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Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Κατοικίας
1. Αντικείμενο ασφάλισης
Το παρόν ασφαλιστήριο είναι η συµφωνία µεταξύ µας και περιέχει τους όρους µε τους οποίους συµφωνούµε να σας
παρέχουµε ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον πραγµατοποιηθεί ασφαλιστική περίπτωση που καλύπτεται σύµφωνα µε τους
όρους του ασφαλιστηρίου, µε την προϋπόθεση ότι θα µας έχετε καταβάλει τα ασφάλιστρα µε τον τρόπο που ορίζεται σε
αυτό.
Η πιο πάνω συµφωνία µας αποτελείται από:
1. Την πρόταση ασφάλισης που µας υποβάλατε και που περιλαµβάνει τις δηλώσεις σας µε βάση τις οποίες
καταρτίστηκε η συµφωνία µας.
2. Το ασφαλιστήριο που περιλαµβάνει:
Τα στοιχεία σας, τη διάρκεια ασφάλισης και την ανάλυση ασφαλίστρων.
Την περιγραφή των ασφαλισµένων περιουσιακών στοιχείων.
Τον πίνακα καλύψεων – ασφαλισµένων αντικειµένων – απαλλαγών.
Τις τυχόν ειδικές πρόσθετες συµφωνίες – παρεκκλίσεις.
Τους όρους του ασφαλιστηρίου που αποτελούνται από τους:
α. Γενικούς όρους ασφάλισης που περιλαµβάνουν ορισµούς, γενικές εξαιρέσεις (δηλαδή τις εξαιρέσεις που ισχύουν
για όλες τις καλύψεις) και γενικές συµφωνίες (δηλαδή τις υποχρεώσεις σας και τα δικαιώµατά σας και τις υποχρεώσεις
µας και τα δικαιώµατά µας).
β. Ειδικούς όρους των καλύψεων που περιλαµβάνουν την περιγραφή των κινδύνων που καλύπτονται (δηλαδή των
περιπτώσεων στις οποίες θα σας αποζηµιώσουµε) και των εξαιρέσεων τους (δηλαδή των περιπτώσεων στις οποίες δεν
θα σας αποζηµιώσουµε).
3. Τις τυχόν πρόσθετες πράξεις που έχουµε εκδώσει (δηλαδή τα έγγραφα που περιλαµβάνουν τυχόν µεταβολές που
συµφωνήθηκαν µετά την αρχική συµφωνία).
4. Τα υποδείγµατα δηλώσεων εναντίωσης.

2. Ορισμοί
Οι παρακάτω λέξεις και φράσεις, οπουδήποτε υπάρχουν στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν την έννοια που περιγράφεται
στους ορισµούς αυτούς.
Αντικείµενα ιδιαίτερης αξίας: Αντικείµενα από πορσελάνη, κρύσταλλο, ασήµι, αντικείµενα συλλεκτικής αξίας,
εικονογραφίες, εικόνες, ιχνογραφίες, αντικείµενα γλυπτικής, µουσικά όργανα και όργανα ή εργαλεία επιστηµών, αντίκες
(που ορίζονται ως έργα τέχνης ή έπιπλα ή διακοσµητικά αντικείµενα αποδειγµένης ηλικίας τουλάχιστον 100 ετών),
σχέδια, πρωτότυπα, καλούπια, έργα τέχνης, γούνες, µηχανήµατα ήχου και εικόνας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπλα.
Τα πιο πάνω αντικείµενα ασφαλίζονται µέχρι 1.500 €, για κάθε ένα χωριστά και συνολικά µέχρι το 20% της
ασφαλισµένης αξίας του περιεχοµένου, εκτός αν έχουν περιγραφεί συγκεκριµένα στο ασφαλιστήριο αυτό µε υψηλότερη
αξία.
Αντικείµενα που εξαιρούνται: Παραστατικά αξίας, έγγραφα, τίτλοι, χρήµατα, νοµίσµατα, τραπεζογραµµάτια,
επιταγές, γραµµάτια, συναλλαγµατικές, χρεόγραφα, υποσχετικά έγγραφα όλων των ειδών, αξιόγραφα, µετοχές,
οµολογίες, λογιστικά βιβλία, ηλεκτρονικά αρχεία, λογισµικό (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολύτιµα µέταλλα
και αντικείµενα κατασκευασµένα από αυτά, πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι, κοσµήµατα, ρολόγια, µετάλλια, αρχαία
ή συλλεκτικά νοµίσµατα, γραµµατόσηµα, ένσηµα, λαχεία, κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές ή που ενσωµατώνουν µε
οποιοδήποτε τρόπο αξία), εισιτήρια, χειρόγραφα, δέντρα και φυτά, ζώα, καθώς και οχήµατα, ρυµουλκούµενα, σκάφη,
αεροσκάφη και τα παρελκόµενά τους.
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Τα πιο πάνω αντικείµενα εξαιρούνται από την ασφάλιση, εκτός εάν έχουν περιγραφεί συγκεκριµένα στο ασφαλιστήριο
αυτό.
Απαλλαγή: Το µέρος της ζηµιάς για το οποίο δεν θα σας καταβάλλουµε αποζηµίωση αλλά θα επιβαρυνθείτε εσείς. Σε
περίπτωση που το ποσό της ζηµιάς υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, θα σας καταβάλλουµε τη διαφορά τους.
Αποζηµίωση: Είναι η υποχρέωσή µας που προκύπτει σε περίπτωση ζηµιάς η οποία καλύπτεται από το παρόν
ασφαλιστήριο σύµφωνα µε τους όρους αυτού, και συνίσταται είτε σε χρήµα είτε σε αποκατάσταση της ζηµιάς.
Ασφαλισµένα αντικείµενα: Τα αντικείµενα που περιγράφονται στο ασφαλιστήριο, τα οποία σας ανήκουν ή για τα
οποία έχετε ασφαλιστικό συµφέρον.
Ασφαλισµένο ποσό (κεφάλαιο) – Ανώτατο όριο ευθύνης: Το χρηµατικό ποσό µέχρι το οποίο φτάνει η υποχρέωση
µας για αποζηµίωση συνολικά ή για κάθε αντικείµενο ή για κάθε ασφαλιστική περίπτωση, και αναγράφεται κατά κάλυψη
στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου ή/και στους όρους του ασφαλιστηρίου.
Ασφαλισµένος: Ο κύριος ή κάτοχος των ασφαλισµένων αντικειµένων (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) υπέρ του οποίου
παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύµφωνα µε το παρόν ασφαλιστήριο.
Ο ασφαλισµένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον συµβαλλόµενο εφόσον έχει λάβει γνώση του ασφαλιστηρίου και έχει
τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει.
Ασφαλιστική περίπτωση: Κάθε χωριστό γεγονός (ή ενιαία σειρά γεγονότων που προέρχονται από την ίδια αρχική
αιτία) που σας δίνει δικαίωµα για αποζηµίωση µε βάση το παρόν ασφαλιστήριο.
Ασφαλιστικό συµφέρον: Η οικονοµική σχέση που σας συνδέει µε το ασφαλισµένο αντικείµενο και η οποία
προσδιορίζει την έκταση της αποζηµίωσης που µπορεί να δικαιούστε να εισπράξετε, εσείς ως ασφαλισµένος ή ο
δικαιούχος του ασφαλίσµατος, αν υπάρχει.
Ασφάλιστρο: Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλετε για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης όπως αυτή ορίζεται στο
παρόν ασφαλιστήριο.
Βελτιώσεις κτιρίου: Οι προσθήκες στο κτίριο που έγιναν µε δαπάνη του µισθωτή.
Γεγονός-συµβάν: Ένα γεγονός ή συµβάν περιλαµβάνει όλες τις ασφαλισµένες ζηµιές οι οποίες προέρχονται άµεσα
από το ίδιο αίτιο και οι οποίες συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου και στην ίδια γεωγραφική
περιοχή. Το εν λόγω αίτιο είναι ο κίνδυνος που άµεσα προκαλεί τις ζηµιές ή όπου υφίστανται περισσότερα αίτια τα
οποία έχουν προκαλέσει τις ζηµιές, και τα οποία αποτελούν µια αδιάσπαστη σειρά γεγονότων (που το ένα προκαλεί το
επόµενο), είναι το αρχικό αίτιο που ενεργοποίησε την αδιάσπαστη σειρά γεγονότων.
∆ικαιούχος: Το πρόσωπο στο οποίο έχουµε την υποχρέωση να καταβάλουµε το σύνολο ή µέρος της αποζηµίωσης σε
περίπτωση ζηµιάς, όπως ορίζεται από το νόµο ή/και από το ασφαλιστήριο.
Έκρηξη: Η αιφνίδια έκλυση ενέργειας που συµβαίνει κατά την βίαιη (απότοµη) εκτόνωση αερίων ή ατµών. Έκρηξη
σε δοχεία πιέσεως συµβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωµα τους και δηµιουργηθεί απότοµη εξίσωση των διαφορετικών
πιέσεων εντός και εκτός αυτών.
Εµείς/ εµάς/ µας: Η Εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Η χρήση ρήµατος στο πρώτο πρόσωπο υπονοεί πάντοτε ότι έχει
προηγηθεί η λέξη «εµείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραµµένη.
Έργα Τέχνης: Κάθε αντικείµενο στο οποίο αποδίδεται ιστορική ή/και καλλιτεχνική αξία από την Παγκόσµια Αγορά
Τέχνης, όπως πίνακες, χαρακτικά, λιθογραφίες, γκραβούρες, χειροποίητα χαλιά, γλυπτά, αντίκες, σπάνια βιβλία κ.λπ.
Εσείς/ εσάς/ σας: Ο συµβαλλόµενος και/ή ο ασφαλισµένος. Η χρήση ρήµατος στο δεύτερο πρόσωπο υπονοεί
πάντοτε ότι έχει προηγηθεί η λέξη «εσείς», έστω και αν αυτή δεν είναι γραµµένη.
Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
Ζηµιά: Η απρόβλεπτη και ξαφνική υλική περιουσιακή ζηµιά που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο από τη θέληση
σας γεγονός. Ο όρος ζηµιά συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που έχει ως αποτέλεσµα την
µείωση της πραγµατικής αξίας των ασφαλισµένων αντικειµένων.
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Θύελλα: Σφοδρός άνεµος τουλάχιστον 8 µποφόρ σύµφωνα µε βεβαίωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Κακόβουλες Ενέργειες: Οι ηθεληµένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, που διαπράττονται είτε κατά τη διάρκεια
στάσεων, απεργιών, ανταπεργιών, διαδηλώσεων, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, διατάραξης της δηµόσιας τάξης εν
γένει, είτε µεµονωµένα µε σκοπό το βανδαλισµό ή τη δολιοφθορά, χωρίς όµως να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε πράξη
τροµοκρατίας.
Κεραυνός: Η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάµεσα σε σύννεφο και έδαφος.
Κλοπή: Η αφαίρεση των ασφαλισµένων αντικειµένων, χωρίς τη συγκατάθεση του ασφαλισµένου.
Κοσµήµατα: Προσωπικά αντικείµενα από χρυσό, ασήµι, πλατίνα, µε ή χωρίς πολύτιµους λίθους, ρολόγια χειρός ή
τσέπης και λοιπά πολύτιµα αντικείµενα που είναι σχεδιασµένα να φοριούνται πάνω στο ανθρώπινο σώµα.
Κτίριο: Το κτίσµα µε όλες τις µόνιµες εγκαταστάσεις του που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν (υδραυλικές/
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πόρτες, παράθυρα, εντοιχισµένα ντουλάπια, ψευδοροφές, ταπετσαρίες κ.λπ.),
συµπεριλαµβανοµένης της αναλογίας επί των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων. Περιλαµβάνονται επίσης, αλλά
καλύπτονται µε περιορισµούς, τα προσδεµένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου αντικείµενα όπως οι κεραίες, τέντες,
ηλιακοί θερµοσίφωνες.
Ληστεία: Η αφαίρεση των ασφαλισµένων αντικειµένων µε χρήση βίας ή απειλή χρήσης βίας σε πρόσωπο που εκείνη
τη στιγµή έχει νόµιµα τον έλεγχο τους.
Μόλυνση ή ρύπανση: H βλαπτική επίδραση ουσιών όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, βακτηριδίων, µυκήτων,
ιών ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και γενική φυσική κατάσταση καθώς και στην
υπόσταση, στην εµφάνιση, στη χρηστικότητα και την αξία των ασφαλισµένων περιουσιακών στοιχείων.
Μόνιµη κατοικία: Η κατοικία που δηλώνετε και την οποία πράγµατι χρησιµοποιείτε ως µόνιµη καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Η µόνιµη κατοικία αποδεικνύεται µε έγγραφο όπως εκκαθαριστικό ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.)
κ.λπ.
Περιεχόµενο: Τα κινητά αντικείµενα που βρίσκονται εντός του κτιρίου που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, αποτελούν
συνήθη οικιακό εξοπλισµό (έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές, ενδύµατα, λευκά είδη κ.λπ.) και προορίζονται για
προσωπική και όχι επαγγελµατική χρήση. Ο συνήθης οικιακός εξοπλισµός δεν αφορά στα αντικείµενα που ορίζονται ως
«Αντικείµενα Ιδιαίτερης Αξίας» και «Αντικείµενα που Εξαιρούνται» (δείτε τους αντίστοιχους ορισµούς).
Πληµµύρα: Ο κατακλυσµός ή η κάλυψη της επιφάνειας του δαπέδου του χώρου όπου βρίσκονται τα ασφαλισµένα
αντικείµενα από την οποιαδήποτε εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχόµενων από χώρους εκτός των ασφαλισµένων
κτιρίων ή των κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισµένα αντικείµενα.
Πυρκαγιά: Κάθε συµβάν στο οποίο συνυπάρχουν τα πιο κάτω:
ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται από φλόγα ή λαµπύρισµα (ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου)
αντικείµενο που πήρε φωτιά, ενώ δεν έπρεπε να πάρει στις συγκεκριµένες συνθήκες («εχθρική» και όχι «φιλική» φωτιά)
έλλειψη πρόθεσης εκ µέρους σας
Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτική ταραχή: Οι πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έλαβε µέρος µαζί
µε άλλους σε διατάραξη της δηµόσιας τάξης, οι πράξεις της νόµιµης ή ντε φάκτο (de facto) Αρχής προς καταστολή ή
πρόληψη της διατάραξης ή της µείωσης των συνεπειών της, οι ηθεληµένες πράξεις απεργού προς υποστήριξη απεργίας,
οι ηθεληµένες πράξεις εργαζοµένου σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη για αντίσταση εναντίον του, όχι όµως
οποιαδήποτε τροµοκρατική ενέργεια.
Συµβαλλόµενος (Λήπτης της ασφάλισης): Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για ασφάλιση και συνάπτει το
ασφαλιστήριο µε εµάς. Ο συµβαλλόµενος θεωρείται και ασφαλισµένος, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο.
Κατά την διάρκεια της ασφάλισης, όλα τα δικαιώµατα αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο
αναφέρονται στον συµβαλλόµενο, εκτός από εκείνα που από την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον
ασφαλισµένο.
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Τρίτος: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από εσάς, τον δικαιούχο του ασφαλίσµατος, τους µέχρι και Β’ βαθµού
συγγενείς σας, τα πρόσωπα που συνοικούν µαζί σας ή που βρίσκονται στην υπηρεσία σας, τους νόµιµους αντιπροσώπους
σας ή εκπροσώπους σας ή συνεταίρους σας ή εκείνους στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των
ασφαλισµένων αντικειµένων.
Τροµοκρατία ή Τροµοκρατικές Ενέργειες: Οι ενέργειες µεµονωµένων ή οργανωµένων σε οµάδα ατόµων µε ή χωρίς
χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναµης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς
σκοπούς που περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασµό νόµιµης ή
ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια στάσεων, οχλαγωγιών,
απεργιών, πολιτικών ταραχών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δηµόσιας τάξης.

