
 

 
 

 

A.G.A. INTERNATIONΑL S.A. 
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 17.287.285 Euro 

Νομική Έδρα: 37, rue Taitbout, 75009 Paris 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: Πρεμετής 10, 173 42 Αθήνα 

Α.Φ.Μ.: 098118029 ● Α.Μ.: 90000000006/05/Β/9818 
Μικτή Ασφαλιστική Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ–ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΛΑΒΗΣ & 
ΚΛΟΠΗΣ 

*STANDARD PLUS EDITION * 
Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει βοήθεια στο καλυπτόμενο όχημα, στον ιδιοκτήτη και στους επιβαίνοντες του ιδίου οχήματος σε περίπτωση ακινητοποίησης του 
οχήματος από μηχανική βλάβη ή ατύχημα. Σε περίπτωση ανάγκης παρακαλούνται οι δικαιούχοι, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να επικοινωνούν αποκλειστικά στο 210 
99 88 166 ή 1175 για την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση τους, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο 
  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ 
Απαραίτητη για την εξυπηρέτηση σας καθίσταται η ακόλουθη πληροφόρηση :  

• Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που αναγράφεται στο ασφαλιστήριό σας,  
• Το ονοματεπώνυμό σας, 
• Το μοντέλο και το χρώμα του οχήματος,  
• Η ακριβής τοποθεσία όπου βρίσκεστε,  
• Ο αριθμός τηλεφώνου που μπορούμε να σας καλέσουμε  
• Μια  σύντομη περιγραφή του συμβάντος 
• Διεύθυνση παράδοσης του ασφαλισμένου οχήματος στην περίπτωση που χρήζει μεταφοράς 

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι νόμιμοι οδηγοί του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, που 
είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και δεν απουσιάζουν στην αλλοδαπή για περισσότερο από εξήντα (60) 
ημέρες ένεκα ταξιδιού ή μετοίκησης καθώς και οι επιβάτες του καλυπτόμενου οχήματος που 
μεταφέρονται δωρεάν κατά τη διάρκεια του περιστατικού που μπορεί να εγείρει αξίωση για παροχή 
βοήθειας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 
2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
Καλυπτόμενο όχημα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στo ασφαλιστήριο βοήθειας με εγκεκριμένο 
μικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο πίσω άξονας του ασφαλισμένου 
οχήματος δε φέρει διπλούς τροχούς, το οποίο κυκλοφορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας. 
3. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΔΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Η Ασφαλιστική Εταιρία «A.G.A. INTERNATIONΑL S.A.», η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην 
Ελλάδα, με το εν Ελλάδι Υποκατάστημα αυτής, με Α.Φ.Μ. 098118029, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με έδρα τον 
Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Πρεμετής 10, Τ.Κ. 173 42. 
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
Το ασφαλιστήριο ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε αυτό, η δε κάλυψη ισχύει με την 
προϋπόθεση καταβολής των ασφαλίστρων. 
5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλισμένους εφόσον αυτοί ταξιδεύουν μέσα στα όρια της Ελλάδας 
καθώς και των χωρών που αναφέρονται στην πράσινη κάρτα. 
6. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Σε ιδιαίτερο Παράρτημα της παρούσας συμβάσεως και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) Oι ακριβείς διευθύνσεις των Σταθμών Παραμονής και Μεταφόρτωσης σε όλη την Ελληνική 
επικράτεια, 
β) οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας άλλων κρατών, με τις οποίες η 
Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοήθειας έχει συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας. 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής και επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήματα του 
περιεχομένου του Παραρτήματος. Σημειώνεται ότι η εκάστοτε επικαιροποιημένη μορφή του εν λόγω 
παραρτήματος θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ασφαλιστικής εταιρείας, 
www.mondial-assistance.gr. Η παράθεση του εν λόγω Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσης έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν επάγεται οποιαδήποτε 
άλλη έννομη συνέπεια, ούτε επηρεάζει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και 
προβλέψεων του παρόντος. Επισημαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή της 
υπηρεσίας (οδικής βοήθειας) είναι η οποιαδήποτε επικοινωνία σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του 
οχήματός σας να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο στον τηλεφωνικό αριθμό που αναφέρεται στο 
προοίμιο του παρόντος (210 9988166). 
7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
Όλες οι παροχές που προβλέπονται από αυτό το ασφαλιστήριο αναλαμβάνονται από την ασφαλιστική 
εταιρεία (διοικητικά έξοδα, συνδρομές κ.λπ.) με την προϋπόθεση ότι: 
7.1 Το τηλεφωνικό κέντρο της ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα έχει ειδοποιηθεί και είναι γνωστά 
όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο “ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ”. 
7.2 Πριν την οργάνωση και την ανάληψη σχετικών εξόδων και παροχών, έχει απαραιτήτως δοθεί 
έγκριση από την ασφαλιστική εταιρεία. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
8. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει βοήθεια κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, βλάβης, κλοπής ή απόπειρας 
κλοπής του καλυπτόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του, με τους όρους που 
προβλέπονται στο παρόν. 
8.1 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόμενου οχήματος, η ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει και 
αναλαμβάνει την επισκευή του στον τόπο του ατυχήματος εφόσον αυτή είναι δυνατή. 
8.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα δεν μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, η ασφαλιστική εταιρεία 
οργανώνει και αναλαμβάνει τη ρυμούλκηση ή τη μεταφορά του σε συνεργείο της επιλογής του 
ασφαλισμένου, στην Ελλάδα. 
9. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει βοήθεια κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, βλάβης, κλοπής ή απόπειρας 
κλοπής του καλυπτόμενου οχήματος που έχει επιφέρει την ακινητοποίησή του, με τους όρους που 
προβλέπονται στο παρόν. 
9.1 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόμενου οχήματος, η ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει και 
αναλαμβάνει την επισκευή στον τόπο της βλάβης ή του ατυχήματος εφόσον αυτή είναι δυνατή. 
9.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα δε μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, η ασφαλιστική εταιρεία 
οργανώνει και αναλαμβάνει τη ρυμούλκηση ή μεταφορά του στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο επιλογής του δικαιούχου. 
 
