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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 
(προσάρτημα στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου) 

 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Ο ιδιοκτήτης του ασφαλιζόμενου οχήματος 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ : Ο εκάστοτε οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  : Οι νόμιμοι  κληρονόμοι        
 
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ                 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ  
 
Θάνατος από ατύχημα:        €  15.000,00 
Ολική διαρκής ανικανότητα:       €  15.000,00 
Μερική διαρκής ανικανότητα:       €  15.000,00 x % 
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες για κάθε ατύχημα μέχρι των   €       600,00 
 
(υπερισχύουν τα όρια ευθύνης που αναφέρονται στον πίνακα ασφάλισης του πιστοποιητικού / ασφαλιστηρίου 
εφ΄ όσον είναι διαφορετικά με τα παραπάνω.  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡO 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ’ αυτό έγγραφα, καλούνται:  
1. Εταιρία: ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ε.Π.Ε., ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ LLOYD’S OF LONDON 
2. Συμβαλλόμενος το πρόσωπο, που συνάπτει τη σύμβαση ασφάλισης με την Εταιρία. 
3. Ασφαλισμένος το πρόσωπο ,επί της ζωής και της υγείας του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. 
4. Ασφάλισμα το ποσό που συμφωνείται ότι θα καταβάλει η Εταιρία, ανάλογα με την περίπτωση. 
5. Δικαιούχος το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισπράξουν  
6. Ασφαλιστήριο ή και Ασφάλιση , η σύμβαση αυτή 
7. Ατύχημα η επέλευση ενός από τους κινδύνους που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο αυτό και ορίζονται από το άρθρο 3. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
Το ασφαλιστήριο και η αίτηση για την έκδοσή του, με τις σχετικές δηλώσεις του Συμβαλλόμενου και του ασφαλιζόμενου προς την 
Εταιρία αποτελούν στο σύνολο τους την ασφαλιστική σύμβαση.  
Η ισχύς του ασφαλιστηρίου αρχίζει από την ημερομηνία που θα πληρωθεί η πρώτη συμφωνημένη δόση των ασφαλίστρων και θα 
εκδοθεί το Ασφαλιστήριο. Υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν επίσης, κατά την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης κάθε σωματικό, 
πνευματικό ή διανοητικό ελάττωμα των ιδίων ή άλλου οδηγού του αυτοκινήτου, τα οποία ελαττώματα ανεξαρτήτως του αν κατέχουν 
νόμιμη άδεια οδηγήσεως μειώνουν την ικανότητα τους προς οδήγηση, επί ποινή εκπτώσεως τους από τα δικαιώματα τους από το 
συμβόλαιο αυτό. 
Κάθε ψευδής ή από πλάνη δήλωση του Συμβαλλόμενου ή του ασφαλιζόμενου ή αποσιώπηση γνωστών σ’ αυτούς περιστατικών, 
αποτελούν λόγους ακυρότητας του ασφαλιστηρίου, αν η δήλωση ή η αποσιώπηση είναι τέτοια ώστε η Εταιρία, εάν γνώριζε την 
αλήθεια, δεν θα έκανε την ασφάλιση ή δεν θα τη δεχόταν με τους όρους του παρόντος. Εάν η ανακριβής δήλωση ή αποσιώπηση είναι 
κακόπιστη η Εταιρία έχει δικαίωμα στο ασφάλιστρο (άρθρα 202 και 224 Εμπορικού Νόμου).Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται 
αποκλειστικά και μόνο από τις συμφωνίες που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν πρόσθετες πράξεις. Επίσης κατά τη διάρκεια 
της ασφαλίσεως, ο συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες να γνωστοποιήσει στην εταιρία, οποιαδήποτε μεταβολή στην 
κυριότητα του ασφαλισμένου οχήματος. Εάν παραλείψει να προβεί  στην παραπάνω γνωστοποίηση, ο συμβαλλόμενος, για 
οποιοδήποτε λόγο εκτός από ανωτέρα βία, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Εταιρία, για ότι ποσό θα υποχρεωθεί να πληρώσει 
η Εταιρία σε τρίτούς, με αφορμή την παράλειψη αυτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
1. Η ασφάλιση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις που ο οποιοσδήποτε οδηγός του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου 

υποστεί οποιαδήποτε σωματική βλάβη που συνιστά την άμεση, αποκλειστική και αποδεδειγμένη αιτία του θανάτου ή της 
ανικανότητας του από τροχαίο ατύχημα που θα συμβεί κατά την διάρκεια που αυτός οδηγεί το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο. 

