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Βιβλίο όρων ασφάλισης 
Νομικής Προστασίας
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε 
την Anytime για την ασφάλισή σας.

Το πρόγραμμα ασφάλισης Νομικής Προστασίας Anytime, έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει 
τις σύγχρονες ανάγκες με τρόπο απλό και οικονομικό, και με την εγγύηση της INTERAMERICAN.

Στην Anytime, η ασφάλισή σας είναι απλή, με ξεκάθαρους και διαφανείς όρους.

Στο Βιβλίο όρων ασφάλισης που κρατάτε στα χέρια σας, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρίσκετε 
την πληροφορία που χρειάζεστε, χωρίς «ψιλά γράμματα». Επιπλέον, στην ενότητα «Ορισμοί Ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου», θα βρείτε επεξηγήσεις και ορισμούς για την καλύτερη κατανόηση των όρων ασφάλισης.

Οι άνθρωποί μας είναι πάντα στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά
με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, στο 210 94 60000.
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Για την Εταιρία,

Αναστασία Λιάτη
Επικεφαλής τμήματος διαχείρισης



Όροι προγράμματος ασφάλισης Νομικής Προστασίας

Γενικοί όροι ασφάλισης Νομικής Προστασίας 

Άρθρο 1 Τι περιέχει η ασφάλιση; 

Άρθρο 2 Πώς καταρτίζεται το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 

Άρθρο 3 Πώς καθορίζεται η ισχύς της Ασφάλισης; 

Άρθρο 4 Πότε ξεκινά και πότε λήγει το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 

Άρθρο 5 Ποια είναι η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου; 

Άρθρο 6 Πώς ανανεώνεται το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 

Άρθρο 7 Τι περιλαμβάνει η Νομική Προστασία; 

Άρθρο 8 Σε ποιες χώρες παρέχεται Νομική Προστασία;

Άρθρο 9 Υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις και έξοδα

Άρθρο 10 Ποιες υποχρεώσεις έχουν ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος;

Άρθρο 11 Πότε μπορεί να ακυρωθεί η Νομική Προστασία;

Άρθρο 12 Τι ισχύει σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης; 

Άρθρο 13 Τι ισχύει αν υπάρξει διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση;

Άρθρο 14 Σε ποιους παρέχεται ασφαλιστική προστασία; 

Άρθρο 15 Πότε ενεργοποιείται η Νομική Προστασία;

Άρθρο 16 Πώς γίνεται η επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής; 

Άρθρο 17 Ποιες άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα έχει η Εταιρία;

Άρθρο 18 Πώς γίνεται η απόδοση δαπανών; 

Άρθρο 19 Ποια είναι τα αρμόδια δικαστήρια και το εφαρμοστέο δίκαιο; 

Άρθρο 20 Πότε παραγράφονται οι αξιώσεις; 

Άρθρο 21 Εκχώρηση 

Ειδικοί όροι ασφάλισης Νομικής Προστασίας Οικογενείας 

Άρθρο 22 Σε ποιους παρέχεται Νομική Προστασία Οικογενείας; 

Άρθρο 23 Τι περιλαμβάνει η Νομική Προστασία Οικογενείας;

Άρθρο 24 Τι δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Εξαιρέσεις; 

Ορισμοί Ασφαλιστηρίου συμβολαίου
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Όροι προγραμμάτων 
ασφάλισης Νομικής Προστασίας
Γενικοί όροι ασφάλισης Νομικής Προστασίας

Άρθρο 1  |  Τι περιέχει η ασφάλιση;
Με το παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται σε αυτό 
και μόνο.

Άρθρο 2  |  Πώς καταρτίζεται το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Αίτηση  ασφάλισης, που έχει υποβάλλει 
στην ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (που στο εξής 
θα λέγεται ‘Εταιρία’), ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, 
καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. 
Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.

Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο, 
δε δηλώθηκε στην Εταιρία ή δηλώθηκε πλημμελώς, εφαρμογή έχει το Άρθρο 3 του Νόμου 2496/97.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλισμένο κίνδυνο σε λογικές μέρες και ώρες, ιδιαίτερα 
δε πριν την αποδοχή ή τη μεταβολή του.

Άρθρο 3  |  Πώς καθορίζεται η ισχύς της Ασφάλισης; 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλισμένου καθορίζονται από:

 • την Αίτηση ασφάλισης 
 • το Ασφαλιστήριο 
 • τους Γενικούς και Ειδικούς όρους 
 • τις Πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη 
   τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου.

Όρος που δεν περιλαμβάνεται, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματά του συμβολαίου, δεν ισχύει. 
Οι Ειδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών. Το Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί και οι Ειδικοί Όροι, οι Πρόσθετες 
πράξεις και οι αποδείξεις εξόφλησης των ασφαλίστρων δεν ισχύουν, εάν δεν φέρουν τη χειρόγραφη ή τη 
μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με 
αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Καμιά τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν ισχύει, αν δεν έχει γίνει με έγγραφο, που να 
υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρίας.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων, που πηγάζουν από αυτό το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν έχει ισχύ για την 
Εταιρία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως.
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Άρθρο 4  |  Πότε ξεκινά και πότε λήγει το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 

Η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισμένο, από την ημερομηνία έναρξης και ώρα ασφάλισης, για το διάστημα 
που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση ότι θα εξοφληθεί το εφάπαξ οφειλόμενο 
ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση του ασφαλίστρου, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί, 
μέχρι την ημερομηνία οφειλής που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Άρθρο 5  |  Ποια είναι η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου;

Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο Ασφαλιστήριο.

Η διάρκεια ασφάλισης είναι η χρονική περίοδος, κατά την οποία ισχύει η παρεχόμενη ασφάλιση,
αρχίζει την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήγει την ημερομηνία και ώρα λήξης, που αναγράφονται 
στο Ασφαλιστήριο, εκτός αν εφαρμοστούν άλλοι όροι του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που έχουν 
ως αποτέλεσμα την ακύρωσή του.

Άρθρο 6  |  Πώς ανανεώνεται το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

1. Ανανέωση με ίδιους όρους
Πριν από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εφόσον δεν οφείλεται ασφάλιστρο, η Εταιρία 
μπορεί να ενημερώνει τον Συμβαλλόμενο για το ασφάλιστρο που θα ισχύει για την επόμενη ασφαλιστική 
περίοδο, καθώς και για την ημερομηνία οφειλής του.

Αν ο Συμβαλλόμενος επιθυμεί την ανανέωση και πληρώσει το νέο ασφάλιστρο μέχρι την ημερομηνία 
οφειλής, τότε το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα ανανεωθεί με τους ίδιους όρους.

2. Ανανέωση με τροποποίηση όρων
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, στη λήξη του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να προτείνει την ανανέωσή του 
με τροποποιημένους όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα ενημερώσει τον Ασφαλισμένο για τους 
νέους όρους, για το ασφάλιστρο που θα ισχύει για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο, καθώς και για την 
ημερομηνία οφειλής του.

Αν ο Ασφαλισμένος επιθυμεί την ανανέωση του Ασφαλιστήριου συμβολαίου με τους νέους όρους και 
πληρώσει το νέο ασφάλιστρο μέχρι την ημερομηνία οφειλής του, τότε το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 
ανανεωθεί με τους νέους όρους.

3. Μη ανανέωση
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, στη λήξη του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να μην ανανεώσει
το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Άρθρο 7  |  Τι περιλαμβάνει η Νομική Προστασία;

1. Με την κάλυψη αυτή, η Εταιρία αναλαμβάνει:

α) την καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου, σύμφωνα με το ισόποσο του γραμματίου προκαταβολής 
εισφορών, όπως αυτό ορίζεται από το Νόμο 4194/13 και όπως αυτός τροποποιείται κάθε φορά, για την 
αντίστοιχη διαδικαστική πράξη ή παράσταση, κατά το χρόνο που θα πραγματοποιηθεί.
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β) την καταβολή δικαστικών δαπανών, καθώς και των αποζημιώσεων των μαρτύρων και των δικαστικών 
πραγματογνωμόνων, που έχουν κληθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατιμήσεις, καθώς επίσης, και την καταβολή των νόμιμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών.