3. Διάρκεια Ασφάλισης
Η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστηµα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριό σας και εφόσον έχει καταβληθεί
εµπρόθεσµα το συνολικό ασφάλιστρο που ορίζεται σε αυτό.

4. Οι Υποχρεώσεις σας
4.1. Έχετε την υποχρέωση να µας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εµπρόθεσµα και όπως ορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο.
4.2. Κατά την σύναψη της ασφάλισης, έχετε την υποχρέωση να απαντήσετε µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή, σαφήνεια
και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης και να µας έχετε δηλώσει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που
γνωρίζετε και αντικειµενικά έχει σηµασία στο να εκτιµήσουµε τον κίνδυνο.
4.2.1. Αν χωρίς υπαιτιότητα δική µας ή δική σας, δεν µας έγιναν γνωστά στοιχεία ή περιστατικά που αντικειµενικά έχουν
σηµασία στο να εκτιµήσουµε τον κίνδυνο, δικαιούµαστε να καταγγείλουµε το ασφαλιστήριο ή να ζητήσουµε
την τροποποίησή του µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από τότε που θα µας γίνουν γνωστά αυτά τα στοιχεία
ή περιστατικά. Εάν σας ζητήσουµε την καταγγελία του ασφαλιστηρίου τότε αυτή επιφέρει αποτελέσµατα
δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία που θα περιέλθει σε εσάς, ενώ αν ζητήσουµε την τροποποίηση του
ασφαλιστηρίου αυτή επιφέρει αποτελέσµατα καταγγελίας εάν δεν την αποδεχτείτε εντός 30 ηµερών από την
ηµεροµηνία που θα περιέλθει σε εσάς.
4.2.2. Σε περίπτωση που παραβήκατε από αµέλεια την υποχρέωσή σας να δηλώσετε τα στοιχεία και περιστατικά
που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, εµείς έχουµε τα ίδια πιο πάνω δικαιώµατα και επιπλέον,
σε περίπτωση που η ασφαλιστική περίπτωση συµβεί πριν την τροποποίηση ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου, η
αποζηµίωση θα µειωθεί κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί, προς το ασφάλιστρο που θα είχε
καθοριστεί, αν µας ήταν γνωστά τα στοιχεία ή περιστατικά αυτά.
4.2.3. Σε περίπτωση που παραβήκατε από δόλο την υποχρέωσή σας να δηλώσετε αυτά τα στοιχεία και περιστατικά,
εµείς έχουµε το δικαίωµα µέσα σε ένα µήνα από τότε που µας έγινε γνωστή αυτή η παράβαση να ακυρώσουµε
το ασφαλιστήριο µε άµεσα αποτελέσµατα. Σε περίπτωση που συµβεί η ασφαλιστική περίπτωση µέσα στην
προθεσµία αυτή, εµείς απαλλασσόµαστε από την υποχρέωση για καταβολή αποζηµίωσης και εσείς έχετε την
υποχρέωση να αποκαταστήσετε κάθε ζηµιά µας.
Σε κάθε περίπτωση δικαιούµαστε τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα µέχρι την ακύρωση του ασφαλιστηρίου.
4.3. Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου, έχετε την υποχρέωση να µας δηλώσετε, µέσα σε 14 ηµέρες από τότε που
σας έγινε γνωστό, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τον κίνδυνο σε βαθµό που, αν το
γνωρίζαµε, δεν θα είχαµε δεχτεί την ασφάλιση ή δεν θα την είχαµε δεχτεί µε τους ίδιους όρους.
Μόλις µας γίνει γνωστή η αύξηση του κινδύνου, δικαιούµαστε να ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο ή να ζητήσουµε
την τροποποίησή του. Όσα προβλέπονται πιο πάνω (παράγραφος 4.2) εφαρµόζονται και στην αύξηση του κινδύνου
κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.
4.4. Έχετε την υποχρέωση να µας επιτρέψετε να επιθεωρήσουµε τα ασφαλισµένα αντικείµενα και το χώρο στον οποίο
βρίσκονται, όποτε σας το ζητήσουµε. Αν αρνηθείτε την επιθεώρηση ή τη µαταιώσετε ή τη δυσχεράνετε υπέρµετρα,
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εµείς δικαιούµαστε να ακυρώσουµε το ασφαλιστήριο. Η ακύρωση θα ισχύει αφού περάσουν 15 ηµέρες από τότε
που η σχετική γνωστοποίηση θα φτάσει σε σάς.
4.5. Έχετε την υποχρέωση να παίρνετε σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, όλα τα εύλογα µέτρα προφύλαξης και
προστασίας για την αποφυγή Ζηµιάς ή ατυχήµατος, ενεργώντας σαν να ήσασταν ανασφάλιστος και γενικά να
συµµορφώνεστε µε τους κανόνες που αφορούν την ασφαλή χρήση των περιουσιακών στοιχείων σας.
4.6. Για οποιαδήποτε µεταβολή που επέρχεται στην κυριότητα ή στην κατοχή των ασφαλισµένων αντικειµένων, έχετε
την υποχρέωση να µας ενηµερώνετε αµέσως γραπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.
4.7. Έχετε την υποχρέωση να µας ενηµερώνετε άµεσα για οποιαδήποτε µεταβολή επέρχεται στα στοιχεία επικοινωνίας
που µας έχετε δηλώσει (ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, ταχυδροµική διεύθυνση), ώστε να υπάρχει
διαρκής επικοινωνία µαζί σας. Οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις σας θα πρέπει να είναι γραπτές και να αποστέλλονται
στα κεντρικά γραφεία µας.