2. Ατύχημα, κατά την έννοια του ασφαλιστηρίου, θεωρείται αυτό που προκαλεί την επέλευση κάποιου γεγονότος από τους κινδύνους 
που καλύπτονται, εφόσον αυτό προέρχεται από αιτία βίαιη ,εξωτερική ,τυχαία ,ορατή ,αιφνίδια και απόλυτα ανεξάρτητη της 
θελήσεως του ασφαλισμένου ή των δικαιούχων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Αποκλείονται από την ασφάλιση, ατυχήματα που θα προξενηθούν : 
1. Από τη συμμετοχή του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις, σε επίσημους αγώνες ή τις σχετικές 

δοκιμαστικές διαδρομές ,προπονήσεις. 
2. Από τον οδηγό που δεν έχει την άδεια οδηγήσεως που προβλέπεται από το Νόμο. 
3. Από φορτίο που θα μεταφέρει από το ίδιο το αυτοκίνητο. 
4. Όταν το αυτοκίνητο έχει κλαπεί. 
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5. Όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 
του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. 

6. Όταν το αυτοκίνητο μεταφέρει επιβάτες ή φορτίο πάνω από το ανώτατο όριο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας του ή 
τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων αρχών. 

7. Όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για χρήση διαφορετική από αυτά που προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας. 
8. Όταν το αυτοκίνητο ωθείται ή ρυμουλκείται από οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός από τη δική του και όταν το ίδιο ωθεί ή ρυμουλκεί 

άλλο όχημα. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει ατυχήματα που προέρχονται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από : 
1. Ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αναπηρία ή ασθένεια βαριάς ή χρόνιας μορφής καθώς και τα επακόλουθα ή τις 

επιπλοκές τους, που είχε υποστεί ο ασφαλιζόμενος πριν από την ασφάλιση, ή κατά την διάρκεια της ασφάλισης και τα οποία δεν 
είχε ανακοινώσει στην εταιρία. 

2. Σωματικές βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στην επίδραση ατομικής ενέργειας καθώς και οι επιδράσεις των ακτινών Χ και 
γενικά των ραδιενεργών στοιχείων. 

3. Ατυχήματα που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε πολεμικά όπλα, μέσα ή ενέργειες, εισβολή ή επιδρομή εχθρού, 
εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις 
σφετερισμού της εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λ.π. 

4. Από πρόθεση του συμβαλλόμενου ή των ασφαλιζόμενων ή τρίτων. 
5. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας του ασφαλισμένου ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Η ασφάλιση ισχύει εφ’ όσον το ατύχημα συνέβη μέσα ή έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, κατά τη διάρκεια ταξιδιών των 
ασφαλισμένων. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Εάν από ατύχημα επέλθει ο θάνατος κάποιου ασφαλισμένου είτε αμέσως είτε αργότερα, όμως όχι αργότερα από ένα χρόνο από τότε 
που συνέβη  το ατύχημα και οφείλεται σε αυτό, η εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου, το ποσό που 
προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από ένας, η παροχή της εταιρίας είναι 
αδιαίρετος και η πληρωμή γίνεται μόνο σε απόδειξη που υπογράφουν όλοι οι δικαιούχοι. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού 
υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην οποία να αναγράφεται η αιτία του θανάτου. 
2. Πιστοποιητικό Εφορίας (για δήλωση του ασφαλίσματος) 
3. Κληρονομητήριο 
4. Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντων Αστυνομικής Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
Η ανικανότητα διακρίνεται σε: 
Διαρκή Ολική Ανικανότητα που επέρχεται το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από το ατύχημα οπότε η εταιρία καταβάλλει όλο το 
κεφάλαιο που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας περιορίζονται στα εξής: 
1. Ολική διαρκής απώλεια της λειτουργίας των δυο οφθαλμών ή των δυο βραχιόνων ή των δυο χεριών ή των δυο κνημών ή των δυο 

ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού. 
2. Ανίατη φρενοβλάβεια που καθιστά το άτομο ανίκανο για κάθε εργασία ή απασχόληση και 
3. Ολική παράλυση. 
Η εταιρία δεν υποχρεώνεται να καταβάλλει το ποσό που προβλέπεται για την Διαρκή Ολική Ανικανότητα πριν να κριθεί αυτή ως 
οριστική. 
 