γ) την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντίδικου στην έκταση που οι δαπάνες αυτές, σύμφωνα 
με τη δικαστική απόφαση, βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλισμένο.

δ) τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες από πραγματογνώμονα που θα διορίσει η Εταιρία.

2. H Εταιρία δεν καταβάλλει:

α) Τα έξοδα συμβιβασμού, που δεν έχουν την προηγούμενη έγκρισή της, δεν είναι ανάλογα με την έκταση 
της νίκης προς την ήττα ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον δίκαιο.
β) Τις δαπάνες που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής Προστασίας είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να 
καταβάλει τρίτος.
γ) Τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν από παράλειψη του Συμβαλλόμενου/και του
Ασφαλισμένου, με δική του υπαιτιότητα.

3. Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η Νομική Προστασία, το όριο
κάλυψης που συμφωνήθηκε είναι το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών παροχών, που θα πρέπει
να καταβληθούν συνολικά στον Συμβαλλόμενο/και στον Ασφαλισμένο, καθώς και στους
συνασφαλισμένους.

Το όριο κάλυψης (Ανώτατο Όριο Ευθύνης) δίνεται μία (1) μόνο φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές 
περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και προέρχονται από την ίδια αιτία.

Άρθρο 8  |  Σε ποιες χώρες παρέχεται Νομική Προστασία;

Η κάλυψη «Νομική Προστασία» παρέχεται στις ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνέβησαν:

 • Στην Ελλάδα
 • Στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
    (Ε.Ε.Ο.Χ.), εφόσον τα δικαστήρια του γεωγραφικού αυτού χώρου είναι τοπικά αρμόδια.

Άρθρο 9  |  Υπάρχουν άλλες επιβαρύνσεις και έξοδα; 

Όλα τα έξοδα για τη σύνταξη του παρόντος Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για την καταβολή τυχόν
αποζημίωσης και κάθε άλλης πράξης που πηγάζει από αυτό το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, (π.χ. έξοδα 
που τυχόν προβλέπονται από διατάξεις νόμων, που ισχύουν κάθε φορά), βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο 
ή/και τον Ασφαλισμένο. Τον βαρύνουν επίσης, και όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρία, από 
τις τυχόν κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή από τις τυχόν κατασχέσεις στα χέρια της, ως τρίτης.
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Άρθρο 10  |  Ποιες υποχρεώσεις έχουν ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος;  

Κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται 
να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε 
στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό, που αν η 
Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει το συμβόλαιο ή δε θα το είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει 
το συμβόλαιο ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης 
εφαρμόζεται το Άρθρο 4 και οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 του Άρθρου 3 του Νόμου 2496/97.

Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τις εύλογες προφυλάξεις για 
την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμιά παρέκκλιση τους νόμους και τις διατάξεις που 
ισχύουν.

Μετά την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου

Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρε-
ούται: 

1.  Να ειδοποιήσει την Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τότε που επήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο  γεγονός. 
2. Να ενημερώσει πλήρως την Εταιρία σχετικά με τα πραγματικά και αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής
    περίπτωσης.
3. Να κάνει κάθε πράξη για το συμφέρον του σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες 
    ενός επιμελούς προσώπου.
4. Να προσφέρει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα διαθέτει 
    στην Εταιρία, όταν εκείνη τα ζητήσει.
5. Να δώσει πληρεξούσιο στον δικηγόρο που θα αναλάβει, να προφυλάξει τα συμφέροντά του και να τον
    ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά και πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να του προσφέρει 
    τα αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά 
    κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά.
6. Να μην προβεί σε αναγνώριση ή ανάληψη υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες προς κάθε
    τρίτο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.
7. Να πάρει τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως ιδιαίτερες 
    εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων και να αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των
    δαπανών.
8. Να υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στην Εταιρία.
9. Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δε γνώριζε την επέλευση 
    της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν αυτό οφείλεται σε βαριά του αμέλεια.