5. Οι Υποχρεώσεις σας σε Περίπτωση Ζημιάς
Έχετε τις πιο κάτω υποχρεώσεις:
5.1. Να µας δηλώσετε αµέσως γραπτά κάθε υλική ζηµιά ή ατύχηµα και πάντως µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που
το µάθατε. Επιπλέον σε περίπτωση κλοπής, έχετε υποχρέωση να το καταγγείλετε στις αστυνοµικές αρχές αµέσως
µόλις περιέλθει σε γνώση σας.
5.2. Να παίρνετε όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση των συνεπειών της ζηµιάς ακολουθώντας τις οδηγίες µας.
Ειδικότερα να µεταχειριστείτε όλα τα µέσα για τον περιορισµό της ζηµιάς και τη διάσωση των ασφαλισµένων
περιουσιακών στοιχείων, ενεργώντας σαν να ήσαστε ανασφάλιστος. Τα έξοδα που θα κάνετε, εφόσον
δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν εµάς αλλά δεν µπορούν να ξεπεράσουν την αξία των διασωθέντων
αντικειµένων.
5.3. Να µας χορηγήσετε κάθε στοιχείο ή έγγραφο και κάθε αναγκαία πληροφορία που σχετίζονται µε τις περιστάσεις
της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και δεν µπορείτε να επικαλεσθείτε ότι δεν γνωρίζατε ότι συνέβη η
ασφαλιστική περίπτωση αν τούτο οφείλεται σε βαριά αµέλειά σας.
5.4. Εφόσον ασφαλισµένο περιουσιακό στοιχείο έχει πάθει υλική ζηµιά, να το διατηρήσετε στην κατάσταση και στη
θέση που βρέθηκε µετά τη ζηµιά και να το θέσετε αµέσως στη διάθεσή µας για πραγµατογνωµοσύνη. Πριν την
διενέργεια αυτής δεν έχετε δικαίωµα να αρχίσετε την επισκευή των ζηµιών.
5.5. Να διαφυλάξετε τα δικαιώµατα σας κατά τυχόν τρίτου που ευθύνεται για τη ζηµιά και να µην αποδεχθείτε ούτε να
απορρίψετε ευθύνη σας χωρίς προηγούµενη δική µας γραπτή έγκριση. Επίσης να µας χορηγήσετε οποιαδήποτε
γενικά ή δικαστικά πληρεξούσια σας ζητηθούν για την αντιµετώπιση αξιώσεων τρίτων και να µας εκχωρήσετε τα
δικαιώµατα σας ουσιαστικά και δικονοµικά, αγωγές και ενστάσεις σας εναντίον οποιουδήποτε υπαιτίου τρίτου, εφ
όσον σας έχουµε καταβάλει την αιτούµενη αποζηµίωση, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου. Σε
περίπτωση ασφάλισης για λογαριασµό τρίτου, και ο τυχόν τρίτος δικαιούχος της αποζηµίωσης έχει την υποχρέωση
να διαφυλάξει τα δικαιώµατα του κατά του υπαιτίου της ζηµιάς.
5.6. Να µας έχετε καταβάλει το σύνολο των ασφαλίστρων της περιόδου, εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκε η ζηµιά,
διαφορετικά δεν θα προβούµε σε µερικό ή ολικό διακανονισµό της ζηµιάς.
5.7. Αν παραβείτε µε υπαιτιότητά σας τις πιο πάνω υποχρεώσεις έχουµε δικαίωµα να ζητήσουµε να αποκαταστήσετε την
ζηµιά που θα υποστούµε εξαιτίας αυτής της παράβασης.

6. Τα Δικαιώματά σας
6.1. Έχετε δικαίωµα εναντίωσης:
6.1.1. Αν το περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου διαφέρει από αυτό που είχε ζητηθεί µε την αίτηση ασφάλισης έχετε το
δικαίωµα µέσα σε ένα (1) µήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου, να εναντιωθείτε γραπτά, αποστέλλοντας
µας µε συστηµένη επιστολή συµπληρωµένη τη δήλωση εναντίωσης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα δήλωσης
εναντίωσης «Α» που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο σας.
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6.1.2. Αν δεν παραλάβετε τους όρους του ασφαλιστηρίου, έχετε το δικαίωµα µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες
από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου, να εναντιωθείτε γραπτά, αποστέλλοντας µας µε συστηµένη επιστολή
συµπληρωµένη τη δήλωση εναντίωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα δήλωσης εναντίωσης «Β» που επισυνάπτεται
στο ασφαλιστήριο σας.
6.2. Εσείς µπορείτε να καταγγείλετε το ασφαλιστήριο οποτεδήποτε πριν τη συµφωνηµένη λήξη του, µε γραπτή
δήλωσή σας που επιδίδεται µε απόδειξη σε εµάς ή σε εξουσιοδοτηµένο από εµάς διαµεσολαβητή. Τα αποτελέσµατα
της καταγγελίας επέρχονται από την ηµεροµηνία επίδοσης της σε εµάς.
Εφόσον µέχρι την ακύρωση δεν έχει υπάρξει ασφαλιστική περίπτωση στην τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο, θα σας
επιστρέψουµε το σύνολο των ασφαλίστρων που αναλογούν στο διάστηµα από την ακύρωση µέχρι τη συµφωνηµένη
λήξη της ασφάλισης. Αν όµως έχει υπάρξει ασφαλιστική περίπτωση στην τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο, δεν θα σας
επιστρέψουµε ασφάλιστρα.
6.3. Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε την τροποποίηση του ασφαλιστηρίου σας οποτεδήποτε θελήσετε της οποίας η ισχύ
θα ξεκινήσει µετά από γραπτή συναίνεση µας.
6.4. Μετά από κάθε αποζηµίωση η ασφάλιση ισχύει µέχρι τη λήξη της για ποσό µειωµένο κατά την αποζηµίωση.
Μπορείτε όµως να µας ζητήσετε να την επαναφέρουµε στο αρχικό ύψος της, πληρώνοντας πρόσθετο ασφάλιστρο
σε αναλογία µε το ποσό της αποζηµίωσης και µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.

