
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών έχει σκοπό να προσφέρει σύντομη περιγραφή του προϊόντος και δεν είναι προσωποποιημένο στις δικές 
σας ατομικές ανάγκες. Ρητά δηλώνεται ότι το παρόν δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία προσυμβατική 
ενημέρωση, ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους της. 
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Το παρόν αποτελεί προϊόν ασφάλισης οχήματος και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Αν επιλέξετε αυτήν την ασφάλιση, θα ασφαλιστεί ο 
κύριος, ο κάτοχος και ο οδηγός του οχήματος για την υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, το όχημά σας 
για ζημιές που τυχόν συμβούν αιτία των κατωτέρω κινδύνων, και οι κάτωθι καλύψεις: 

 

Τι ασφαλίζεται;  
 Η υποχρεωτική κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς 

τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο 
(ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 1.220.000 ανά 
παθόντα) 

 

  Η υποχρεωτική κάλυψης Αστικής Ευθύνης προς 
τρίτους για Υλικές Ζημιές (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 
€ 1.220.000 ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παθόντων) 

 

  Προσωπικό Ατύχημα Ασφαλισμένου Οδηγού 
ηλικίας από 18 έως 65 ετών (Θάνατος ή Μόνιμη 
Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα), με  
ασφαλιζόμενα κεφάλαια € 5.000 

 

  Επέκταση της Κάλυψης Αστικής Ευθύνης και των 
συμπληρωματικών καλύψεων του Οχήματος σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου 
Οικονομικού Χώρου 

 

  Νομική Προστασία (αμοιβή δικηγόρου, δικαστικά 

έξοδα) για υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με 

την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου οχήματος και 

αφορούν γεγονότα που συνέβησαν κατά το χρόνο 

ασφάλισης του οχήματος μέχρι € 3.000 

 

  Απαλλαγή πληρωμής της επόμενης οφειλής των 
ασφαλίστρων που αφορούν τις υποχρεωτικές εκ 
του νόμου καλύψεις λόγω απόλυσης ή 
αναγκαστικής διακοπής (πτώχευση) της 
επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

  Φροντίδα ατυχήματος (υποβολή δήλωσης 
ατυχήματος και μεταφορά του οχήματος εφόσον 
δεν μπορεί να μετακινηθεί μετά από ατύχημα 
καλυπτόμενο από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο) 

 

  Κάλυψη Υλικών Ζημιών Αστικής Ευθύνης από 
τροχαίο ατύχημα μεταξύ μελών της ίδιας 
οικογένειας εφόσον τα εμπλεκόμενα οχήματα 
είναι ασφαλισμένα στην Prime Insurance μέχρι 
€3.000 

 

  Επέκταση Αστικής Ευθύνης προς τρίτους από 
πυρκαγιά ή έκρηξη του αυτοκινήτου μέχρι € 
20.000 

 

  
 
 
 

Επέκταση ασφάλισης Υλικών Ζημιών συνεπεία 
σύγκρουσης εντός της Ελλάδας με ανασφάλιστο 
όχημα 

 

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
  Θραύσης Τζαμιών και Εργοστασιακών Ηλιοροφών 

μέχρι € 1.000 
 

 

 

Τι δεν ασφαλίζεται; 
 Οι προαιρετικές καλύψεις αν δεν επιλεγούν προς 

ασφάλιση 
  Οι ζημιές που προκαλούνται από τη λειτουργία του 

οχήματος ως μηχάνημα (π.χ. μηχανήματα έργων), 
εκτός αν συμφωνηθεί ειδικά 

  Οι ζημιές που προκαλούνται κατά την έκθεση του 
οχήματος σε ειδικούς κινδύνους (πχ επίσημους ή μη 
αγώνες ταχύτητας, προπονήσεις, παρελάσεις κλπ) 
εκτός αν συμφωνηθεί ειδικά 

 

   

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
H αναγραφόμενη στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου απαλλαγή στην κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων. 
Οι αμοιβές/δαπάνες Νομικής Προστασίας που έγιναν  χωρίς 
προηγούμενη έγκρισή της Εταιρίας ή  
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τρίτος ή προκλήθηκαν 
από υπαίτια παράλειψη του Ασφαλισμένου. 
Στην κάλυψη Φροντίδας Ατυχήματος δεν καλύπτονται 
περιπτώσεις που θα συμβούν σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός 
της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και εκτός των νήσων 
Άνδρου, Εύβοιας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, 
Ζακύνθου, Λήμνου, Σάμου, Ρόδου, Κρήτης, Χίου, Λέσβου, 
Κω, Λέρου, Καρπάθου, Μυκόνου, Σύρου, Νάξου, Πάρου, 
Θήρας (Σαντορίνης), Σίφνου, Κυθήρων και Αίγινας. Επιπλέον, 
δεν καλύπτονται περιπτώσεις που θα συμβούν στην Αλβανία 
ή σε περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Ευρώπης. 
Στην κάλυψη Οδικής Βοήθειας δεν καλύπτονται περιπτώσεις 
που θα συμβούν σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός της 
ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και εκτός των νήσων: Άνδρου, 
Θάσου, Κέας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Κυθήρων, Κω, Λέρου, 
Λευκάδας, Λήμνου, Μυκόνου, Λέσβου, Νάξου, Πάρου, 
Ρόδου, Σάμου, Σίφνου, Σκιάθου, Σύρου, Τήνου, Εύβοιας, 
Ζακύνθου, Κρήτης και Χίου. Επιπλέον, δεν καλύπτονται 
περιπτώσεις που θα συμβούν στην Αλβανία ή σε περιοχές 
εκτός της ηπειρωτικής Ευρώπης. 
Η ρυµούλκηση οχηµάτων µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων 
ή/και ύψους άνω των 3 µέτρων ή/και µεταξονίου 
µεγαλύτερου των 3,25 µέτρων. 
1. Εξαιρούνται γενικά από όλες τις καλύψεις 