Άρθρο 11  |  Πότε μπορεί να ακυρωθεί η Νομική Προστασία;

1.  Αν δεν πληρωθεί το ασφάλιστρο της δεύτερης και κάθε επόμενης ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου 
    μέχρι την ημερομηνία οφειλής που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Η καταγγελία για την ακύρωσή του, 
    γίνεται με γραπτή δήλωση από την Εταιρία στον Συμβαλλόμενο, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω
    καθυστέρηση καταβολής θα επιφέρει, μετά την πάροδο δύο εβδομάδων, για ασφαλίσεις με διάρκεια μέχρι 
    και ενός έτους από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
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2. Η κάλυψη «Νομική Προστασία», εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, μπορεί 
    να ακυρωθεί από την Εταιρία για τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους:

 • Για τεχνικές ανάγκες της Εταιρίας.
 • Αν αλλάξει η πολιτική της σε σχέση με τον συγκεκριμένο κίνδυνο.
 • Σε περιπτώσεις που ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος έχει καταδικαστεί για αδίκημα 
    συγγενές με απάτη που αφορά ασφάλειες.
 • Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος κηρυχθεί σε πτώχευση.
 • Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος τέθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
    σε αναγκαστική διαχείριση.

Όταν η ακύρωση γίνεται από την Εταιρία, ασκείται με έγγραφη καταγγελία. Η καταγγελία δεν μπορεί να φέρει 
αποτελέσματα πριν την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Συμβαλλόμενο. Στην 
περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα της ασφάλισης που απομένει.

Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την κάλυψη του
συμβολαίου στις περιπτώσεις που:

 • Η Εταιρία κηρύχτηκε σε πτώχευση.
 • Απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση ενός μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.

Αν η ακύρωση ζητηθεί από τον Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλισμένο, η Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα, 
από την επόμενη μέρα της ακύρωσης. Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, η Εταιρία, καθώς και 
ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος, διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της κάλυψης. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, τα Ασφάλιστρα θα οφείλονται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.

Άρθρο 12  |  Τι ισχύει σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης;

Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες 
(πολλαπλή ασφάλιση) ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, 
χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι 
ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς.

Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά τον χρόνο σύναψης του Ασφα-
λιστηρίου συμβολαίου, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη 
ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγεί-
λει το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα κατανέμεται σε 
όλες τις Ασφαλιστικές εταιρίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και 
όχι εις ολόκληρον. Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποί-
ηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Νόμου 2496/97.
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Άρθρο 13  |  Τι ισχύει αν υπάρξει διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση;

Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλισμένου, η Εταιρία, 
ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν το συμβόλαιο το αργότερο μέσα 
σε τριάντα (30) μέρες αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει 
αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στο Συμβαλλόμενο ή/ και 
στον Ασφαλισμένο. Η Εταιρία απαλλάσσεται, εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο 
της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε 
και εφόσον αποδείξει ότι δε θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δε θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, 
εάν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. 

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή. 

Άρθρο 14  |  Σε ποιους παρέχεται ασφαλιστική προστασία;

1.  Παρέχεται ασφαλιστική προστασία σε φυσικά πρόσωπα που μπορούν από το Νόμο να διεκδικήσουν
    δικές τους αξιώσεις αποζημίωσης λόγω θανάτωσης, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας τους.
2.  Αν δε συμφωνήθηκε κάτι άλλο η άσκηση όλων των δικαιωμάτων από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
    ανήκει στον Συμβαλλόμενο ή/και στον Ασφαλισμένο. Η Εταιρία όμως δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική
    προστασία στους συνασφαλισμένους τρίτους, εφόσον δεν εναντιώνεται ο Συμβαλλόμενος ή/και
    ο Ασφαλισμένος.
3.  Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την προφύλαξη έννομων συμφερόντων των συνασφαλισμένων
    με το ίδιο Ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του Συμβαλλόμενου ή/ και του Ασφαλισμένου.
4.  Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλισμένου από τους ίδιους
    όρους, ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 