7. Οι Υποχρεώσεις και τα Δικαιώματά μας
7.1. Έχουµε την υποχρέωση να σας καταβάλουµε την αποζηµίωση που δικαιούστε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Εκτός από τα δικαιώµατα που µπορεί να µας δώσει η µη τήρηση από εσάς των υποχρεώσεών σας, έχουµε και τα εξής:
7.2. Να µην αποδεχτούµε να εγκαταλείψετε τα ασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία σε εµάς ζητώντας να σας πληρώσουµε
ολόκληρη την ασφαλισµένη αξία.
7.3. Να ακυρώσουµε αυτή την ασφάλιση, µετά από ζηµιά. Η ακύρωση θα ισχύει αφού περάσει ένας µήνας από τότε που
η σχετική γνωστοποίηση θα φτάσει σε εσάς. Από τα ασφάλιστρα που µας είχατε πληρώσει, θα σας επιστρέψουµε
την αναλογία για το διάστηµα από την ακύρωση της ασφάλισης µέχρι τη συµφωνηµένη λήξη της. Το ίδιο δικαίωµα
έχετε και εσείς µε τη διαφορά ότι δεν θα σας επιστρέψουµε την αναλογία για το διάστηµα από την ακύρωση της
ασφάλισης µέχρι τη συµφωνηµένη λήξη της.
7.4. Να ακυρώσουµε αυτήν την ασφάλιση αν καθυστερήσετε να µας πληρώσετε κάποια δόση ασφαλίστρων. Η
ακύρωση θα ισχύει αφού περάσει ένας µήνας από τότε που η σχετική γνωστοποίηση θα φτάσει σε εσάς.
7.5. Να µη σας αποζηµιώσουµε αν γνωρίζατε όταν συνάπτατε αυτήν την ασφάλιση, ότι είχε ήδη συµβεί ασφαλιστική
περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή δικαιούµαστε και τα ασφάλιστρα µέχρι τη λήξη της ασφάλισης.
Ειδικότερα σε περίπτωση ζηµιάς έχουµε τα πιο κάτω δικαιώµατα:
7.6. Να κάνουµε οποιαδήποτε έρευνα για τα αίτια, την έκταση και τις συνθήκες της ζηµιάς ζητώντας από εσάς να µας
δώσετε κάθε έγγραφο και αποδεικτικό µέσο από τα οποία προκύπτουν αυτά. Μέχρι να µας τα δώσετε, δεν έχουµε
υποχρέωση να σας καταβάλουµε αποζηµίωση.
7.7. Να αναλάβουµε τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων που διασώθηκαν µέχρι να εκκαθαριστεί η ζηµιά.
7.8. Να επισκευάσουµε ή να αποκαταστήσουµε τη ζηµιά αντί να σας αποζηµιώσουµε σε χρήµα. Αν σας δηλώσουµε ότι
επιθυµούµε να κάνουµε χρήση αυτού του δικαιώµατος, έχετε την υποχρέωση να µας εφοδιάσετε µε την αναγκαία
άδεια ανοικοδόµησης ή επισκευής µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. ∆εν ευθυνόµαστε για καθυστέρηση έναρξης
ή για επιβράδυνση των εργασιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως κακοκαιρία ή άλλο γεγονός πέρα από τον
έλεγχο µας.
7.9. Να µη σας αποζηµιώσουµε αν µε υπαιτιότητά σας παρουσιάζετε τη ζηµιά µεγαλύτερη από την πραγµατική ή
χρησιµοποιείτε ψεύτικα αποδεικτικά µέσα ή από δόλο ή βαριά αµέλεια – δική σας ή των προσώπων που συνοικούν
µαζί σας – γίνατε αίτιος της ζηµιάς. Σε τέτοια περίπτωση δικαιούµαστε επίσης να ακυρώσουµε αυτήν την ασφάλιση.
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8. Καθορισμός της αποζημίωσης
Ο υπολογισµός της αποζηµίωσης για ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα από καλυπτόµενο κίνδυνο θα γίνει µε βάση
την πραγµατική αξία τους κατά τη στιγµή της ζηµιάς. Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συµφωνία, ως πραγµατική αξία
του ασφαλισµένου αντικειµένου λαµβάνεται η τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισµένη αξία αυτού, κατά τον χρόνο
που επήλθε η ζηµιά και στον τόπο όπου επήλθε αυτή. Καµία άλλη αξία δεν λαµβάνεται υπόψη, όπως αξία προσωπική ή
συναισθηµατική, µε οποιαδήποτε κριτήρια.
Η αποζηµίωση αποτελείται από το ποσόν που προκύπτει, όταν, από την κατά τα ανωτέρω αξία, που είχε το αντικείµενο
που υπέστη βλάβη ή καταστράφηκε αµέσως πριν από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αφαιρεθεί η αξία
(αν απέµεινε κάποια) αυτού αµέσως µετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Η αποζηµίωση αποτιµάται σε χρήµα αλλά έχουµε το δικαίωµα να προβούµε σε φυσική αποκατάσταση (in natura) εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει.
Ως βάση υπολογισµού και καθορισµού της αποζηµίωσης και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον πίνακα ασφάλισης
ή στα παραρτήµατα, ειδικούς όρους ή ειδικές συµφωνίες του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, αποτελεί:
α) Για κτίρια και γενικά για κτίσµατα/ κτιριακές βελτιώσεις , η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόµησής τους µε τα ίδια ή παρόµοια
υλικά και τρόπο κατασκευής µετά την αφαίρεση της λόγω χρήσης ή παλαιότητας µείωσης της κατασκευαστικής τους
αξίας.
β) Για κινητά κάθε είδους δηλαδή αντικείµενα κοινής χρήσης, οικοσκευή και άλλα, πλην εµπορευµάτων, η αξία
αντικατάστασης τους µε καινούργια ίδιου ή παρεµφερούς τύπου ή προδιαγραφών, µετά την αφαίρεση της λόγω χρήσης
ή παλαιότητας µείωσης της πραγµατικής τους αξίας.
Σε περίπτωση αποζηµίωσης:
Αν το ασφαλισµένο κεφάλαιο είναι µικρότερο από την αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων τότε η αποζηµίωση που
θα σας καταβάλλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Αν το ασφαλισµένο κεφάλαιο υπερβαίνει την αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων τη στιγµή της ζηµιάς θα σας
αποζηµιώσουµε µέχρι την αξία τους.

9. Ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρείας μας
Το ανώτατο όριο ευθύνης µας για κάθε ξεχωριστό γεγονός (ζηµιά) ή ενιαία σειρά γεγονότων που προέρχονται από την
ίδια αρχική αιτία (την ίδια ζηµιά) δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του
ασφαλιστηρίου, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται µε αυτό.

10. Ασφάλιση με περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες
Αν τα ασφαλισµένα αντικείµενα έχουν ασφαλιστεί ή πρόκειται να ασφαλιστούν για τους ίδιους κινδύνους και σε άλλες
ασφαλιστικές εταιρείες, έχετε την υποχρέωση να µας γνωστοποιήσετε γραπτά χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές
καθώς και τα ασφαλισµένα ποσά. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει
την έκταση της ασφαλιστικής ζηµιάς.
Αν τα περισσότερα ασφαλιστήρια έχουν συναφθεί µε κοινή συµφωνία, για κάθε ζηµιά που τυχόν θα συµβεί στη διάρκεια
ισχύος του ασφαλιστηρίου, εµείς θα ευθυνόµαστε κατ’ αναλογία του ασφαλισµένου σε εµάς ποσοστού.
Σε περίπτωση που δεν µας γίνει γνωστή η ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης του ασφαλιστηρίου, η
αποζηµίωση θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. Σε περίπτωση που παραλείψετε
να µας ενηµερώσετε από δόλο, απαλλασσόµαστε από την υποχρέωση µας για κάθε ευθύνη σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
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11. Παραγραφή
Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο αυτό για υλικές ζηµιές, παραγράφεται µετά από τέσσερα (4)
έτη από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η ζηµιά, εκτός εάν έχει µεσολαβήσει αναστολή ή διακοπή
της παραγραφής σύµφωνα µε το νόµο. Ενώ κάθε απαίτηση που αφορά σε καλύψεις αστικής ευθύνης για παθόντες
τρίτους παραγράφεται µετά από πέντε (5) χρόνια από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε το ατύχηµα,
εκτός εάν έχει µεσολαβήσει αναστολή ή διακοπή της παραγραφής σύµφωνα µε το νόµο.

12. Αρμοδιότητα δικαστηρίων – Εφαρμοστέο δίκαιο
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδεχοµένως θα προκύψει µεταξύ µας από το ασφαλιστήριο, αρµόδια θα είναι τα
δικαστήρια της Αθήνας και εφαρµοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

13. Γενικές Εξαιρέσεις
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε µε το παρόν ασφαλιστήριο για ζηµιά ή ευθύνη που προκλήθηκε άµεσα ή έµµεσα από
κάποιο, ή ως συνέπεια κάποιου από τα ακόλουθα:
13.1. Πόλεµο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πολεµικές ή εµφύλιο
πόλεµο (είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος είτε όχι) καθώς και ζηµία οποιουδήποτε ασφαλισµένου αντικειµένου ως
συνέπεια διαταγής της δηµόσιας αρχής.
13.2. Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, τροµοκρατία (ή τροµοκρατικές ενέργειες), (που µπορούν ωστόσο
να καλυφθούν µε πρόσθετη κάλυψη, που θα αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου), ανταρσία,
στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνηµα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που
τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόµο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα
που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή την διατήρηση του στρατιωτικού νόµου ή της κατάστασης πολιορκίας.
13.3. Οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της αµέσως
προηγούµενης παραγράφου (13.2).
13.4. Πυραύλους ή βλήµατα.
13.5. Μόλυνση ή ρύπανση:
13.5.1. Εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν Πυρκαγιάς και/ή
άλλης αιτίας.
13.5.2. Από βιολογικές ή χηµικές ουσίες.
13.5.3. Των ασφαλισµένων αντικειµένων, αλλά δεν εξαιρείται ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα από µόλυνση ή
ρύπανση που εκδηλώνεται ως αποτέλεσµα καλυπτόµενου κινδύνου ή ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα από
καλυπτόµενο κίνδυνο που εκδηλώνεται ως αποτέλεσµα µόλυνσης ή ρύπανσης.
13.6. Υλικά πυρηνικών όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, µόλυνση από ραδιενέργεια ή από οποιοδήποτε πυρηνικό
καύσιµο ή κατάλοιπο καύσης πυρηνικού καυσίµου.
Σε ό,τι αφορά σε αυτή την εξαίρεση και µόνο, καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναµη εξέλιξη/διεργασία (process)
πυρηνικής σχάσης ή απλής σύντηξης.
13.7. Κάθε ζηµιά που έγινε στη διάρκεια ανώµαλων συνθηκών (φυσικών ή άλλων) καθώς και κάθε ζηµιά που
προκλήθηκε από κάποιο ή στη διάρκεια κάποιου από τα συµβάντα που προαναφέρονται, θα θεωρείται απώλεια
ή ζηµιά που δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση, εκτός από εκείνο το µέρος της ζηµιάς για το οποίο θα
αποδείξετε ότι έγινε από κινδύνους που καλύπτονται µε το παρόν ασφαλιστήριο και ανεξάρτητα από την ύπαρξη
των συνθηκών αυτών.
13.8. ∆εν θα σας καλύψουµε ή αποζηµιώσουµε µε το ασφαλιστήριο σε περίπτωση που η παροχή κάλυψης ή πληρωµή
αποζηµίωσης θα εκθέσει την Εταιρεία σε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισµό που επιβάλλεται από αποφάσεις
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή από εµπορικές κυρώσεις, νόµους ή κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Ηνωµένου Βασιλείου ή των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής.
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13.9. Εκτός αν ρητά έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο παρόν ασφαλιστήριο ή µε πρόσθετη πράξη, δεν ευθυνόµαστε
για τις µη υλικές ζηµιές, έστω και αν αποτελούν άµεση συνέπεια υλικών ζηµιών των ασφαλισµένων αντικειµένων.
Στην έννοια των µη υλικών ζηµιών συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον ζηµιές από την αδυναµία µίσθωσης, άλλης
διάθεσης, καθώς και από τη στέρηση γενικά της χρήσης των πραγµάτων που επηρεάστηκαν από καλυπτόµενο
κίνδυνο, για τις ζηµιές από την αδυναµία εκµετάλλευσής τους, από άµεση ή έµµεση βλάβη, στέρηση προσόδων,
κέρδους και γενικά για οποιαδήποτε άλλη µη υλική ζηµιά.
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Ειδικοί Όροι Προγράµµατος Maxi Home
Ορισµένοι καλυπτόµενοι κίνδυνοι περιλαµβάνουν εξαιρέσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε άλλους καλυπτόµενους
κινδύνους. ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση υπερισχύει ο καλυπτόµενος κίνδυνος και τυχόν αντίθετη εξαίρεση
που περιλαµβάνεται σε άλλο καλυπτόµενο κίνδυνο θεωρείται ότι δεν ισχύει.