 Οι ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που στερείται 
της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο, 
για την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί 

  Οι ζημιές που προκαλούνται από πρόθεση 
  Οι ζημιές που προκαλούνται από οδηγό που κατά την 

ώρα του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση 
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών 

  Οι ζημιές που προκαλούνται από αυτοκίνητο του οποίου 
γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται 
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  Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος ή 
βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή 
δυσχεραίνει την κυκλοφορία του 

 

  Επέκταση Κάλυψης Νομικής Προστασίας για 
επιπλέον € 3.000 

 

  Κάλυψη αερόσακου σε περίπτωση καταστροφής 
τους μετά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, 
ανατροπή ή κατακρήμνιση του οχήματος μέχρι € 
800 

 

  Επέκταση κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος για 
επιπλέον € 10.000 

 

 

στην άδεια κυκλοφορίας και θα αναφέρεται στο 
συμβόλαιο 

 ! Οι ζημιές έναντι προσώπων που συγκατατέθηκαν να 
μεταφερθούν με το αυτοκίνητό σας, εφ’ όσον 
αποδειχθεί ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε 
με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση 
εγκληματικής πράξης 

 2. Εξαιρούνται γενικά από τις καλύψεις, πλην της 
υποχρεωτικής ασφάλισης, ζημιές  

 ! Αν το αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν 
από το επιτρεπόμενο από την άδεια κυκλοφορίας 

 ! Όταν το αυτοκίνητο ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της 
δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό, 
εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά 

 ! Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το 
αυτοκίνητο φορτίο, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει 
συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με 
ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο 

 ! 
 
! 

 

Εντός φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης ή συνεργείων 

ή εκθέσεων αυτοκινήτων 

Εντός πλοίων, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά 

 

   

 

Που είμαι καλυμμένος; 
 Εντός Ελλάδος για όλες τις καλύψεις που θα επιλέξετε να ασφαλιστείτε.  

  Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για όλες τις καλύψεις που θα επιλέξετε να 
ασφαλιστείτε. 

  Εντός των χωρών που έχουν προσυπογράψει τη Σύμβαση Εγγυήσεων μεταξύ των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης ([όπως 
Αλβανία, Ισραήλ, Σερβία, Τουρκία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, FYROM κ.α.), για τις υποχρεωτικές εκ του νόμου καλύψεις της Αστικής 
Ευθύνης. 

 

   

 

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 

– Κατά την έναρξη της σύμβασης: Να έχετε δηλώσει στην αίτηση ασφάλισης προς την Εταιρία, κάθε περιστατικό ή στοιχείο 

που γνωρίζετε,  για την ορθή εκτίμηση του κινδύνου εκ μέρους της Εταιρείας  

 – Κατά τη διάρκεια της σύμβασης : Να γνωστοποιείτε άμεσα στην Εταιρεία α) οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία 

επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, Email). β) κάθε μεταβολή της πραγματικής ή νομικής (π.χ. πώληση, νέα 

ασφάλιση, αλλαγή χρήσης) κατάστασης του ασφαλισμένου οχήματος και γ) κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να 

επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου. 

 – Σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης : Αν προκαλέσετε με το ασφαλισμένο όχημα ζημιά ή συμβεί ασφαλιζόμενη ζημιά 

στο ασφαλισμένο όχημα, πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα- εκτός από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον απαιτείται- και την 

Εταιρία, εγγράφως και να ακολουθείτε τις οδηγίες της. 
 

   

 

Πότε και πως πληρώνω; 

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης (ετήσιας, εξάμηνης, τρίμηνης), με 

όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής όπως στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, στα γραφεία της Εταιρείας, σε Τράπεζα 

(ταμείο ή e-banking), στα ΕΛΤΑ ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.primeins.gr/payment  
 

   

 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;  

Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο Ασφαλιστήριο, λήγει δε κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της 
ασφάλισης ως αναγράφεται στο ασφαλιστήριό σας και ανανεώνεται με την πληρωμή του ειδοποιητηρίου ανανέωσης που θα σας 
αποσταλεί. Η ημερομηνία και ώρα έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης συνδέεται με την ημερομηνία και ώρα πληρωμής και λήγει 
στις 23:59 της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ημερομηνίας λήξεως. Για παράδειγμα όταν ένα ασφαλιστήριο λήγει 
στις 15/01/2019 στις 23:59 και πληρωθεί στις 15/01/2019 στις 11:00 η μέρα και ώρα έναρξης θα είναι στις 00:00 της 16/01/2019 
Προσοχή: Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την πληρωμή του εφάπαξ ασφαλίστρου! 

 

   

 

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση οποτεδήποτε, με επιστολή 

που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η 
ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της.  

 Αποστολή στην εταιρεία με συστημένη επιστολή δήλωση εναντίωσης ή υπαναχώρησης κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα που 
παραδίδεται με το ασφαλιστήριο. Η προθεσμία για την υπαναχώρηση είναι η αποστολή προς την εταιρεία του σχετικού 
υποδείγματος εντός (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η προθεσμία για την 
εναντίωση είναι η αποστολή του σχετικού υποδείγματος προς την εταιρεία εντός (30) ημερών από την ημερομηνία 
παράδοσης του ασφαλιστηρίου 

 

 

http://www.primeins.gr/payment

