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A101. EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ  

 

 

1. Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει:                                        

Ο ιδιοκτήτης του στο ασφαλιστήριο αναφερομένου οχήματος με  την ιδιότητα του ως επαγγελματία αυτοκινητιστή.                                         

Η ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται στα πρόσωπα που με την άδεια του ιδιοκτήτη οδηγούν το ασφαλισμένο όχημα 

και έχουν τις κατά τον νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.  

 

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.                                               

 

2. Ασφαλ προστασία σύμφωνα με το άρθρο 1 των Γενικών όρων Ασφάλ. παρέχεται:  

α) Για την διεκδίκηση αστικής φύσεως αξιώσεων του ασφαλισμένου που πηγάζουν από την εκτέλεση με το ασφαλισμένο 

όχημα μεταφοράς επί κόμιστρω. 

β) Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης του ασφαλισμένου από την νόμιμη μίσθωση προς τρίτους του 

ασφαλισμένου οχήματος                               

γ) Για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου, όταν κατηγορείται για την εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων 

ή διατάξεων ειδικών νόμων που αφορούν το είδος του οχήματος και την επαγγελματική του χρήση, όπως:                 

• Κατηγορίες για άρνηση μισθώσεως                                             

• Διπλή μίσθωση                                                               

• Μίσθωση εκτός διοικητικών ορίων                                             

• Επιλογή πελάτη                                                              

• Υπερβολικό κόμιστρο                                                       

• Παραβίαση διατάξεων απαγόρευσης κυκλοφορίας                               

• Παραβίαση διατάξεων που αφορούν την επαγγελματική άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας, την ειδική 

άδεια οδηγού ταξί                            

δ) Για την διεκδίκηση αξιώσεων του ασφ/νου με την ιδιότητα του ιδιοκτήτου του ασφαλ. οχήματος κατά του οδηγού του 

ασφαλ. οχήματος που πηγάζουν από την μεταξύ τους εργασιακή σχέση καθώς και η ποινική του υπεράσπιση όταν    

κατηγορείται για εξ'αμελείας αδικήματα εργατικής φύσεως.                   

 

3. Η ασφαλιστή προστασία αποκλείεται:                                      

✓ Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται 

από τον Νόμο, καθώς και σε περίπτωσηοδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κατόχου του οχήματος 

ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, όμως παρέχεται ασφαλιστική προστασία 

στα πρόσωπα εκείνα που χωρίς υπαιτιότητα αγνοούσαν την έλλειψη άδειας ικανότητας οδηγού ή άδειας 

κυκλοφορίας οχήματος ή άδειας του κύριου ή νόμιμου κατόχου για τη χρησιμοποίηση του οχήματος.                                                

✓ Αν ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.                

✓ Όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, εχθρικές  

επιχειρήσεις, εξεγέρσεις,  εσωτερικές ταραχές ή σεισμούς                                                            

✓ Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή ύστερα από έξι μήνες από τη λήξη του 

ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο.             

                                                                              

 