1. Πυρκαγιά (Δάσος, Καπνός, Ενέργειες Πυρόσβεσης), Άμεση Πτώση Κεραυνού
1.1. Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από πυρκαγιά.
∆ιευκρινίζεται ότι περιλαµβάνονται και ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα από:
Α. Τις αναγκαίες ενέργειες πυρόσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε µέσα στον ασφαλισµένο χώρο και/ή σε γειτονικό
χώρο.
Β. Καπνό που προέρχεται από καλυπτόµενη πυρκαγιά ανεξάρτητα αν η πυρκαγιά ξεκίνησε µέσα στο χώρο όπου
βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα ή ακόµη αν έκαψε τα ασφαλισµένα αντικείµενα.
Γ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαµνώδεις εκτάσεις, λιβάδια, βοσκότοπους, συστάδες δέντρων ή θάµνων
και/ή που σχετίζεται µε εκχέρσωση εδάφους.
Περιλαµβάνονται επίσης ζηµιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές µηχανές ή συσκευές ή τµήµα ηλεκτρικής εγκατάστασης,
που προκαλούνται από πυρκαγιά που προέρχεται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου ή
διαρροή ηλεκτρισµού, υπερθέρµανση, κακή λειτουργία οργάνων µέτρησης, ρύθµισης ή ασφάλειας σε οποιαδήποτε
αιτία και αν οφείλονται οι διαταραχές αυτές.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για ζηµιές από πυρκαγιά που προέρχεται από:
Α. Σεισµό (εκτός αν στο ασφαλιστήριο αυτό συµπεριλαµβάνεται και η κάλυψη σεισµού οπότε θα σας αποζηµιώσουµε
σύµφωνα µε τον όρο της).
Β. Ηφαιστειακή έκρηξη.
∆εν θα σας αποζηµιώσουµε επίσης, για ζηµιές από κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισµένων αντικειµένων, που συνέβη
είτε στη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε µετά από αυτήν αλλά πριν αποκατασταθεί η φύλαξη της ασφαλισµένης κατοικίας.
1.2. Θα σας αποζηµιώσουµε επίσης για τις άµεσες και ορατές ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα από πτώση κεραυνού.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για ηλεκτρική ή µηχανική ζηµιά ή απορύθµιση αν δεν συνυπάρχουν µε εµφανή σηµάδια
ρηγµάτωσης ή καύσης από κεραυνό στο ασφαλισµένο κτίριο ή στο κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο
περιεχόµενο.

2. Έκρηξη Ευρεία
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από έκρηξη, έστω και αν δεν
επακολούθησε πυρκαγιά.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές από έκρηξη που προέρχονται από:
εκρηκτικές ύλες που βρίσκονται:
- µέσα στο χώρο ευθύνης σας
- εκτός του χώρου ευθύνης σας αλλά των οποίων την ύπαρξη γνωρίζατε
σεισµό ή ηφαιστειακή έκρηξη.
Περιλαµβάνονται και ζηµιές από έκρηξη στο ίδιο το ασφαλισµένο αντικείµενο που προκάλεσε την έκρηξη ή στο οποίο
πρωτοεκδηλώθηκε η έκρηξη µε µέγιστο όριο κάλυψης 3.000 €.
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3. Καπνός
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από άµεση επίδραση καπνού, που
θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θέρµανσης, ξήρανσης ή εστίασης, οι οποίες ευρίσκονται
εντός των ασφαλισµένων εγκαταστάσεων.
Για ζηµιές από καπνό οι οποίες προέρχονται από καλυπτόµενη πυρκαγιά θα σας αποζηµιώσουµε σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται από τον όρο της κάλυψης πυρκαγιάς.

4. Πτώση Αεροσκάφους
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από πτώση αεροσκάφους ή άλλου
αεροπορικού µέσου ή αντικειµένου που πέφτει απ’ αυτά.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιά που έγινε από αεροσκάφος για την προσγείωση του οποίου δόθηκε άδεια από
εσάς.

5. Πρόσκρουση Οχήματος
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από πρόσκρουση οχήµατος.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιά που έγινε από όχηµα το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή την κατοχή σας ή
οποιουδήποτε µέλους της οικογένειας σας.

6. Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα,
χιόνι, χαλάζι, παγετό.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για ζηµιά από:
Α. Φθορά ή παλαιότητα του κτιρίου και των µόνιµων εγκαταστάσεών του.
Β. ∆ιείσδυση νερού µέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά
Γ. ∆ιαρροή νερού από σωληνώσεις και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης, κλιµατισµού ή
αποχέτευσης, υπερχείλιση δεξαµενών. ∆ιευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές θα σας αποζηµιώσουµε σύµφωνα
µε τον όρο της κάλυψης «Θραύση, διαρροή σωληνώσεων » εφόσον παρέχεται η κάλυψη από το ασφαλιστήριο σας.
∆. Παγετό, σε µη µονωµένες σωληνώσεις που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ασφαλισµένου κτιρίου.
Ε. Παλιρροϊκά κύµατα είτε αυτά είναι επακόλουθα σεισµού ή ηφαιστειακής έκρηξης (τσουνάµι) είτε όχι.
ΣΤ. Καθίζηση, κατολίσθηση.
Επιπλέον δεν θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιά σε:
Α. Αντικείµενα τα οποία βρίσκονταν στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα καθώς και σε προσωρινά τοιχία, µαντρότοιχους,
περιφράξεις και αυλόθυρες
Β. Αντικείµενα τοποθετηµένα στο εξωτερικό του κτιρίου (π.χ. τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών, θερµοσίφωνες,
φωτοβολταϊκά πλαίσια), σε ελεύθερες ηλεκτρικές γραµµές συµπεριλαµβανόµενων των ορθοστατών και στύλων. Θα
σας αποζηµιώσουµε όµως ειδικά για ζηµιά σε τέντες ηλικίας µικρότερης των πέντε (5) ετών.
Γ. Κτίρια κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής τους εκτός και αν όλες οι εξωτερικές πόρτες,
παράθυρα και άλλα ανοίγµατά τους είχαν ήδη αποπερατωθεί.
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7. Θραύση, Διαρροή Σωληνώσεων
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από τυχαία διαρροή ή διαφυγή νερού
ή πετρελαίου από σωληνώσεις, δεξαµενές και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρµανσης, κλιµατισµού ή
αποχέτευσης.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για το 10% κάθε ζηµιάς µε ελάχιστο ποσό 350 €, σε περίπτωση ζηµιάς που οφείλεται σε
διαρροή νερού από σωληνώσεις ηλικίας άνω των 35 ετών.
Θα σας αποζηµιώσουµε επιπλέον για ζηµιές στις σωληνώσεις, δεξαµενές και γενικά εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής
θέρµανσης, κλιµατισµού ή αποχέτευσης του ασφαλισµένου κτιρίου καθώς και για τα έξοδα εντοπισµού της ζηµιάς, σε
περίπτωση θραύσης τους από αιφνίδιο και τυχαίο γεγονός µε ανώτατο όριο κάλυψης 1.000 €. Όχι όµως σε περίπτωση
θραύσης τους από φθορά ή παλαιότητα ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

8. Κλοπή και Ζημιές Κτιρίου από Κλοπή
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από κλοπή ή απόπειρα κλοπής µε
βίαιη είσοδο ή έξοδο από το κτίριο µε διάρρηξη ή αναρρίχηση, από ληστεία (Hold up), ή µε χρήση κλεµµένου κλειδιού.
∆ιευκρινίζεται ότι, αν το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο δεν είναι ασφαλισµένο και
δεν ανήκει σε εσάς ή σε µέλος της οικογένειάς σας, θα σας αποζηµιώσουµε και για ζηµιές σε αυτό µέχρι 10% του
ασφαλισµένου ποσού κλοπής του περιεχοµένου.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιά από κλοπή:
Α. Αντικειµένων που βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο, στο ύπαιθρο ή σε υπόστεγα.
Β. Από συγγενείς σας µέχρι και β’ βαθµού συγγένειας ή από πρόσωπα που συνοικούν µαζί σας ή που βρίσκονται στην
υπηρεσία σας ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποί σας ή οι εκπρόσωποί σας ή ο συνέταιρός σας ή ο υπάλληλος σας, ή οι τρίτοι
στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των ασφαλισµένων αντικειµένων.
Γ. Εφόσον η ασφαλισµένη οικοδοµή δεν αποτελεί µόνιµη κατοικία σας ή εφόσον παρέµεινε ακατοίκητη για χρονικό
διάστηµα πάνω από τρεις (3) µήνες.
∆. Με χρήση κλεµµένου κλειδιού εάν δεν το δηλώσατε στην αστυνοµία και δεν προβήκατε σε αντικατάσταση της
κλειδαριάς εντός 48 ωρών από τη στιγµή που ήρθε στη γνώση σας η κλοπή του κλειδιού.

9. Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από άτοµα που λαµβάνουν µέρος
σε στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για:
Α. Ζηµιά που προκαλείται κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή µε σκοπό τη διάπραξη
αυτών.
Β. Ζηµιά που την πληροφορηθήκατε αφού το ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο
περιεχόµενο είχε ήδη παραµείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιµοποιηθεί για περισσότερες από ενενήντα (90) συνεχόµενες
ηµέρες.
Γ. Ζηµιά (υλική ή αποθετική) που προκαλείται από µόνιµη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας ή της χρήσης των
ασφαλισµένων αντικειµένων λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήµευσης από οποιαδήποτε νόµιµα εγκατεστηµένη αρχή ή
παράνοµης κατοχής τους από οποιοδήποτε πρόσωπο.
∆ιευκρινίζεται όµως ότι θα σας αποζηµιώσουµε για υλική ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα που γίνεται πριν από την
µόνιµη στέρηση της κυριότητας ή της χρήσης ή κατά την διάρκεια της πρόσκαιρης στέρησης της κυριότητας ή της χρήσης.
Προσοχή εµείς έχουµε το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε, για λόγους που αφορούν
ενδεικτικά, την πολιτική µας σε σχέση µε τη συγκεκριµένη κάλυψη ή τις τεχνικές µας ανάγκες, καθώς και στις περιπτώσεις
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που προβλέπονται από το νόµο και το παρόν ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται µε σχετική γραπτή ειδοποίηση σας στην
τελευταία γνωστή διεύθυνση σας και τα αποτελέσµατά της επέρχονται µε την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από τότε που
θα παραλάβετε τη σχετική ειδοποίηση.

10. Κακόβουλες Ενέργειες
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από κακόβουλες ενέργειες τρίτων
προς εσάς προσώπων.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές:
Α. Που προκαλούνται από συγγενείς σας µέχρι και β’ βαθµού συγγένειας ή από πρόσωπα που συνοικούν µαζί σας
ή που βρίσκονται στην υπηρεσία σας ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποί σας ή οι εκπρόσωποί σας ή ο συνέταιρός σας ή ο
υπάλληλος σας, ή οι τρίτοι στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελµατικά η φύλαξη των ασφαλισµένων αντικειµένων.
Β. Από ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια κλοπής ή ληστείας ή απόπειρας διάπραξης αυτών ή µε σκοπό τη
διάπραξη αυτών.
Γ. Εφόσον παρέµεινε ακατοίκητη η ασφαλισµένη κατοικία για χρονικό διάστηµα πάνω από τρεις (3) µήνες.
∆. Σε αντικείµενα που ευρίσκονται εν υπαίθρω.
Ε. Που προέρχονται ή προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από:
Την απώλεια, µεταβολή/µετατροπή ή βλάβη ή
Μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιµότητας ή λειτουργίας, συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή,
µηχανογραφικού εξοπλισµού (hardware), προγράµµατος, λογισµικού (software), δεδοµένων, συστήµατος
αποθήκευσης πληροφοριών, µικροεπεξεργαστή, ενσωµατωµένου ή ολοκληρωµένου κυκλώµατος ή παρόµοιας
συσκευής που βρίσκεται µέσα σε εξοπλισµό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από
πρόθεση µετάδοση/µεταφορά (µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο
περιλαµβάνει κακόβουλο και/ή ζηµιογόνο κώδικα (εντολή προγραµµατισµού), περιλαµβανοµένων – ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά - «ιών» γνωστών µε τις αγγλικές ονοµασίες “virus”, “worm”, “logic bomb” ή “Trojan horse” ή τυχόν
άλλες, και το οποίο πρόγραµµα µπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο της απώλειας.

11. Τρομοκρατικές Ενέργειες
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από καλυπτόµενο από το παρόν
ασφαλιστήριο κίνδυνο, η οποία οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε τροµοκρατική ενέργεια.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για ζηµιά που οφείλεται :
Α. Σε πρόσκρουση πυραύλου ως µέσου εκδήλωσης της τροµοκρατικής ενέργειας.
Β. Σε βιολογική και/ ή χηµική µόλυνση ως αποτέλεσµα τροµοκρατικής ενέργειας (συµπεριλαµβάνεται η παρεµπόδιση
και ο περιορισµός της χρήσης των ασφαλισµένων αντικειµένων).
Προσοχή εµείς έχουµε το δικαίωµα ακύρωσης της παρούσας κάλυψης οποτεδήποτε, για λόγους που αφορούν
ενδεικτικά, την πολιτική µας σε σχέση µε τη συγκεκριµένη κάλυψη ή τις τεχνικές µας ανάγκες, καθώς και στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόµο και το παρόν ασφαλιστήριο. Η ακύρωση γίνεται µε σχετική γραπτή
ειδοποίηση σας στην τελευταία γνωστή διεύθυνση σας και τα αποτελέσµατά της επέρχονται µε την πάροδο τριάντα
(30) ηµερών από τότε που θα παραλάβετε τη σχετική ειδοποίηση.

12. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή
Τα ασφαλισµένα κεφάλαια αυξάνονται αυτόµατα και µέχρι τελικού ετήσιου ποσοστού ίσου µε την τρέχουσα αύξηση
του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Η για κάθε ηµέρα αυτόµατη ποσοστιαία αύξηση καθορίζεται στο 1/365 του τελικού
ετήσιου ποσοστού αυξήσεως.
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Η µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή που θα χρησιµοποιείται για την παραπάνω αναπροσαρµογή θα είναι αυτή
του δωδεκάµηνου που προηγείται της έναρξης του ασφαλιστηρίου σας.
∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε επόµενη ανανέωση θα πρέπει να καθορίζονται, εκ νέου από εσάς, τα ασφαλισµένα κεφάλαια
(ως ασφαλισµένα κεφάλαια της επόµενης ασφαλιστικής περιόδου δεν λαµβάνονται αυτόµατα αυτά που προέκυψαν
µε βάση το παραπάνω ποσοστό αύξησης).

13. Αποκομιδή Συντριμμάτων
Θα σας αποζηµιώσουµε για τα έκτακτα έξοδα που θα γίνουν µετά από έγκριση µας για την κατεδάφιση ερειπίων και την
αποµάκρυνση των συντριµµάτων ασφαλισµένων αντικειµένων που ζηµιώθηκαν ή καταστράφηκαν από κίνδυνο που
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, µε σκοπό την αποκατάσταση της ζηµιάς που έγινε.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

14. Αμοιβές Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών
Θα σας αποζηµιώσουµε για τις αµοιβές αρχιτεκτόνων, πραγµατογνωµόνων, συµβούλων και νοµικών που αναγκαία θα
κάνετε για την αποκατάσταση ζηµιάς στο ασφαλισµένο κτίριο, που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για έξοδα που θα γίνουν σε σχέση µε την προετοιµασία, έγερση και υποστήριξη της
απαίτησης αποζηµίωσης.