Άρθρο 15  |  Πότε ενεργοποιείται η Νομική Προστασία;

1.  Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης,
    η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο
    γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση.
2.  Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται 
    από το χρονικό σημείο που ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος άρχισε, ή υποστηρίζεται πως
    άρχισε, να παραβαίνει τη διάταξη.
3.  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται, ότι επέρχεται από το χρονικό
    σημείο, που ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή τρίτος άρχισε για πρώτη φορά 
    ή υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις, ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου.

Άρθρο 16  |  Πώς γίνεται η επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής;  

1.  Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ίδιος τον δικηγόρο
    που θα αναλάβει την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή κατά την οποία δικαιούται
    να ζητήσει παρέμβαση της Εταιρίας, βάσει του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Εάν παραλείψει να επιλέξει     
    δικηγόρο, η Εταιρία μπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το δικαίωμα για λογαριασμό του.
2.  Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνον από την Εταιρία “ονόματι και εντολή“ του Συμβαλλόμενου
    ή/και του Ασφαλισμένου. Εάν παρά ταύτα ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος δώσει απευθείας
    εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει ασφαλιστική προστασία. Εκτός, εάν η
    παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απευθείας από τους ανωτέρω, θα είχε σαν συνέπεια     
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    τον αναμφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων τους  και  δεν  υπήρχε  άλλος      
    τρόπος  αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος 
    είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρία την απευθείας χορήγηση εντολής 
    σε δικηγόρο.
3.  Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον Συμβαλλόμενο ή/ και στον Ασφαλισμένο σύμφωνα
    με τις γενικές διατάξεις. 

Άρθρο 17  |  Ποιες άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα έχει η Εταιρία;  

1.  Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, εφόσον το ζητήσει ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος, την υποχρέωση 
    πριν την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο να προφυλάξει τα συμφέροντα του, καταβάλλοντας προσπάθειες 
    για την εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
2.  Η Εταιρία μπορεί να εξετάσει, αν η προφύλαξη των έννομων συμφερόντων του Συμβαλλόμενου
    ή/και του Ασφαλισμένου κρίνεται αναγκαία. 

Σε περίπτωση που του αρνηθεί την ανάγκη προφύλαξης των έννομων συμφερόντων, έχει την υποχρέωση 
να γνωστοποιήσει αιτιολογημένα την άρνησή της εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 

Στην περίπτωση αυτή ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη 
απόφαση του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί ή που θα διορισθεί σχετικά με την ανάγκη προφύλαξης των 
έννομων συμφερόντων του. Η απόφαση του δικηγόρου δεσμεύει και τους δύο, Εταιρία, Συμβαλλόμενο
ή/και Ασφαλισμένο, εκτός αν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης. 

Αν ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος καθώς και η Εταιρία νομίζουν ότι η απόφαση του δικηγόρου 
απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, προκαλείται η τελεσίδικη από-
φαση ενός διαιτητή. Αν τα μέρη δε συμφωνούν στο πρόσωπο του διαιτητή, μπορεί το καθένα από αυτά 
να ζητήσει το διορισμό διαιτητή, σύμφωνα με το Άρθρο 878 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Αν από τη 
διαιτητική απόφαση προκύψει ότι, η προφύλαξη των έννομων συμφερόντων του Συμβαλλόμενου ή/ και 
του Ασφαλισμένου είναι αναγκαία, οι δαπάνες για τις αποφάσεις αυτές βαρύνουν την Εταιρία, διαφορετι-
κά τον Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλισμένο.