Μερική Διαρκή Ανικανότητα. Κάθε περίπτωση διαρκούς ανικανότητας κατά την παραπάνω έννοια που δεν συνιστά Ολική 
Ανικανότητα, θεωρείται Μερική Διαρκής Ανικανότητα εφόσον η ικανότητα του ατόμου για παραγωγική εργασία μειώνεται 
χαρακτηριστικά καθ’ όλη την διάρκεια της  ζωής του. Η ασφαλιστική αποζημίωση σε περιπτώσεις Διαρκούς Μερικής Ανικανότητας 
συνιστάται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την Ολική ανικανότητα που καθορίζεται ως εξής: 
 

 ΔΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ 
Ολική απώλεια άνω άκρου 70% 60% 
Απώλεια όλου του βραχίονα ή του χεριού 60% 50% 
Απώλεια της κίνησης όλου του ώμου 60% 50% 
Ολική απώλεια της κίνησης όλου του αγκώνα ή του καρπού 40% 30% 
Ολική απώλεια του αντίχειρα και του δείκτη 30% 25% 
Ολική απώλεια των τριών δακτύλων εκτός από τον αντίχειρα και τον δείκτη 25% 20% 
Ολική απώλεια του αντίχειρα και ενός δακτύλου εκτός από τον δείκτη 25% 20% 
Ολική απώλεια του δείκτη και ενός δακτύλου εκτός του αντίχειρα 20% 15% 
Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% 
Ολική απώλεια του δείκτη 20% 15% 
Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου ή του μικρού δακτύλου 10% 8% 
Μερικός ακρωτηριασμός ποδιού και όλων των δακτύλων 30% 
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Ολική απώλεια κάτω άκρου 60% 
Απώλεια όλης της κνήμης και όλου του ποδιού 60% 
Κάταγμα κνήμης ή ποδιού που δεν έκλεισε (όχι πωρωμένο) 25% 
Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έκλεισε (όχι πωρωμένο) 20% 
Κάταγμα του ταρσού που δεν έκλεισε (όχι πωρωμένο) 15% 
Ολική απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού 5% 
Ολική απώλεια δακτύλου του ποδιού 3% 
Βράχυνση του ποδιού τουλάχιστο κατά 5 εκ. (0,05) του μέτρου 15% 
Απώλεια της όρασης ενός ματιού ή μείωση στο μισό της όρασης και των 
δύο ματιών 

 
60% 

Ολική και αθεράπευτη κώφωση στο ένα αυτί 50% 
Ολική και αθεράπευτη κώφωση και στα δύο αυτιά 80% 
Κάταγμα στο κάτω σαγόνι που δεν έκλεισε (όχι πωρωμένο) 25% 
Αγκύλωση μέρους σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 70% 
Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση θώρακα και οργανικές ανωμαλίες 50% 
Ολική και αθεράπευτη απώλεια της φωνής 80% 