15. Θραύση Υαλοπινάκων
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές:
Α. Σε εξωτερικά τζάµια ή γυάλινες επιφάνειες σταθερών χωρισµάτων του ασφαλισµένου κτιρίου ή του κτιρίου µέσα
στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο, που προκαλούνται από θραύση τους από αιφνίδιο και τυχαίο αίτιο.
Β. Σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες (τµήµα επίπλων ή σταθερών χωρισµάτων) που αποτελούν µέρος του
ασφαλισµένου περιεχοµένου ή µέρος των ασφαλισµένων βελτιώσεων, που προκαλούνται από θραύση τους από
αιφνίδιο και τυχαίο αίτιο.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
Α. Για θραύση που προέρχεται από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους ή αντικειµένου που πέφτει από
αυτό, πρόσκρουση οχήµατος, στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, τροµοκρατική
ενέργεια, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από σωληνώσεις, σεισµό, κλοπή από
διάρρηξη, ληστεία, καθίζηση ή κατολίσθηση (για τις περιπτώσεις αυτές θα σας αποζηµιώσουµε σύµφωνα µε τους
όρους των αντίστοιχων καλύψεων, εφόσον συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο αυτό)
Β. Για ήδη ραγισµένους καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες.
Γ. Για χαράγµατα.
∆. Για ζηµιές σε καθρέφτες ή γυάλινες επιφάνειες που έχουν συλλεκτική αξία ή αξία ως έργα τέχνης καθώς και στα
πλαίσια και στους σκελετούς τους, εκτός αν έχουν καταγραφεί στην κατάσταση έργων τέχνης και άλλων αντικειµένων
συλλεκτικής αξίας του ασφαλιστηρίου.
Ε. Για θραύση που την πληροφορηθήκατε αφού το ασφαλισµένο κτίριο ή το κτίριο µέσα στο οποίο βρίσκεται το
ασφαλισµένο περιεχόµενο είχε ήδη παραµείνει ακατοίκητο ή δεν είχε χρησιµοποιηθεί για περισσότερες από σαράντα
πέντε (45) συνεχόµενες ηµέρες.
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16. Έξοδα Προσωρινής Διαμονής ή Απώλεια Ενοικίων
Αν η ασφαλισµένη κατοικία ή η κατοικία µέσα στην οποία βρίσκονται τα ασφαλισµένα αντικείµενα καταστεί µη
κατοικήσιµη λόγω υλικής ζηµιάς από κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, θα σας αποζηµιώσουµε για:
Α. Έξοδα προσωρινής διαµονής τα οποία θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε εφόσον εσείς κατοικούσατε σε αυτή.
Β. Απώλεια ενοικίων αν η κατοικία ήταν µισθωµένη από εσάς σε τρίτο.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.
Η κάλυψη αυτή παρέχεται για το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας
σας, µε βάση πραγµατογνωµοσύνη, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες από την επέλευση της ζηµιάς.
Η αποζηµίωση για τα έξοδα προσωρινής διαµονής σας θα υπολογιστεί µε βάση το ενοίκιο που θα καταβάλετε µε
ανώτατη περίοδο καταβολής 12 µήνες και µέγιστο ποσό καταβολής για κάθε µήνα το 1/12 του ασφαλισµένου
κεφαλαίου που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που είστε ενοικιαστής και
καταβάλλατε ενοίκιο για την κατοικία µέσα στην οποία βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο, θα αφαιρεθεί από την
αποζηµίωση τυχόν απαλλαγή σας από την υποχρέωση της καταβολής αυτής.
Η αποζηµίωση της απώλειας ενοικίων θα υπολογιστεί µε βάση το ενοίκιο της ασφαλισµένης κατοικίας µε ανώτατο
όριο για 12 µηνών περίοδο καταβολής το ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο και αναλογικό περιορισµό για περίοδο
καταβολής µικρότερη των 12 µηνών.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως:
Α. για απώλεια ενοικίων κτιρίου ή τµήµατός του που δεν ήταν µισθωµένο, κατά τη στιγµή της επέλευσης της ζηµιάς
Β. για απώλεια ενοικίων λόγω καθυστέρησης µίσθωσης της κατοικίας ή µέρους της, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες
επισκευής ή ανακατασκευής
Γ. για έξοδα προσωρινής διαµονής ή απώλεια ενοικίων λόγω παρεµπόδισης ή καθυστέρησης της επισκευής ή
ανακατασκευής της κατοικίας εξαιτίας νόµου, διατάγµατος, κανονισµού απόφασης οποιασδήποτε αρχής.

17. Έξοδα μετακόμισης
Θα σας αποζηµιώσουµε για τα έξοδα µεταφοράς που θα πραγµατοποιηθεί από επαγγελµατία µεταφορέα, σε
περίπτωση που αναγκασθείτε να µετακοµίσετε από την ασφαλισµένη κατοικία σε προσωρινή κατοικία και αντίστροφα,
αν η ασφαλισµένη κατοικία δεν µπορεί να κατοικηθεί λόγω υλικής ζηµιάς από κίνδυνο που καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

18. Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη
Θα αποζηµιώσουµε για την ευθύνη σας ή/και των προσώπων της οικογενείας σας που συνοικούν µόνιµα µαζί σας για:
18.1. Κάθε ποσό που θα υποχρεωθείτε από το νόµο να καταβάλετε για αποζηµίωση λόγω σωµατικής βλάβης
τρίτων ή υλικής ζηµιάς σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που θα συµβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης
µέσα στον ελληνικό χώρο, και θα προκληθεί από τη µη επαγγελµατική (δηλαδή την ιδιωτική) δραστηριότητά σας και
των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω και από την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτη ή µισθωτή ή µόνιµου χρήστη της
κατοικίας που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο.
∆ιευκρινιστικά και µη περιοριστικά, στην µη επαγγελµατική δραστηριότητα συµπεριλαµβάνονται και ευθύνες σας που
προκύπτουν από δραστηριότητες από τις πιο κάτω ιδιότητες σας, ως:
Α. εργοδότης των προσώπων που απασχολούνται νόµιµα στη κατοικία σας (όπως υπηρετικό προσωπικό, κηπουροί,
οδηγοί κ.λπ.)
Β. ερασιτέχνης αθλητής κατά τον χρόνο που αθλείστε ιδιωτικά και δεν παίρνετε µέρος σε αγώνες ή προπονήσεις µέσα
σε στάδια, γυµναστήρια κ.λπ.
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Γ. κάτοχος κατοικίδιων ζώων.
18.2. Κάθε δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος σας ή που αναλαµβάνεται από εσάς µε τη γραπτή συναίνεσή
µας, εφόσον πρόκειται για δικαστική δαπάνη που αφορά απαίτηση αποζηµίωσης εναντίον σας η οποία καλύπτεται από
το ασφαλιστήριο.

∆εν θα αποζηµιώσουµε όµως για ευθύνη σας:
Α. Που αναλαµβάνετε µε συµφωνία ή σύµβαση, την οποία ευθύνη δεν θα είχατε χωρίς αυτή τη συµφωνία ή τη σύµβαση.
Β. Για σωµατική βλάβη προσώπου που έχει εργασιακή σχέση µε εσάς, εξαιρουµένου του κηπουρού και της οικιακής
βοηθού που απασχολούνται νόµιµα στη κατοικία σας, εφόσον η ευθύνη αυτή προέρχεται από σωµατική βλάβη που
προκύπτει από ή κατά την απασχόληση του προσώπου αυτού από εσάς
Γ. Για σωµατική βλάβη ή ζηµιά που οφείλεται σε εσκεµµένη πράξη ή παράλειψή σας που η συνέπειά της µπορεί εύλογα
να αναµένεται,λόγω της φύσης και των συνθηκών της
∆. Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία:
α) που σας ανήκουν
β) που φυλάσσονται ή ελέγχονται από εσάς ή από πρόσωπο που απασχολείται ή έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς εκτός
από τη µισθωµένη κατοικία
Ε. Για οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις αποζηµίωσης σχετικά µε ζηµιές, απώλειες ή βλάβες που άµεσα ή έµµεσα
προέρχονται από, ή οφείλονται σε, ή είναι συνέπεια, ή αφορούν µε οποιοδήποτε τρόπο, αµίαντο ή οποιαδήποτε υλικά
περιέχουν αµίαντο σε οποιαδήποτε µορφή ή ποσότητα.
ΣΤ. Για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ή έδαφος ή κτίριο, που προξενήθηκε από δόνηση ή µετακίνηση ή εξασθένηση
υποστηρίγµατος ή για σωµατική βλάβη προσώπου ή για ζηµιά σε περιουσιακά στοιχεία που προξενήθηκε ή προέρχεται
από µια τέτοια, όπως καθορίζεται παραπάνω, ζηµιά.
Ζ. Για σωµατική βλάβη ή υλική ζηµιά σχετική µε ή που προκλήθηκε από µούχλα.
Η. Για ζηµιά ή σωµατική βλάβη που προκλήθηκε ή προέρχεται από:
α) µόλυνση ή ρύπανση κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατµόσφαιρας, και σωµατική βλάβη ή ζηµιά
σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από τέτοια µόλυνση ή ρύπανση.
β) όχηµα (ή ρυµουλκούµενο) ή πλωτό ή εναέριο µέσο που σας ανήκει ή κατέχεται ή χρησιµοποιείται από εσάς ή για
λογαριασµό σας ή από τη φόρτωση ή εκφόρτωση στα παραπάνω
γ) εργασίες ανακαίνισης, µετατροπών, επεκτάσεων ή επισκευών οποιουδήποτε κτιρίου ή εγκατάστασης, εκτός από
εργασίες συντήρησης µικρής διάρκειας και οι οποίες δεν αφορούν επεµβάσεις στον φέροντα οργανισµό,
δ) µετάδοση νόσων του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

19. Βραχυκύκλωμα
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές µηχανές ή συσκευές ή τµήµα ηλεκτρικής
εγκατάστασης, που προκαλούνται από υπερφόρτωση, υπέρταση, βραχυκύκλωµα, σχηµατισµό τόξου ή διαρροή
ηλεκτρισµού, υπερθέρµανση, κακή λειτουργιά οργάνων µέτρησης, ρύθµισης ή ασφαλείας.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για:
Α. Το ποσό της απαλλαγής όπως αυτό ορίζεται στον σχετικό πίνακα του ασφαλιστηρίου
Β. Ζηµιές που προέρχονται από:
α) Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους ή αντικειµένου που πέφτει από αυτό, πρόσκρουση οχήµατος,
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στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, τροµοκρατική ενέργεια, πληµµύρα, θύελλα,
καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, διαρροή νερού από σωληνώσεις, σεισµό, κλοπή από διάρρηξη, ληστεία, καθίζηση ή
κατολίσθηση (για τις περιπτώσεις αυτές θα σας αποζηµιώσουµε σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων καλύψεων,
εφόσον συµπεριλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο σας).
β) Αντικανονική λειτουργία.
γ) Έµφυτο ελάττωµα, σταδιακή επιδείνωση, φθορά, παλαιότητα ή πληµµελή συντήρηση.