Επίσης, ισχύουν τα παρακάτω:

1.  Όταν δεν υπάρχει αμφισβήτηση της Εταιρίας για την ύπαρξη υποχρέωσής της για ασφαλιστική 
    προστασία του Συμβαλλόμενου ή/ και του Ασφαλισμένου, τότε κάθε πληρωμή γίνεται στα Γραφεία της.
2.  Σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται η Εταιρία να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, (π.χ. τόκοι, έξοδα
    κ.λπ.) μεγαλύτερο στο σύνολό του από το ασφαλιστικό.

Άρθρο 18  |  Πώς γίνεται η απόδοση δαπανών;

1.  Απαιτήσεις του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων 
    δαπανών που προκατέβαλε αντ΄ αυτού η Εταιρία, μεταβιβάζονται στην Εταιρία μόλις γεννηθούν. 
    Χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον Συμβαλλόμενο ή/και στον Ασφαλισμένο αποδίδονται
    στην Εταιρία.
2.  Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο την 
    Εταιρία κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης που του έχουν μεταβιβαστεί. 
    Ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν 
    την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό. Ανεξάρτητα από αυτό ο Συμβαλλόμενος 
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    ή/και ο Ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα στην Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και δίνει σε αυτήν
    το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, να ενεργεί αυτή, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της 
    ή στο όνομά του, για αποζημίωσή της από τον τρίτο.

Άρθρο 19  |  Ποια είναι τα αρμόδια δικαστήρια και το εφαρμοστέο δίκαιο;

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. 

Άρθρο 20  |  Πότε παραγράφονται οι αξιώσεις;

Κάθε αξίωση του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλισμένου, που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
παραγράφεται μετά από τέσσερα (4) χρόνια από το τέλος του χρόνου που γεννήθηκε η αξίωση.

Άρθρο 21  |  Εκχώρηση 

Ο Ασφαλισμένος δεν μπορεί να εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον σε σχέση με το Ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.
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Ειδικοί όροι ασφάλισης 
Νομικής Προστασίας Οικογενείας
Άρθρο 22  |  Σε ποιους παρέχεται Νομική Προστασία Οικογενείας;

Με τη Νομική Προστασία καλύπτονται ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος, ο/η σύζυγός του και τα ανή-
λικα παιδιά του κατά την εξωεπαγγελματική δραστηριότητα της ζωής τους και κατά την επαγγελματική, 
αλλά μόνο με την ιδιότητά τους σαν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Άρθρο 23  |  Τι περιλαμβάνει η Νομική Προστασία Οικογενείας;

Παρέχεται κάλυψη:  

1.  για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.   
2. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση 
    εξ αμελείας ποινικών διατάξεων. 
3.  για τη διεκδίκηση έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις. Περιλαμβάνονται και οι συναφείς 
    διεκδικήσεις έναντι του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και αξιώσεις 
    κοινωνικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης και 
4.  σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, εφόσον όμως το αντικείμενο της διαφοράς 
    υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος.  

Άρθρο 24  |  Τι δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Εξαιρέσεις; 

