ΟΡΟΙ ΑΦΑΛΙΗ
ΓΛΩΑΡΙΟ
Παρακάτω παρζχεται μια λίςτα με τουσ κφριουσ οριςμοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο Αςφαλιςτιριο
υμβόλαιο, για τθν καλφτερθ κατανόθςθ αυτοφ.
ΑΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ: το άτομο του οποίου τα ςυμφζροντα προςτατεφονται από τθν Αςφάλιςθ.
ΑΦΑΛΙΗ: το παρόν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.
ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: το νομοκετικό διάταγμα 285/1992, όπωσ τροποποιικθκε με τον χρόνο.
ΚΑΣΟΧΟ ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ: το νομικό πρόςωπο που εκτελεί το Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΗ: θ άδεια οδιγθςθσ ι το πιςτοποιθτικό που επιτρζπει ςτον οδθγό να οδθγιςει το
όχθμα.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ: το ποςό που οφείλει ο Αςφαλιςτισ ςτον Αςφαλιηόμενο ςτθν περίπτωςθ απαίτθςθσ.
ΟΡΙΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ: το μζγιςτο ποςό που μπορεί να καταβλθκεί από τον Αςφαλιςτι ςτο
πλαίςιο του Αςφαλιςτθρίου, όπωσ ορίηεται ςτο παράρτθμα του Αςφαλιςτθρίου.
ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟ: το ζγγραφο που αποτελεί απόδειξθ τθσ Αςφάλιςθσ.
ΑΦΑΛΙΣΡΑ: το ποςό οφειλόμενο ςτον Αςφαλιςτι όπωσ ορίηεται ςτο Παράρτθμα του Αςφαλιςτθρίου.
ΑΠΑΙΣΗΗ: θ ανάγκθ επιδιόρκωςθσ ι αντικατάςταςθσ οποιαςδιποτε επιφάνειασ γυάλινου πίνακα ςτο
όχθμα που προκφπτει ζπειτα από ακοφςια πρόκλθςθ ρωγμισ γυαλιοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και
εκείνθσ από απόπειρα λθςτείασ, για το παρμπρίη -εμπρόςκιο και οπίςκιο, και όλα τα παράκυρα
αυτοκινιτου και τθ γυάλινθ οροφι (θλιοροφι) ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν εξόδων
τοποκζτθςθσ.
ΑΦΑΛΙΣΗ: το άτομο που αναλαμβάνει καλφπτει τουσ κινδφνουσ που αςφαλίηονται ςτο παρόν, θ
αλλοδαπι αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν επωνυμία ETU Forsikring A/S (https://etuforsikring.dk) με ζδρα
τθν Δανία, διεφκυνςθ Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγθ, ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Τ. Α Καλλικζασ) θ
οποία δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα υπό το κακεςτϊσ τθσ Ελεφκερθσ Παροχισ Τπθρεςιϊν και
διαχειρίηεται και διακανονίηει τισ απαιτιςεισ τθσ μζςω τθσ εταιρείασ NGN Autoprotect Hellas IKE με
Διεφκυνςθ Λεϊφ υγγροφ 314 – 316, ΣΚ 17673, Καλλικζα, Ακινα, Σθλ. 212 213 4708 Fax 211 182 7577,
email: etu@autoprotect.gr, ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Τ. Καλλικζασ και για το παρόν κα αναφζρεται ωσ ο
«Διαχειριςτισ».

ΑΥΑΛΙΗ ΘΡΑΤΗ ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ
Άρθρο 1 Σι καταβϊλει το παρόν Αςφαλιςτόριο
Ο Αςφαλιςτισ αναλαμβάνει τθν επιςκευι ι αντικατάςταςθ από το κακοριςμζνο δίκτυό του όλων των
ηθμιϊν γυάλινων πινάκων (μόνο) που ζχουν προκφψει από ακοφςια πρόκλθςθ ρωγμισ γυαλιοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και εκείνθσ από απόπειρα λθςτείασ, για το παρμπρίη - εμπρόςκιο και οπίςκιο,
και όλα τα παράκυρα αυτοκινιτου και τθ γυάλινθ οροφι (θλιοροφι), μζχρι τα όρια αςφαλιςτικισ
ευκφνθσ που ζχουν ςυμφωνθκεί και απεικονίηονται ςτο παράρτθμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ςχετικϊν εξόδων τοποκζτθςθσ.
Η κάλυψθ περιλαμβάνει:

-

Οι επιςκευζσ (ι Αντικατάςταςθ) των παρακφρων όταν γίνεται ςτουσ ςτακμοφσ επιςκευισ
με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται ο αςφαλιςτισ (https://www.glassfit.gr/el/).
Η κάλυψθ είναι ενεργι και για επιςκευι ι αντικατάςταςθ υαλοπινάκων που φζρουν
αντιθλιακζσ μεμβράνεσ. Η εταιρία αναλαμβάνει το κόςτοσ αντικατάςταςθσ των μεμβρανϊν
ςτισ περιπτϊςεισ που το όχθμα είχε τοποκετθμζνεσ μεμβράνεσ ςε όλα τα αντικριςτά
κρφςταλλα πριν τθν ζλευςθ του ςυμβάντοσ. Επίςθσ θ κάλυψθ είναι ενεργι και για
εμπρόςκια παρμπρίη που φζρουν αιςκθτιρα βροχισ.

Αν ο κάτοχοσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου επιλζγει να επιδιορκϊςει το όχθμά του εκτόσ του
ςυνεργαηόμενου δικτφου κα γίνεται αίτθςθ για απαλλαγι των 200,00 € ανά ςυμβάν.

Άρθρο 2 Σι δεν καταβϊλλει το παρόν Αςφαλιςτόριο
Η κάλυψθ δεν περιλαμβάνει επιςκευζσ ι αντικαταςτάςεισ υαλοπινάκων:
ε αυτοκίνθτα κάμπριο δεν καλφπτεται θ κραφςθ επιφανειϊν και θλιοροφϊν χωρίσ τηάμι.
1. Η αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει κραφςθ που προκαλείται από τροχαίο ατφχθμα με ευκφνθ

τρίτου.
2. Η αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει ηθμιά που μπορεί να προκλθκεί ςε θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ ι
μθχανιςμοφσ παρακφρων.
3. Η αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει ηθμιά που μπορεί να προκλθκεί ςε ανακλαςτιρεσ / κακρζπτεσ.
4.Η αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει κραφςθ κρυςτάλλων ι άλλων μερϊν ι τμθμάτων ι ςθμείων
του αυτοκινιτου, όπωσ λάμπεσ, δείκτεσ πορείασ, κακρζφτεσ, ταμπλό, πλαςτικά παράκυρα,
πλαςτικζσ θλιοροφζσ, κτλ. ι οποιαδιποτε άλλθ ηθμιά ςτο αυτοκίνθτο.
5. Θραφςθ κρυςτάλλων που προκφπτει άμεςα ι ζμμεςα από αιτία για τθν οποία υπάρχει οφειλι
αποηθμίωςθσ από άλλον αςφαλιςτι.
6. Ζθμιά επιφάνειασ ςε γυαλί από υπαιτιότθτα, αμζλεια ι παράλειψθ του αςφαλιηόμενου (π.χ.
ραβδϊςεισ / γραμμϊςεισ / εκδορζσ υαλοκακαριςτιρων κτλ.).

Άρθρο 3 Όριο αςφαλιςτικόσ ευθύνησ και αςφϊλιςτρα
Σο όριο αςφαλιςτικισ ευκφνθσ είναι € 1.500,00 κακεμία απαίτθςθ και ςτο ςφνολο για τθ διάρκεια του
αςφαλιςτθρίου.

Άρθρο 4 Αςφαλιζόμενα ϊτομα και αςφαλιζόμενοι κύνδυνοι
Σο παρόν ςυμβόλαιο λαμβάνει υπόψθ ωσ Αςφαλιηόμενουσ:
τον κάτοχο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου- Νομικό Πρόςωπο, μζςω των νόμιμων αντιπροςϊπων
του.
τα οχιματα που ανικουν ςτον Κάτοχο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου - Νομικό Πρόςωπο.
τα άτομα που επιτρζπεται να οδθγοφν τα οχιματα που ανικουν ςτον Κάτοχο αςφαλιςτθρίου
ςυμβολαίου - Νομικό Πρόςωπο.

