περιστατικό ή στοιχείο που επιφέρει αύξηση του ασφαλισμένου 

κινδύνου.  
- Θα πρέπει να καταβάλλετε το ασφάλιστρο σας εγκαίρως και σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου. 

 

 
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.  

 
 


