
Α8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣHΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει το αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο ή στην
βεβαίωση ασφάλισης φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπο την ιδιότητα του κυρίου ή νομίμου
κατόχου του επίσης αναφερομένου στο ασφαλιστήριο ή στην βεβαίωση ασφάλισης
οχήματος με τον αριθμό κυκλοφορίας του.

2. Με τον όρο «όχημα» νοούνται τα αυτοδυνάμως κινούμενα οχήματα, που χρησιμεύουν στην
μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους.

3. Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για:
 την παροχή νομικών συμβουλών σχετιζομένων με την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος

στο οποίο εμπλέκεται το όχημα του ασφαλισμένου και που αφορούν (οι συμβουλές) σε
θέματα εκτίμησης της υπαιτιότητας και των εξ αυτής αναφυομένων θεμάτων που
σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και την πρακτική του διακανονισμού ζημιών
της ασφαλιστικής αγοράς θα αφορούν στην εκάστοτε νομική θέση του ασφαλισμένου.

 τη διεκδίκηση αποζημίωσης για υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόμενο
όχημα που κινείται σε ελληνικό εθνικό δίκτυο ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας και η αιτία
της προκληθείσας ζημιάς οφείλεται σε κακοτεχνία ή κακή συντήρηση του
οδοστρώματος από τον φορέα που είναι υπεύθυνος γι’ αυτό.

4. Η παροχή των νομικών συμβουλών θα γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει
στα τμήματα ζημιών του ο ασφαλιστής και εν αδυναμία αυτού από τα εξειδικευμένα
συνεργαζόμενα μαζί του δικηγορικά γραφεία.

5. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:

 Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής
ευθύνης, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 3 παρ. β.

 Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε
τροχαίο ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που
αναφέρεται στην τροχαία κίνηση.

 Για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας
ικανότητας οδηγού ή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και
για την επανάκτηση τους και την κίνηση των διαδικασιών σε δικαστήρια, για τους ίδιους
λόγους.

 Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του
κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος.

 Σε περίπτωση διαφορών που απορέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου.
(στ) Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες

από τη λήξη του ασφαλιστηρίου, που κάλυπτε τον κίνδυνο.

6. Το όριο ανάληψης εξόδων αναφέρεται στην βεβαίωση ασφάλισης ή στο ασφαλιστήριο.

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.