Δεν παρέχεται κάλυψη: 
1.  για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, 
    κατόχου ή οδηγού οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα, καθώς και των ρυμουλκούμενων. 
2.  για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που απορρέουν άμεσα από τη μελέτη, την οικοδόμηση
    ή τη μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους κτίσματος, των οποίων ο Συμβαλλόμενος ή/και 
    ο Ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος ή κάτοχος. 
3.  για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση 
    ή την εκποίηση ακινήτων. 
4.  για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση με τον Συμβαλλόμενο ή/και τον 
     Ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία. 
5.  σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεων των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων. 
6.  σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και 
     ασφαλιστηρίων κάθε είδους.
7.  σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις επαγγελματικής μίσθωσης. 
8.  σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεων για ακίνητα που δεν αναγράφονται στο 
     Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
9.  σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεων ή δουλείας επί ακινήτων, εκτός εάν:  
 i.  πρόκειται για την οικογενειακή κατοικία του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλισμένου.
 ii.  ο Συμβαλλόμενος ή/και Ασφαλισμένος ως ιδιοκτήτης κατοικίας που βρίσκεται αποκλειστικά 
      και μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας, έχει δηλωθεί ως διεύθυνση κινδύνου στο 
      Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και εκμισθώνεται σε τρίτο, ασκεί δικαστική διαδικασία έξωσης
      κατά του ενοικιαστή, λόγω μη καταβολής των μηναίων μισθωμάτων, πλην των δαπανών 
      που αφορούν τη διαδικασία εκτέλεσης της Απόφασης ή της Διαταγής της έξωσης που θα 
      έχει εκδοθεί. Ειδικά συμφωνείται ότι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση η κάλυψη περιλαμβάνει  
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      μόνο αθέτηση της υποχρέωσης καταβολής μισθωμάτων που συνέβη για πρώτη φορά μέσα
      στην ασφαλιστική περίοδο.
10.  σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα. 
11.   σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω 
      από τα σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, κ.λπ.
12.  σε περιπτώσεις διαφορών από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο. 
13.  σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές
       που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή  ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά
       αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις. 
14.  για διαδικασίες σε διοικητικά δικαστήρια ή διεθνή δικαστήρια και Αρχές. 
15.  αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες, 
       εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια 
       ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
16.  για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στην Εταιρία ύστερα από έξι (6) μήνες μετά τη λήξη
       του Ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο. 
17.  σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση 
       ορίων ακινήτων και εμπράγματης δουλείας.
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Ορισμοί Ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Αίτηση ασφάλισης 
Η δήλωση με την οποία ο Συμβαλλόμενος αναφέρει κάθε απαιτούμενο στοιχείο, το οποίο είναι αντικειμενικά 
σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου από την Εταιρία και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εκδίδεται το 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην Αίτηση ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται και τυχόν άλλα έγγραφα (επιστολές, 
καταστάσεις, κ.λπ.) που έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Ασφαλισμένος
Το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο αντλεί δικαιώματα από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και για χάρη του 
οποίου συνάπτεται η ασφάλιση.

Αποζημίωση
Η υποχρέωση της Εταιρίας, από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, που συνίσταται σε χρηματική 
καταβολή.

Ασφαλιστήριο
Τμήμα του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στο οποίο περιέχονται τα εξατομικευμένα στοιχεία του.

Ασφάλιστρο
Το ποσό που πληρώνει ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρία, για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη.

Δήλωση ζημιάς
Το έγγραφο με το οποίο ο Ασφαλισμένος γνωστοποιεί και περιγράφει τη ζημιά στην Εταιρία.

Δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Το τμήμα των ασφαλίστρων που αναλογεί σε χρονικό διάστημα που έχει ήδη διανυθεί.

Διεύθυνση κινδύνου
Τα στοιχεία της διεύθυνσης (οδός, αριθμός, τόπος, κ.λπ.) που βρίσκεται η κατοικία.

Εταιρία
Η ασφαλιστική εταιρία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., 
η οποία στο παρόν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφέρεται ως Εταιρία.

Συμβαλλόμενος
Το πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την ασφαλιστική εταιρία για την κατάρτιση του
Ασφαλιστηρίου συμβολαίου και είναι υπεύθυνο για την καταβολή των ασφαλίστρων.
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• Τηλεφωνικά στο 210 67 16060
• Μέσω fax στο 210 67 16100
• Μέσω e-mail στο claims@resolutegroup.eu

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά
με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας
επικοινωνήστε με την Anytime:

• Τηλεφωνικά στο 210 94 60000
• Μέσω e-mail home@anytime.gr
• Μέσω fax στο 210 94 62079

Σε περίπτωση ζημιάς, θα πρέπει να ενημερώσετε
την Εταιρία το συντομότερο δυνατό:

Επικοινωνία με την Εταιρία
“ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”,
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000305801000