 

9.3 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Στην περίπτωση που η ακινητοποίηση του καλυπτόμενου οχήματος πρόκειται να ξεπεράσει τις πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες και η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διάρκεια των αναγκαίων επισκευών 
υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες, η ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει και αναλαμβάνει τα έξοδα 
επαναπατρισμού του καλυπτόμενου οχήματος στον τόπο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου στην 
Ελλάδα ή στο πλησιέστερο σε αυτήν εξουσιοδοτημένο συνεργείο (κατά την κρίση του δικαιούχου), με την 
προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δε μπορούν να υπερβαίνουν την αγοραία 
αξία του καλυπτόμενου οχήματος στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την παραλαβή του από την 
ασφαλιστική εταιρεία. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
10. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
10.1 Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί, από ατύχημα, βλάβη ή απόπειρα κλοπής 
και η ακινητοποίησή του ξεπερνά τις 24 ώρες και η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διάρκεια 
επισκευής του υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, η ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει και αναλαμβάνει την 
επιστροφή σας στην κατοικία σας ή τη συνέχιση του ταξιδιού σας προς τον προορισμό σας προτείνοντάς 
σας να επιλέξετε μία από τις τρεις (3) παρακάτω υπηρεσίες μας: 
α) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
- σιδηροδρομικό εισιτήριο πρώτης θέσης ή 
- αεροπορικό εισιτήριο τουριστικής θέσης ή 
- ακτοπλοϊκό εισιτήριο, ή 
- εισιτήριο λεωφορείου ή 
- ταξί 
β) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
Η ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει και αναλαμβάνει τα έξοδα της διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο (με 
πρωϊνό) σε τοπικό ξενοδοχείο για δύο (2) το πολύ διανυκτερεύσεις, μέγιστης συνολικής δαπάνης €60 ανά 
άτομο, ανά ημέρα. 
γ) ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Η ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει και αναλαμβάνει την ενοικίαση το πολύ για τρεις (3) ημέρες, για 
λογαριασμό όλων των δικαιούχων του καλυπτόμενου οχήματος, ενός αυτοκινήτου κατηγορίας “ C ” με 
σκοπό τη μετάβασή τους στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους ή άλλο προορισμό μικρότερου κόστους. 
10.2 ΠΑΡΟΧΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης από ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρεία θα παρέχει στους δικαιούχους 
όχημα αντικατάστασης το πολύ για τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες με την προϋπόθεση, ότι το όχημα 
ρυμουλκήθηκε από τo συνεργάτη της ασφαλιστικής εταιρείας. Το ενοικιαζόμενο όχημα θα είναι 
αντίστοιχο σε κυβικά με το ασφαλισμένο όχημα και όχι παραπάνω από 1600cc. 
10.3 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Στην περίπτωση που η βλάβη του καλυπτόμενου οχήματος έχει αποκατασταθεί στο κοντινότερο 
συνεργείο στον τόπο της ακινητοποίησης και εφόσον η ασφαλιστική εταιρεία έχει επιτρέψει στο 
δικαιούχο είτε να επιστρέψει στον τόπο κατοικίας του είτε να συνεχίσει στον προορισμό του, η 
ασφαλιστική εταιρεία θέτει στη διάθεση του ιδιοκτήτη του καλυπτόμενου οχήματος ή σε όποιο πρόσωπο 