Άρθρο 5 Εξαιρϋςεισ
Η παροφςα αςφάλιςθ δεν καλφπτει:
Μοτοςυκλζτεσ, μοτοποδιλατα, τράκτορεσ, αγροτικό εξοπλιςμό κτλ.
Μθ-γυάλινεσ επιφάνειεσ του οχιματοσ
Πλαϊνοφσ κακρζφτεσ / Γυαλί - Κακρζφτεσ
Μονάδεσ φωτιςμοφ (εμπρόςκιεσ / οπίςκιεσ)
Και γενικά οποιαδιποτε ηθμιά που δεν αναφζρεται ρθτά ςτθν κακοριςμζνθ κάλυψθ που παρζχεται.

Άρθρο 6 Περύοδοσ Αςφϊλιςησ
Η κάλυψθ ιςχφει για τισ διαφορζσ:
που αναφζρονται ςε παραβάςεισ νόμων ι ςυμβολαίων που ζχουν προκφψει κατά τθ διάρκεια
τθσ αςφαλιηόμενθσ περιόδου, και
που ζχουν ξεκινιςει κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ αςφαλιηόμενθσ περιόδου ι όχι περιςςότερο από
ζξι μινεσ μετά τθ λιξθ του αςφαλιςτθρίου.
Αν μια διαφορά ι διαδικαςίεσ βαςίηονται ςε μια ςειρά από παραβάςεισ νόμων, ο Αςφαλιςτισ
για να εκτιμιςει τθν κάλυψθ, κα αναφερκεί ςτθν πρϊτθ παράβαςθ που πραγματοποιικθκε.

Άρθρο 7 Περιοχό / Γεωγραφικό κϊλυψη
Η κάλυψθ εκτείνεται ςε ςυμβάντα που προζκυψαν μόνο ςτθν Ελλάδα.

Άρθρο 8 Πληρωμό αςφϊλιςτρου
Σα αςφάλιςτρα κα πρζπει να καταβλθκοφν από τον κάτοχο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςτον Αςφαλιςτι
υπό τουσ ςυμφωνθκζντεσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου.
ΑΠΑΙΣΗΕΙ

Άρθρο 9 Μια και μοναδικό απαύτηςη
ε περίπτωςθ κραφςθσ ενόσ ι περιςςότερων παρακφρων και αντικατάςταςθσ ι πλθρωμισ τθσ αξίασ τουσ
από τον αςφαλιςτι, θ αςφάλιςθ αυτομάτωσ λιγει για τον γυάλινο πίνακα που ζχει αποηθμιωκεί, εκτόσ
αν ο αςφαλιηόμενοσ πλθρϊςει τα αςφάλιςτρα για το αντικατεςτθμζνο παράκυρο.

Άρθρο 10 Ειδοπούηςη απαύτηςησ
Ο κάτοχοσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου κα πρζπει να αναφζρει τθν απαίτθςθ μζςω τθσ Μονάδασ
Φροντίδασ Ατυχθμάτων, ςτον Διαχειριςτι Απαιτιςεων, εντόσ οκτϊ θμερϊν από τθν θμερομθνία που θ
απαίτθςθ εκδθλϊκθκε προζκυψε ι ζγινε αντιλθπτι από τον Αςφαλιηόμενο. Η καταγγελία απαίτθςθσ κα
πρζπει να περιζχει μια λεπτομερι αναφορά των γεγονότων, κακϊσ επίςθσ κα πρζπει να αναφζρεται θ
θμερομθνία και ο τόποσ του ςυμβάντοσ. Η Απαίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίγραφα όλων
των εγγράφων ι αρχείων που ςχετίηονται με τθν απαίτθςθ και είναι ςτθν κατοχι του αςφαλιηόμενου.

