
Γ35 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ν.Π. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. Οι ασφαλισμένοι του ασφαλιστικού γραφείου σύμφωνα με τις οδηγίες και όρους της ARAG.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Mετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με
τους όρους ασφάλισης και αναλαμβάνει στα πλαίσια αυτών τις σχετικές δαπάνες, για την παραφύλαξη των
εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου εφ’ όσον η παραφύλαξη παρουσιάζει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και
δεν εμφανίζεται ως προφανώς άδικη ή ασύμφορη.

3. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Ο αναφερόμενος στην παρούσα βεβαίωση ως ασφαλισμένος. Ως συνασφαλισμένα
πρόσωπα θεωρούνται τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου εφ’ όσον περιλαμβάνονται στα δικά του
ασφαλιστήρια συμβόλαια και σύμφωνα μ’ αυτά έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ: Για την διεκδίκηση αποζημίωσης του ασφαλισμένου στις περιπτώσεις που
ανακύπτουν διαφορές από δικά του ασφαλιστήρια συμβόλαια οχήματος σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις των
οποίων δικαιούται αποζημίωση από νομίμως λειτουργούσα ασφαλιστική επιχείρηση που έχει επιλέξει να
ασφαλισθεί και που έχουν σχέση με τις καλύψεις ασφαλιστηρίων που αφορούν τα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα του
ασφαλισμένου όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρούσα βεβαίωση (πχ αστικής ευθύνης, μικτής, πυρός, κλοπής,
θραύσεως κρυστάλλων).

5. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ. Η ARAG αναλαμβάνει: τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του
ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα γραμμάτια προείσπραξης των δικηγορικών αμοιβών, στην έδρα του αρμόδιου
δικαστηρίου, τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες, τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων & διορισθέντων
πραγματογνωμόνων, τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών, την επιδικασθησόμενη στον αντίδικο δικαστική
δαπάνη.

6. ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ. Το ασφαλιστικό ποσό ορίζεται στο συμβόλαιο για κάθε ασφαλιστική περίπτωση και ισχύει τόσο
για τον ασφαλισμένο όσο και για τους συνασφαλισμένους.

7. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Eλλάδα.

8. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
Η έναρξη & λήξη της ασφαλιστικής προστασίας αναφέρεται στην βεβαίωση ασφάλισης. Η έναρξη τελεί υπό τον όρο
καταβολής των ασφαλίστρων. Αν τα ασφάλιστρα δεν πληρωθούν εντός 30 ημερών η ασφάλιση ακυρώνεται. Η
παρούσα ασφαλιστική κάλυψη αφορά τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν εντός του χρόνου ασφάλισης.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.

Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος:

α) να ενημερώσει άμεσα και πλήρως τον ασφαλιστή σχετικά με τ' αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής
περίπτωσης, να υποδείξει και υποβάλλει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και
δικαιολογητικά και να αποφύγει τις ενέργειες  που δημιουργούν δαπάνες στον ασφαλιστή.

β) αν ο ασφαλισμένος αθετήσει υπαίτια κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο ασφαλιστής
απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής.

10. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ. Ο ασφαλισμένος δικαιούται να εκλέξει ελεύθερα τον δικηγόρο που θα
αναλάβει να παραφυλάξει τα συμφέροντά του. Αν παραλείψει να το πράξει, ο δικηγόρος ορίζεται από την εταιρία.
Η εντολή προς τον δικηγόρο δίδεται μόνο από την ARAG επ' ονόματι και κατ' εντολή του ασφαλισμένου. Ο
ασφαλιστής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την δραστηριότητα του δικηγόρου.

11. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ.

α) Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα πριν απ’ την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο, να παραφυλάξει τα συμφέροντα του
ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.

β) Αν ο ασφαλιστής αρνηθεί την ανάγκη παραφύλαξης των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, έχει την
υποχρέωση να του γνωρίσει αιτιολογημένα την άρνησή του αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος μπορεί να
προκαλέσει αιτιολογημένη απόφαση του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που θα διοριστεί, σχετικά με την
ανάγκη παραφύλαξης των έννομων συμφερόντων του. Η απόφαση του δικηγόρου δεσμεύει και τους δύο,
ασφαλιστή και ασφαλισμένο, εκτός αν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης.



Αν ο ασφαλισμένος ή ο ασφαλιστής νομίζουν ότι η απόφαση του δικηγόρου απομακρύνεται  από τη σωστή νομική
και πραγματική βάση της υπόθεσης, προκαλείται η τελεσίδικη απόφαση ενός διαιτητή. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν
στο πρόσωπο του διαιτητή, μπορεί καθένα απ’ αυτά να ζητήσει το διορισμό διαιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 878
Κ.Πολ.Δ. Αν από την απόφαση του δικηγόρου ή του διαιτητή προκύπτει ότι, η παραφύλαξη των έννομων
συμφερόντων του ασφαλισμένου είναι αναγκαία, οι δαπάνες για τις αποφάσεις αυτές βαρύνουν τον ασφαλιστή,
αλλιώς τον ασφαλισμένο.

12. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ:

α) εφ’ όσον αποκαλυφθεί ότι ο ασφαλισμένος σκοπίμως απέκρυψε ή εμφάνισε στοιχεία προκειμένου να
διεκδικήσει αποζημίωση παραπλανώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον ασφαλιστή.

β) εφ’ όσον ο ασφαλισμένος δεν δύναται να αποδείξει τους ισχυρισμούς του σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις σχετικές διατάξεις της πολιτικής δικονομίας.

γ) εφ' όσον απειλείται κατά του ασφαλισμένου εκ δόλου διωκόμενο αδίκημα που σχετίζεται με τη
ασφαλιστική του περίπτωση.

δ) όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο,
εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, απεργίες, ανταπεργίες και εσωτερικές ταραχές.

ε) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή, έξι μήνες μετά τη λήξη του
ασφαλιστηρίου.

στ) για ασφαλιστήρια Νομικής Προστασίας.

ζ) για τις καλύψεις ασφαλιστηρίων που αφορούν στην κύρια και εξοχική κατοικία του ασφαλισμένου όπως
αυτός προσδιορίζεται στη παρούσα βεβαίωση (πχ πυρός, κλοπής, αστικής ευθύνης).

η) για τις καλύψεις ασφαλιστηρίων ζωής και υγείας του ασφαλισμένου όπως αυτός
προσδιορίζεται στην παρούσα βεβαίωση.

θ) για τις καλύψεις ασφαλιστηρίων οχήματος του ασφαλισμένου που δεν είναι ιδιωτικής χρήσης.

13. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΡΙΤΩΝ. Δεν παρέχεται προστασία των συνασφαλισμένων εναντίον αλλήλων ή εναντίον του
ασφαλισμένου.

14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Αν ο ασφαλιστής αναγνωρίσει την υποχρέωσή του για ασφαλιστική παροχή μπορεί μετά από ένα
μήνα να ακυρώσει την σύμβαση και να επιστρέψει τα "μη δεδουλευμένα" ασφάλιστρα. Η ασφαλιστική σύμβαση
ανανεώνεται σιωπηρά για το ίδιο διάστημα εκτός και αν καταγγελθεί τρεις μήνες πριν τη λήξη της.

15. ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ.Xρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισμένο για δικαστικές και εξώδικες
δαπάνες αποδίδονται στον ασφαλιστή που τα κατέβαλε αντ' αυτού.

16. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή και αντιστρόφως παραγράφονται μετά
τετραετία από την γέννησή τους.

17. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ ασφαλιστού και ασφαλισμένου αρμόδια είναι
τα δικαστήρια της Αθήνας.