επιλέξει ο ίδιος, σιδηροδρομικό εισιτήριο πρώτης θέσης ή αεροπορικό εισιτήριο τουριστικής θέσης ή 
ακτοπλοϊκό εισιτήριο ή εισιτήριο λεωφορείου για να μπορέσει να παραλάβει το επισκευασμένο 
αυτοκίνητο. 
10.4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού του ασφαλισμένου ή δικαιούχου, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος 
με το καλυπτόμενο όχημα και όταν αυτό λαμβάνει χώρα σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) 
χιλιομέτρων από τη μόνιμη κατοικία του δικαιούχου, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τη 
δευτεροβάθμια υγειονομική μεταφορά του στο πλησιέστερο καταλληλότερο ιατρικό κέντρο στην 
Ελλάδα, πλησίον του τόπου ατυχήματος ή της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου, με τα κατάλληλα 
μέσα και συνοδεία ή μη γιατρού, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης, όταν η κατάστασή του 
απαιτεί παραπάνω ιατρικές υπηρεσίες ή ειδικές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στον τόπο του ατυχήματος. Η σχετική δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί η εταιρία δε 
μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ατύχημα και κατ’ ασφαλισμένο τα €1.800. Σε καμία περίπτωση η ασφαλιστική 
εταιρεία δεν αντικαθιστά τους τοπικούς οργανισμούς πρώτων βοηθειών και δεν αναλαμβάνει τις 
ιατρικές δαπάνες των πρώτων βοηθειών ούτε το κόστος της πρωτοβάθμιας υγειονομικής μεταφοράς.  
10.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ 
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος με το καλυπτόμενο όχημα, η 
ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει και αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς της σορού μέχρι τον τόπο που 
διέμενε μονίμως. Η σχετική δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί η εταιρία δε μπορεί να υπερβαίνει κατ’ 
ασφαλιζόμενο τα €600. 
11. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
11.1 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από ατύχημα, βλάβη, κλοπή ή απόπειρα 
κλοπής και η ακινητοποίησή του έχει συμβεί τις τελευταίες εικοσιτέσσερις (24) ώρες και η προβλεπόμενη 
από τον κατασκευαστή διάρκεια επισκευής του υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, η ασφαλιστική εταιρεία 
οργανώνει και αναλαμβάνει μία από τις δύο (2) παρακάτω υπηρεσίες μας: 
α) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
Η ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει και αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο (με πρωϊνό) 
σε τοπικό ξενοδοχείο για τρεις (3) το πολύ διανυκτερεύσεις, μέγιστης συνολικής δαπάνης €100 ανά 
άτομο, ανά ημέρα. 
β) ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Η ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει και αναλαμβάνει την ενοικίαση το πολύ για τρεις (3) μέρες, για 
λογαριασμό όλων των δικαιούχων του καλυπτόμενου οχήματος, ενός αυτοκινήτου κατηγορίας “C” με 
σκοπό την εξυπηρέτησή τους κατά τη διάρκεια της επισκευής. 
11.2 ΠΑΡΟΧΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης από ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρεία θα παρέχει στους δικαιούχους 
όχημα αντικατάστασης το πολύ για τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες με την προϋπόθεση, ότι το όχημα 
ρυμουλκήθηκε από το συνεργάτη της ασφαλιστικής εταιρείας. Το ενοικιαζόμενο όχημα θα είναι 
αντίστοιχο σε κυβικά με το ασφαλισμένο όχημα και όχι παραπάνω από 1600cc. 
 