Ακόμα και μετά τθν απαίτθςθ, ο αςφαλιηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει ςτον Διαχειριςτι
Απαιτιςεων οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ τισ οποίεσ γνωρίηει και αντίγραφα του κάκε εγγράφου ι
αρχείου που αφορά ςτθν Απαίτθςθ.

Άρθρο 11 Φειριςμόσ Απαιτόςεων
A. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ
Ο Αςφαλιςτισ ζχει επιλζξει να ανακζςει τθ διαχείριςθ των απαιτιςεων ςτθν NGN Autoprotect Hellas ΙΚΕ,
με ζδρα ςτθν Ακινα, Λεωφόρο υγγροφ 314 -316 (επίςθσ, «Διαχειριςτισ Απαιτιςεων»).
Η αναφορά ςτον Αςφαλιςτι υπό τθν ζννοια του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου κα περιλαμβάνει αναφορά
ςτον Διαχειριςτι Απαιτιςεων όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ απαιτιςεων.
Για να είναι δυνατι θ παρζμβαςθ τθσ Εταιρείασ υπό τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ, κα πρζπει ο
δικαιοφχοσ:
1. Να καλζςει χωρίσ κακυςτζρθςθ τθν Εταιρεία μζςω του Διαχειριςτι Απαιτιςεων.
2. Να ζχει λάβει τθν προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ τθσ Εταιρείασ, μζςω του Διαχειριςτι

Απαιτιςεων, πριν λάβει οποιαδιποτε πρωτοβουλία ι αναλάβει οποιαδιποτε ζξοδα.
3. Να ςυμμορφωκεί με τισ λφςεισ που παρζχονται από τον Διαχειριςτι Απαιτιςεων.
4. Να χρθςιμοποιιςει κάκε μζςο διακζςιμο για να περιορίςει τισ ςυνζπειεσ από τθ ςτιγμι του
ςυμβάντοσ.
Β. ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΧΕΙΡΙΜΟ ΜΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ
ε περίπτωςθ διαφωνίασ ανάμεςα ςτον Κάτοχο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου και ςτουσ Αςφαλιςτζσ
ςχετικά με τθν ερμθνεία του Αςφαλιςτθρίου και/ι ςχετικά με τον χειριςμό τθσ απαίτθςθσ, τα μζρθ
μποροφν να ςυμφωνιςουν να υποβάλλουν τθ διαφορά ςε διαμεςολαβθτι. Ο διαμεςολαβθτισ μπορεί
να διοριςτεί από τα μζρθ ζπειτα από ςυμφωνία, ι αν δεν είναι δυνατι θ ςυμφωνία, από τον Πρόεδρο
του Δικαςτθρίου αρμόδιο να αποφαςίςει για τθ διαφορά. Ο διαμεςολαβθτισ αποφαςίηει αμερόλθπτα.
ε περίπτωςθ αποτελζςματοσ μερικϊσ ι αποκλειςτικά υπζρ του Αςφαλιςτι, κάκε μζροσ κα καταβάλει
τα ζξοδα που προκφπτουν για τθν διαμεςολάβθςθ. ε περίπτωςθ αποτελζςματοσ μερικϊσ ι
αποκλειςτικά υπζρ του Αςφαλιηόμενου, οι Αςφαλιςτζσ κα αναλάβουν το ςυνολικό ποςό των εξόδων που
προζκυψαν για τθ διαμεςολάβθςθ.
ε περίπτωςθ διαφωνίασ, οι Αςφαλιςτζσ ενθμερϊνουν τον Κάτοχο αςφαλιςτθρίου
ςυμβολαίου/Αςφαλιηόμενο ςχετικά με τθ δυνατότθτά του να αιτθκεί διαμεςολάβθςθ, αλλά αυτό δεν
εμποδίηει τθν προςφυγι των μερϊν ςτα δικαςτιρια.

Άρθρο 12 Εφαρμοςτϋο Δύκαιο
Σο παρόν Αςφαλιςτιριο και οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει από τθν ερμθνεία αυτοφ διζπεται από
τουσ νόμουσ τθσ Ελλάδασ και τα ςυμβαλλόμενα μζρθ υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των
δικαςτθρίων τθσ Ακινασ.