 
Η πλήρης και αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής Χρήσεως ενός οργάνου ή ενός μέλους έτσι που αυτό καθίσταται 
άχρηστο για πάντα, θεωρείται σαν πλήρης απώλεια του οργάνου ή του μέλους αυτού. Σε περίπτωση διαρκούς μερικής απώλειας, 
δηλαδή όταν η χρήση του οργάνου ή του μέλους που έχει βλαβεί, εμποδίζεται μόνο μερικώς η αποζημίωση συνιστάται σε ποσοστό του 
ποσού που προβλέπεται για την περίπτωση της ολικής απώλειας, ανάλογα με τον βαθμό με τον οποίο εμποδίζεται (δυσκολεύεται) η 
χρήση του οργάνου. Σε κάθε περίπτωση Μερικής Διαρκούς Ανικανότητας που δεν αναφέρεται ειδικά εδώ, το ποσό της αποζημιώσεως 
συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την πλήρη ανικανότητα, ίσο με το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε ισοβίως η 
γενική ικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία ,για να προσδιοριστεί δε αυτό το τελευταίο, λαμβάνονται υπόψη γενικά κριτήρια και όχι 
οι ειδικότεροι όροι κάτω από τους οποίους βρισκόταν ο ασφαλισμένος κατά την άσκηση της εργασίας του προ του ατυχήματος. 
Απώλεια ή βλάβη οργάνου ή μέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το ατύχημα δεν παρέχει το δικαίωμα αποζημιώσεως που 
προβλέπεται για την περίπτωση απώλειας ή βλάβης του οργάνου ή του μέλους για το οποίο πρόκειται. Εάν οι συνέπειες του 
ατυχήματος γίνονται ποιο σοβαρές επειδή προϋπήρχε αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή φυσικό ελάττωμα, η αποζημίωση υπολογίζεται, 
αφού ληφθεί υπόψη μόνο η βλάβη που προήλθε έμμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που βλάβη που προήλθε έμμεσα 
από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών ,η οποία 
δεν επιφέρει Διαρκή Ολική Ανικανότητα, η αποζημίωση καθορίζεται με την άθροιση των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, 
αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που προβλέπεται για την Διαρκή Ολική Ανικανότητα. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Η εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως στις οποίες υποβλήθηκε για το ατύχημα π.χ. 
αντιβιοτικά, ακτινολογικές εξετάσεις, ορροί, αίμα, νάρθηκες, φυσιοθεραπεία  κ.λ.π. μέχρι του ποσού που έχει συμφωνηθεί και βάση των 
πρωτότυπων παραστατικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
1. Εάν για κάποιο ατύχημα, υπάρξει περίπτωση σύμφωνα με το ασφαλιστήριο αυτό, για συρροή αξιώσεων αποζημιώσεως για 

Διαρκή Ανικανότητα και θάνατο στο ίδιο πρόσωπο, η εταιρία υποχρεώνεται να πληρώσει τη μια από αυτές. 
2. Εάν μετά την πληρωμή αποζημιώσεως λόγω διαρκούς Ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε μέσα σ’ ένα χρόνο από το ατύχημα 

συμβεί ώστε να επέλθει από αυτό  θάνατος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αυτό, η εταιρία καταβάλει την διαφορά μεταξύ 
του ποσού που κατέβαλε για Διαρκή Ανικανότητα και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω του θανάτου εφ’ όσον είναι 
μεγαλύτερο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
1. Ο Συμβαλλόμενος ή ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν είτε την Κεντρική διεύθυνση της Εταιρίας στην Αθήνα είτε 

τα τοπικά πρακτορεία, με κίνδυνο να χάσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει το ασφαλιστήριο, αμέσως μεν με τηλεγράφημα για 
τον θάνατο κάποιου ασφαλισμένου, γραπτώς δε μέσα σε τρεις μέρες για κάθε άλλο ατύχημα που καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο. 

2. Ο Συμβαλλόμενος ή ο δικαιούχος, οφείλουν σε περίπτωση ατυχήματος να προνοήσουν για να τύχει ο παθών μιας κατάλληλης 
ιατρικής περιθάλψεως και να παρέχουν στους εντεταλμένους της εταιρίας όλες τις λεπτομέρειες τις σχετικές με το ατύχημα και τις 
ακριβείς πληροφορίες, να επιτρέπουν δε οποιαδήποτε μορφής εξέταση ή έρευνα συμπεριλαμβανομένης και της εκταφής για να 
διαπιστωθεί η ύπαρξη του ατυχήματος και η αιτία του θανάτου. 