 

 
 

 

11.3 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
Σε περίπτωση που το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί από ατύχημα, βλάβη ή απόπειρα κλοπής και 
εφόσον η ακινητοποίησή του ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και η προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή διάρκεια επισκευής του υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες, η ασφαλιστική εταιρεία οργανώνει 
και αναλαμβάνει την επιστροφή σας στην κατοικία σας με το καταλληλότερο μεταφορικό μέσο 
(σιδηροδρομικό εισιτήριο πρώτης θέσης, ή αεροπορικό εισιτήριο τουριστικής θέσης). 
11.4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Στην περίπτωση που η ζημιά του καλυπτόμενου οχήματος επισκευασθεί σε συνεργείο της χώρας 
εξωτερικού, όπου έγινε η ακινητοποίησή του και η ασφαλιστική εταιρεία έχει επιτρέψει στο δικαιούχο 
είτε να επιστρέψει στον τόπο κατοικίας του στην Ελλάδα είτε να συνεχίσει στον προορισμό του, η 
ασφαλιστική εταιρεία θέτει στη διάθεση του ιδιοκτήτη του καλυπτόμενου οχήματος ή σε όποιο πρόσωπο 
έχει επιλέξει ο ίδιος: σιδηροδρομικό εισιτήριο πρώτης θέσης ή αεροπορικό εισιτήριο τουριστικής θέσης ή 
ακτοπλοϊκό εισιτήριο ή εισιτήριο λεωφορείου για να μπορέσει να επαναπατρίσει το επισκευασμένο 
αυτοκίνητο. 
11.5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Σε περίπτωση τραυματισμού του δικαιούχου συνεπεία οδικού τροχαίου με το καλυπτόμενο όχημα, η 
ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά του συνδρομητή, σε κατάλληλο ιατρικό κέντρο, 
πλησίον του τόπου ατυχήματος, αεροπορικώς (ειδικό υγειονομικό αεροσκάφος ή προγραμματισμένη 
πτήση), με τρένο, ακτοπλοϊκώς ή με ασθενοφόρο και συνοδεία ή μη γιατρού ανάλογα με τη βαρύτητα της 
περίπτωσης, όταν η κατάστασή του απαιτεί παραπάνω ιατρικές υπηρεσίες ή ειδικές ιατρικές εξετάσεις, οι 
οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στον τόπο του ατυχήματος. Η σχετική δαπάνη στην οποία θα 
υποβληθεί η εταιρία δε μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ατύχημα και κατ’ ασφαλιζόμενο τις €3.000. 
Σε καμία περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία δεν αντικαθιστά τους τοπικούς οργανισμούς πρώτων 
βοηθειών και δεν αναλαμβάνει τις δαπάνες των πρώτων βοηθειών ούτε το κόστος της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής μεταφοράς. 
11.6 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ 
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου συνεπεία τροχαίου ατυχήματος με το καλυπτόμενο όχημα, η 
ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα επαναπατρισμού της σορού στον τόπο που διέμενε μονίμως 
στην Ελλάδα. Η σχετική δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί η εταιρία δε μπορεί να υπερβαίνει κατ’ 
ασφαλιζόμενο τα €1.000. 
11.7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
Σε περίπτωση νοσηλείας μετά από το ατύχημα με το καλυπτόμενο όχημα εκτός Ελλάδας, η ασφαλιστική 
εταιρεία αναλαμβάνει, εφόσον χρειασθεί, να καταθέσει εγγύηση προς το νοσηλευτικό ίδρυμα, 
προκειμένου ο ασφαλισμένος να παραλάβει το εξιτήριο. Την εγγύηση αυτή ο ασφαλισμένος υποχρεούται 
να επιστρέψει στην εταιρία εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταβολής της. Η σχετική 
δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί η εταιρία δε μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ατύχημα και 
κατ’ασφαλιζόμενο τις €3.000. 
12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
12.1 Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει μόνο τις επιπλέον, από αυτές που συνήθως θα αντιμετώπιζε ο 
δικαιούχος, κατά την επιστροφή του, δαπάνες. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τα έξοδα 
εφοδιασμών, διοδίων, επισκευών, καυσίμων ή διατροφής. 
12.2 Προϋπόθεση για τον επαναπατρισμό του αυτοκινήτου είναι το αυτοκίνητο να μη μεταφέρει 
αντικείμενα ή ουσίες των οποίων η μεταφορά, η διέλευση από τρίτες χώρες ή εισαγωγή στην Ελλάδα 
απαγορεύεται ή επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
12.3 Η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προ πάσης καταβολής να απαιτήσει 
από τον ασφαλισμένο να προσκομίσει τα κατά νόμο προβλεπόμενα παραστατικά δαπανών (τιμολόγια 