20. Αξία καινουργούς
Ο υπολογισµός της αποζηµίωσης για ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα από καλυπτόµενο κίνδυνο θα γίνει µε βάση
τη δαπάνη αποκατάστασης (ανακατασκευής ή αντικατάστασης) κατά τη στιγµή της ζηµιάς, σαν καινούργια στον ίδιο
χώρο, εφόσον ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Η παλαιότητα των ασφαλισµένων αντικειµένων που έχουν ζηµιωθεί, τη στιγµή της ζηµιάς, δεν υπερβαίνει το 70%
της αξίας τους ως καινούργια.
Έχει γίνει η ανακατασκευή ή αντικατάσταση των ασφαλισµένων αντικειµένων.
Η ανακατασκευή (αν πρόκειται για κτίρια) ή η αντικατάσταση (αν πρόκειται για κινητά), γίνει µέσα σε προθεσµία δύο
(2) ετών από την ηµεροµηνία της ζηµιάς, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα ανέφικτο, όχι όµως από υπαιτιότητά σας,
οπότε η προθεσµία παρατείνεται ανάλογα, αλλά όχι πέρα από δύο (2) ακόµη έτη. Εφόσον περάσει η προθεσµία
αυτή, οφείλεται αποζηµίωση µόνο µε βάση την πραγµατική αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων.
Η ανακατασκευή του κτιρίου που ζηµιώθηκε θα γίνει στον ίδιο χώρο εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά µε εµάς και
µε την προϋπόθεση ότι δεν θα αυξηθεί η ευθύνη µας.
∆ιευκρινίζεται ότι:
Σε περίπτωση που αντικείµενο καταστραφεί και στην πράξη δεν γίνεται να αντικατασταθεί µε άλλο πανοµοιότυπο µε
αυτό, ως αξία αποκατάστασης για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης, λαµβάνεται η αξία ενός άλλου αντικειµένου
παρεµφερούς, κατά το δυνατόν, και µε την ίδια απόδοση.
Αν το αντικείµενο που ζηµιώθηκε, επιδέχεται επισκευή, η ζηµιά θα υπολογιστεί στη βάση της επισκευής µε καινούργια
υλικά και όχι στη βάση της αντικατάστασης ή ανακατασκευής.
Σε περίπτωση ασφαλισµένων συλλογών σετ ή πολλών τεµαχίων, που αποτελούν σύνολο, η αποζηµίωση θα
υπολογίζεται στο µέρος ή στα κοµµάτια που έπαθαν ζηµιά και µόνο.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιά στα ασφαλισµένα αντικείµενα µε βάση την δαπάνη αποκατάστασης σαν
καινούργια, αλλά µε βάση την πραγµατική τους αξία τη στιγµή πριν συµβεί η ζηµιά συνυπολογίζοντας µείωση αξίας
λόγω φθοράς, παλαιότητας και χρήσης αυτών:
Για το κόστος ειδικής ανακατασκευής τους.
Για ρούχα, παπούτσια και τσάντες.
Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση αποζηµίωσης :
Αν το ασφαλισµένο κεφάλαιο είναι µικρότερο από την αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων τότε η αποζηµίωση που
θα σας καταβάλλουµε θα µειωθεί αναλογικά.
Αν το ασφαλισµένο κεφάλαιο υπερβαίνει την αξία των ασφαλισµένων αντικειµένων τη στιγµή της ζηµιάς θα σας
αποζηµιώσουµε µέχρι την αξία τους.
Σας συνιστούµε τα ασφαλισµένα ποσά να αφορούν την αξία των αντικειµένων ως καινούργια καθώς επίσης να
φροντίζεται για την κανονική συντήρηση τους.
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21. Κάλυψη οικίας φοιτητή
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στο περιεχόµενο της κατοικίας του παιδιού σας, το οποίο φοιτά σε άλλη πόλη από
τη διεύθυνση στην οποία είναι τα ασφαλισµένα αντικείµενα και εντός της Ελληνικής επικράτειας, µε τους ίδιους όρους,
προϋποθέσεις και εξαιρέσεις που ισχύουν στην κύρια κατοικία για τις πιο κάτω καλύψεις:
Πυρκαγιά/ κεραυνός
Καπνός
Έκρηξη
Πληµµύρα/ Θύελλα, Καταιγίδα / Χιόνι, χαλάζι, παγετός
Θραύση, διαρροή σωληνώσεων
Κλοπή
Ζηµιές Κλέπτου ως 1.000 €
Τροµοκρατικές ενέργειες/ Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες / Κακόβουλες ενέργειες
Αστική Ευθύνη όµορων ιδιοκτησιών συνεπεία καλυπτοµένων κινδύνων έως 3.000 €.
Για την καταβολή αποζηµίωσης, θα πρέπει να προσκοµιστούν βεβαίωση σπουδών, καθώς και το µισθωτήριο
συµβόλαιο ή συµβόλαιο αγοραπωλησίας της οικίας του φοιτητή.
Σε περίπτωση δύο ή και περισσότερων παιδιών, το ανώτατο όριο αποζηµίωσης ισχύει συνολικά για όλες τις επιπλέον
διευθύνσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η ανωτέρω κάλυψη είναι η ασφάλιση του κτιρίου και του περιεχοµένου της
κύριας κατοικίας.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται σε 10.000 €.

22. Κάλυψη κλοπής τσάντας
Θα σας αποζηµιώσουµε για κλοπή της τσάντας σας µε χρήση βίας ή απειλής σε όχηµα που οδηγείτε ο ίδιος και ενώ
αυτό είναι σε κυκλοφορία, µέχρι του ποσού των 300 €.
Για την καταβολή αποζηµίωσης, θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση της δήλωσης του γεγονότος από Αστυνοµική
Αρχή.
Σε περίπτωση που είστε κάτοχος δύο ή περισσότερων ασφαλιστήριων συµβολαίων που περιλαµβάνουν την ανωτέρω
κάλυψη, η αποζηµίωση θα δίδεται µόνο από το ένα εξ’ αυτών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η ανωτέρω κάλυψη είναι η ασφάλιση του περιεχοµένου της κύριας κατοικίας.

23. Επισκευή πόρτας γκαράζ (κλειστού χώρου στάθμευσης)
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στην πόρτα του γκαράζ (κλειστού χώρου στάθµευσης) από πυρκαγιά - κεραυνό,
σε περίπτωση που αυτό δεν περιλαµβάνεται στο ήδη ασφαλισµένο κεφάλαιο κτιρίου, µέχρι του ποσού των 600 €.
Για την επισκευή της πόρτας γκαράζ κοινής χρήσης, η αποζηµίωση η οποία θα καταβάλλεται σε εσάς θα είναι ανάλογη,
σύµφωνα µε το ποσοστό συνιδιοκτησίας σας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η ανωτέρω κάλυψη είναι η ασφάλιση του κτιρίου της κύριας κατοικίας.
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24. Ειδικός όρος εποχιακής αύξησης
Το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο του περιεχοµένου αυξάνεται αυτόµατα κατά 10%, µε µέγιστο όριο 5.000 € για χρονικό
διάστηµα ενός µηνός πριν από τα Χριστούγεννα και ενός µηνός µετά τα Χριστούγεννα, δηλ. από 25.11 και έως 25.1.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του γάµου σας. Το ποσό του περιεχοµένου αυξάνεται αυτόµατα κατά 10%, µε
µέγιστο όριο 5.000 € ένα µήνα πριν τον γάµο και ισχύει για ένα µήνα µετά.
Για την καταβολή αποζηµίωσης, θα πρέπει να προσκοµιστεί πιστοποιητικό γάµου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η ανωτέρω κάλυψη είναι η ασφάλιση του περιεχοµένου της κύριας κατοικίας.
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Προαιρετικές καλύψεις
1. Σεισμός και/ή Πυρκαγιά συνεπεία Σεισμού
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιές στα ασφαλισµένα αντικείµενα που προκαλούνται από σεισµό ή πυρκαγιά συνεπεία
σεισµού.

∆εν θα σας αποζηµιώσουµε όµως για:
Το ποσό της απαλλαγής όπως αυτό ορίζεται στο σχετικό πίνακα του Ασφαλιστηρίου
Ζηµιά που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άµεσα ή έµµεσα από προγενέστερες της ασφάλισης αυτής
καταπονήσεις και/ή ζηµιές.
Ζηµιά που προκλήθηκε ή προέκυψε ή επιδεινώθηκε άµεσα ή έµµεσα από κατασκευαστικό ελάττωµα του ασφαλισµένου
κτιρίου.
Αν η µελέτη και ανέγερση του ασφαλισµένου κτιρίου ή του κτιρίου µέσα στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισµένα
αντικείµενα, δεν έγινε σύµφωνα µε τον αντισεισµικό κανονισµό που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου,
εφόσον το γνωρίζατε.

2. Κάλυψη κοσμημάτων
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιά που θα προκληθεί στα κοσµήµατα, ρολόγια, πολύτιµους και ηµιπολύτιµους λίθους
που αναφέρονται στη σχετική αναλυτική κατάσταση του ασφαλιστηρίου.
Προϋποθέσεις της κάλυψης είναι τα αντικείµενα να βρίσκονται µέσα σε κλειδωµένο χρηµατοκιβώτιο (εντοιχισµένο ή
πακτωµένο) και η συνολική ασφαλισµένη αξία των κοσµηµάτων να µην υπερβαίνει το 30% της ασφαλισµένης αξίας του
περιεχοµένου της κατοικίας.
Επίσης η κάλυψη ισχύει όταν τα κοσµήµατα βρίσκονται σε θυρίδα τράπεζας (όχι όµως κατά τη µεταφορά από και προς
τη θυρίδα).

3. Κάλυψη περιεχομένου θυρίδας τραπέζης
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιά που θα προκληθεί σε ασφαλισµένα αντικείµενα που µπορεί να βρίσκονται εντός της
µισθωµένης από εσάς θυρίδας σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστηµα στην Ελλάδα, από πυρκαγιά, κλοπή, νερά και
σεισµό µε την προϋπόθεση ότι ο κίνδυνος καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.
Το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης ορίζεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου.

4. Κάλυψη έργων τέχνης
Θα σας αποζηµιώσουµε για ζηµιά που θα προκληθεί στα έργα τέχνης, που αναφέρονται στη σχετική αναλυτική κατάσταση
του ασφαλιστηρίου, από κίνδυνο που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.
Προϋπόθεση της κάλυψης είναι η συνολική ασφαλιζόµενη αξία των έργων τέχνης να µην υπερβαίνει το 50% της
ασφαλισµένης αξίας του περιεχοµένου της κατοικίας.
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