Τέλος είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν με δικές τους δαπάνες, κάθε αναγκαίο πιστοποιητικό ή έγγραφο χρήσιμο για την απόδειξη 
του ατυχήματος. Κάθε παράβαση εκ μέρους του συμβαλλόμενου ή των δικαιούχων αυτών που ορίζονται παραπάνω ή απόπειρα 
παραβιάσεως αυτών, άμεσα ή έμμεσα έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει στην εταιρία ανακριβή αντίληψη και εικόνα για τον κίνδυνο ή 
για τις συνέπειές του, επιφέρει αυτοδικαίως την έκπτωσή τους από κάθε δικαίωμα αποζημιώσεως που έχουν.Ενέργειες που κάνει η 
Εταιρία και αποβλέπουν στην εξακρίβωση της υπάρξεως των συνθηκών του ατυχήματος ή και των συνεπειών του, ποτέ δεν μπορούν 
ότι θα θεωρηθούν ότι αποτελούν αναγνώριση της υποχρεώσεως της να καταβάλει αποζημίωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 12:ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  
1. Το ύψος των αποζημιώσεων που πρέπει να καταβληθούν για κάθε περίπτωση όπως αυτές προβλέπονται σύμφωνα με τους 

όρους του ασφαλιστηρίου αυτού, διαπιστώνονται μαζί με την σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου. 
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2. Σε περίπτωση διαφωνίας απαγορεύεται η προσφυγή στα δικαστήρια και η διαφορά λύεται με διαιτησία που ασκείται από δυο 
διαιτητές που ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο. Οι διαιτητές αυτοί διορίζουν πριν από την έναρξη της αποστολής τους και έναν 
επιδιαιτητή για να αποφανθεί σε περίπτωση διαφωνίας τους και συμφωνείται ώστε η γνωμάτευση του να είναι οριστική και 
υποχρεωτική και για τους δυο συμβαλλόμενους. Συμφωνείται ακόμη ότι οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής πρέπει να είναι επιστήμονες 
γιατροί και να επιλέγονται κάθε φορά ανάλογα με το είδος της κακώσεως που εκδηλώθηκε. 

3. Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών σχετικά με τον επιδιαιτητή που πρέπει να διοριστεί ,ο επιδιαιτητής διορίζεται με αίτηση 
κάθε ενδιαφερομένου με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

4. Η αμοιβή κάθε διαιτητή βαρύνει αποκλειστικά τον συμβαλλόμενο ο οποίος τον διόρισε .Η αμοιβή του επιδιαιτητή , τα τέλη και τα 
έξοδα της διαιτησίας  βαρύνουν κατά ίσο ποσοστό τους συμβαλλόμενους. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΚΥΡΩΣΗ 
Η Εταιρία μπορεί οποτεδήποτε να διακόψει την ασφάλιση αυτή, αφού ειδοποιήσει τον συμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αυτή ο 
συμβαλλόμενος δικαιούται την επιστροφή των ασφαλίστρων που αναλογούν για την χρονική περίοδο από την ημερομηνία της 
διακοπής μέχρι την ημερομηνία που αρχικά είχε οριστεί σαν ημερομηνία λήξης της ασφαλίσεως ,πάντοτε όμως με την προϋπόθεση ότι 
μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν έχει εγερθεί καμία αξίωση αποζημιώσεως. Ο συμβαλλόμενος μπορεί οποτεδήποτε να διακόψει την 
ασφάλιση αυτή, αφού ειδοποιεί την εταιρία γραπτά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία δικαιούται να κρατήσει το συνηθισμένο ασφάλιστρο 
των βραχυπρόθεσμων ασφαλειών για το χρονικό διάστημα που ίσχυε το ασφαλιστήριο αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  κ.λ.π. 
Για κάθε διαφορά των συμβαλλόμενων ύστερα από κοινή συμφωνία αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Κάθε 
γενική αξίωση  ή απαίτηση που απορρέει από το ασφαλιστήριο αυτό παραγράφεται σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει .Κάθε μεταβολή 
και τροποποίηση στους όρους του ασφαλιστηρίου αποδεικνύεται μόνον γραπτώς και φέρει την υπογραφή των αρμοδίων εκπροσώπων 
του Ασφαλιστή. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Το δικαίωμα ασφαλιστηρίου, κάθε φόρος που το επιβραδύνει, τα τέλη χαρτοσήμου, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα και τα τέλη 
χαρτοσήμου ή άλλα τέλη εξοφλήσεως αποζημιώσεων, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον Συμβαλλόμενο, Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 