επισκευής και ανταλλακτικών) εκ των οποίων θα προκύπτει ασφαλώς και ο χρόνος ακινητοποιήσεως του 
οχήματός του. 
13. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
13.1 Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από πρόσωπο, το οποίο δεν κατέχει την κατά νόμο άδεια 
ικανότητας οδηγού, για τη συγκεκριμένη κατηγορία. 
13.2 Οχήματα 4 τροχών άνω των 3.5 τόνων, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, μηχανήματα έργων, 
γεωργικοί ανελκυστήρες, ρυμουλκά, γερανοφόρα φορτηγά, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες κάτω των 
125cc. 
13.3 Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του κύριου ή του νομίμου κατόχου 
του. 
13.4 Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται παράνομα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες 
ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα και ειδικότερα αν δεν είχε 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στον επιβαλλόμενο έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
13.5 Εάν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος προκάλεσε τη ζημιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση 
οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή άλλων φαρμάκων.  
13.6 Εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε με δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη 
ζημιά ή συμμετείχε σε εγκληματική πράξη (πλημμέλημα ή κακούργημα) εκτός αν αποδεδειγμένως 
βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας ή ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα του ποινικού κώδικα. 
13.7 Εάν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε 
άμεση ή έμμεση συνάφεια προς πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, 
εσωτερικές ταραχές ή στάσεις. 
13.8 Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται βοήθεια, έχει συμβεί πριν την έναρξη ισχύος του συμβολαίου 
αυτού ή μετά τη λήξη του. 
13.9 Όταν το ασφαλισμένο όχημα συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, δοκιμές, 
συναγωνισμούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγμένα 
επικίνδυνο τρόπο. 
13.10 Για ζημιές από σεισμούς και γενικά από φυσικά φαινόμενα, που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες 
καταστροφές. 
13.11 Για ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες ή ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα. 
13.12 Για ζημιές από επιδράσεις – άμεσες ή έμμεσες – ατομικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά 
ραδιενεργών στοιχείων. 
13.13 Για ζημιές που προκαλούνται στα πάσης φύσεως μεταφερόμενα πράγματα και προσωπικά 
αντικείμενα. 
13.14 Για κάθε είδους αποθετική ζημιά. 
13.15 Για ασθένειες, που προκύπτουν από χρόνιες καταστάσεις ή παθήσεις, που υπήρχαν πριν την 
έναρξη του ταξιδιού. 
14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Η ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεούται: 
14.1 Στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (αποκλεισμένοι 
δρόμοι, σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγοι κ.λπ.) και η κίνηση των κινητών συνεργείων 
ή των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη ακόμα και με αντιολισθητικές αλυσίδες ή οι δρόμοι είναι 
άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες κλπ.). 
14.2 Στη ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος όταν αυτή δεν είναι εφικτή εξαιτίας της ακινητοποίησής 
του σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων ή όταν η βλάβη του επισκευάζεται επι τόπου. 
14.3 Στην παροχή βοήθειας για βλάβη που δεν εμποδίζει την ασφαλή κίνηση του οχήματος μέχρι το 
πλησιέστερο συνεργείο. 
14.4 Στη ρυμούλκηση του ασφαλισμένου οχήματος από συνεργείο σε συνεργείο. 
14.5 Για αυτοκτονία, συνέπειες απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού του ασφαλισμένου, καθώς 
και θάνατο ή τραυματισμό, που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από δόλιες ενέργειες του ασφαλισμένου. 
14.6 Για την παροχή βοήθειας σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδος και των Νήσων που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο Δίκτυο Συνεργατών κ.λπ., όπως αυτό αναφέρεται στο συνημμένο Παράρτημα. 

14.7 Ειδικώς σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις ακινητοποιήσεων σε αυτοκινητοδρόμους και στις οδούς 
ταχείας κυκλοφορίας απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης. Μόνες 
επιτρεπόμενες ενέργειες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αντικατάσταση τροχού με το βοηθητικό τροχό 
του οχήματος (ρεζέρβα) ή η πλήρωση καυσίμου όταν η αιτία ακινητοποίησης του οχήματος οφείλεται σε 
έλλειψη καυσίμων. 
14.8 Στην φύλαξη του ασφαλισμένου οχήματος πέραν της 1ης εργάσιμης ημέρας σε σταθμό παραμονής 
και μεταφόρτωσης της Ασφαλίστριας Εταιρίας Mondial Assistance, εξαιτίας της παράλειψης του λήπτη 
της ασφάλισης να ενημερώσει εγκαίρως το Κέντρο Εξυπηρέτησης για την διεύθυνση παράδοσης του 
οχήματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Τι να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης». Η επιπλέον χρέωση 
βαραίνει τον λήπτη της ασφάλισης. Μετά την παρέλευση τριών (3) ημερολογιακών ημερών, και εφόσον 
δεν έχει υποδειχθεί διεύθυνση παράδοσης του οχήματος ή δεν έχει παραληφθεί το όχημα ή/και δεν έχει 
εξοφληθεί η χρεωθείσα αμοιβή φύλαξης του οχήματος,  τεκμαίρεται ότι αίρεται  αυτοδικαίως η 
οιαδήποτε τυχόν συγκατάθεση της Mondial Assistance για την παραμονή του οχήματος στο χώρο της  
και συνακόλουθα, το όχημα  θα θεωρείται, άνευ άλλου τινός και χωρίς ν' απαιτείται η τήρηση 
οιασδήποτε διατύπωσης, εγκαταλελειμμένο κατά τους ορισμούς και την έννοια του Π.Δ. 116/2004.     
15. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
15.1 Ο δικαιούχος δικαιούται μία μεταφορά ανά περιστατικό και κάθε υποχρέωση της Επιχείρησης 
Παροχής Οδικής Βοήθειας για το συγκεκριμένο περιστατικό, παύει όταν το όχημα μεταφερθεί στον τόπο 
επιθυμίας του δικαιούχου. 
15.2 Κατά το διάστημα αναμονής της βοήθειας, η ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για κλοπή 
εξαρτημάτων του καλυπτόμενου οχήματος ή προσωπικών αντικειμένων από αυτό. 
15.3 Η μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο επιλογής του δικαιούχου στην Ελλάδα γίνεται εντός δύο 
(2) εργάσιμων ημερών με την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιηθεί το συνεργείο την προηγούμενη ημέρα 
από την προγραμματισμένη παράδοση. Επιπροσθέτως, το όχημα θα μεταφέρεται σε συνεργείο επιθυμίας 
του δικαιούχου στα όρια του νομού όπου προέκυψε η ακινητοποίηση είτε σε συνεργείο πλησίον της 
διεύθυνσης μονίμου κατοικίας του όπως αυτή αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
15.4 Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του αυτοκινήτου, η ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη 
για κλοπή προσωπικών αντικειμένων από αυτό. 
15.5 Η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν στο ασφαλιστήριο με κάθε μέσο 
που κατά την κρίση της εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη περίπτωση.  
15.6 Σε περίπτωση που το ασφαλιζόμενο όχημα βρίσκεται σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα ή άμμο 
ή χώρο που απαιτεί ειδικό ανυψωτικό όχημα, η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για 
την ανάσυρση και ρυμούλκησή του με τα μέσα που διαθέτει και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που θα 
προκαλέσει σε αυτό αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών του 
ατυχήματος ή της βλάβης. Παρόμοια εάν κατά τη διάρκεια ανύψωσης, πρόσδεσης 
ή μεταφοράς του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου είναι αναπόφευκτη η πρόκληση σε αυτό ζημιών 
προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταφορά του σε κατάλληλο συνεργείο, η ασφαλιστική εταιρεία 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. 
15.7 Σε περίπτωση κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος ο ασφαλισμένος πρέπει να μας προσκομίσει 
βεβαίωση κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος από τις αστυνομικές αρχές ή την άδεια κυκλοφορίας του 
οχήματος. 
15.8 Η ασφαλιστική εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιά επαγγελματικής ή εμπορικής φύσης που 
υπέστη ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε τρίτος μετά την προβλεπόμενη από το ασφαλιστήριο επέμβαση της 
εταιρίας με σκοπό την παροχή της βοήθειας. 
15.9 Το ασφαλιστήριο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δίνει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να ζητήσει 
ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και ν’ απαιτήσει στη συνέχεια από τον 
ασφαλιστή το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει. 
15.10 Σε περίπτωση απαίτησης εξυπηρέτησης ασφαλισμένου οχήματος, που λάβει χώρα εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφαλίσεως οδικής βοήθειας σε σχέση με το 
εν λόγω όχημα, η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (πέραν των λοιπών δικαιωμάτων της) να 
απαιτήσει προ της οποιασδήποτε παροχής οδικής βοήθειας από τον ασφαλισμένο Υπεύθυνη Δήλωση του 
N. 1599/1986, στην οποία θ΄αναφέρεται ρητά και δεσμευτικά από τον τελευταίο η ακριβής ημερομηνία 
της βλάβης ή του ατυχήματος και τα ακριβή συμπτώματα και αίτια που προκάλεσαν την ακινητοποίηση 
του οχήματος, με σκοπό τον έλεγχο της αλήθειας του σχετικού αιτήματος. 
15.11 Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα να εξυπηρετεί ασφαλισμένα οχήματα, τα οποία συναντά κατά 
την μεταφορά άλλου ασφαλισμένου οχήματος. 
16. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
16.1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η Εταιρία συνήψε την παρούσα ασφάλιση βασισθείσα στην αίτηση του 
συμβαλλόμενου που αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με το ασφαλιστήριο και τα οποία συνιστούν, μαζί και 
αποκλειστικά, το έγγραφο για την ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ των μερών. 
16.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και 
μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν πρόσθετες πράξεις επ’αυτού. 
16.3 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ. Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη κάλυψη είναι το 
αναφερόμενο στο ασφαλιστήριο. Όλο το ποσό καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης προς 
ασφάλιση. 
16.4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ. Κάθε φόρος επί του ασφαλιστηρίου, τα τέλη χαρτοσήμου 
και τα τέλη εξόφλησης οποιασδήποτε αποζημίωσης επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το 
συμβαλλόμενο ή τον ασφαλιζόμενο ή τον τυχόν δικαιούχο, κατά περίπτωση. Ομοίως, βαρύνουν αυτούς 
και όλα τα έξοδα στα οποία ενδεχομένως θα υποβληθεί η εταιρία από τυχόν εκχωρήσεις που έχουν 
κοινοποιηθεί σε αυτή ή από κατασχέσεις που επιβλήθηκαν και βρίσκονται στα χέρια της ως τρίτης. 
16.5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου από το συμβαλλόμενο ή η 
άσκηση δικαιωμάτων από αυτό, από οποιονδήποτε των ασφαλιζομένων συνεπάγεται αυτόματα την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης. 
16.6 ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Αν ο κυρίως ασφαλισμένος ιδιοκτήτης εκποιήσει το καλυπτόμενο 
αυτοκίνητο και αποκτήσει άλλο, το παρόν ασφαλιστήριο θα καλύπτει το νέο αυτοκίνητο εφόσον ο 
κυρίως ασφαλισμένος ενημερώσει την εταιρία εγγράφως για τη μεταβολή αυτή και η εταιρία προβεί 
στην έκδοση της σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 
16.7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου 
συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στο εν Ελλάδι υποκατάστημα της ασφαλιστικής εταιρείας, 
στη διεύθυνση Πρεμετής 10, 173 42 Αθήνα. 
16.8 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Το ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί από οποιονδήποτε των 
συμβαλλομένων μετά από προειδοποίηση δέκα (10) ημερών και με επιστροφή των μη δεδουλευμένων 
ασφαλίστρων. Σε περίπτωση όμως που ο ασφαλισμένος έχει ήδη ζητήσει βοήθεια και η ασφαλιστική 
εταιρεία του την έχει ήδη παράσχει με βάση το ασφαλιστήριο, τα ασφάλιστρα δεν επιστρέφονται. 
16.9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει 
από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση με αυτό, αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια της 
Αθήνας. Το Εφαρμοστέο Δίκαιο που διέπει την ερμηνεία και εκτέλεση του παρόντος είναι το ελληνικό. 
16.10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Οι οικονομικές αξιώσεις του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή 
παραγράφονται μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο οι αξιώσεις 
αυτές γεννήθηκαν. 
16.11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Το επισυναπτόμενο στο παρόν ασφαλιστήριο Παράρτημα 1 αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. 
 


