
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ BUY THE MILE 

 
Σα πξνγξάκκαηα BUY THE MILE είλαη ηα λέα πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο Ι.Υ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ζηα νπνία νη 
παξερόκελεο θαιύςεηο ζπλδένληαη κε ηνλ αξηζκό ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ δηαλύεη ην όρεκα.  
Ο Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο επηιέγεη λα αζθαιηζηεί γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό ρηιηνκέηξσλ, πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην θαη 
ζε απηό αληηζηνηρεί ην νθεηιόκελν αζθάιηζηξν. 
Σα ρηιηόκεηξα πνπ δηαλύεη ην αζθαιηζκέλν απηνθίλεην θαζώο θαη ν ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο θάζε δηαδξνκήο ηνπ θαηαγξάθνληαη κε ηε 
ρξήζε εηδηθήο ζπζθεπήο (On Board Diagnostics, βι. αλαιπηηθά άξζξν 3 ηνπ παξόληνο), πνπ ηνπνζεηείηαη ζε απηό, από ην Λήπηε ηεο 
αζθάιηζεο ή ηνλ Αζθαιηζκέλν. Οη όξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Αίηεζε Αζθάιηζεο, ζην Αζθαιηζηήξην θαη ζην Βηβιίν Όξσλ Αζθάιηζεο 
Απηνθηλήηνπ εθαξκόδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα BUY THE MILE καδί κε ηνπο παξόληεο εηδηθνύο όξνπο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Χιλιόμεηπα Αζθαλιζηηπίος  
Ο Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο πνπ επηζπκεί λα αζθαιίζεη ην απηνθίλεην ηνπ κε ηα πξνγξάκκαηα BUY THE MILE επηιέγεη, θαηά ηε ζύλαςε 
ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο, ηελ αζθάιηζή ηνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αλώηαην αξηζκό ρηιηνκέηξσλ, πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
αζθαιηζηήξην, σο Υηιηόκεηξα αζθαιηζηεξίνπ θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη αλάινγα ην αζθάιηζηξν. 
ε πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ ρηιηνκέηξσλ εληόο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο, ν Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο 
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζεη ηελ αγνξά πξόζζεηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ παθέηνπ ρηιηνκέηξσλ (κε πξόζζεην αζθάιηζηξν), πνπ ζα 
ηζρύεη, εθόζνλ δελ εμαληιεζεί λσξίηεξα, κέρξη ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο. Δθόζνλ δελ επηζπκεί 
ηελ αγνξά ζπκπιεξσκαηηθώλ ρηιηνκέηξσλ, ε εμάληιεζε ησλ Υηιηνκέηξσλ αζθαιηζηεξίνπ ζπκθσλείηαη σο νπζηώδεο παξάβαζε ησλ 
όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδόκελα ζην 
πην θάησ άξζξν 6. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ςζκεςή καηαγπαθήρ σιλιομέηπων OBD (On Board Diagnostics) 
Σα ρηιηόκεηξα πνπ δηαλύεη ην αζθαιηζκέλν απηνθίλεην θαζώο θαη ν ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο θάζε δηαδξνκήο ηνπ θαηαγξάθνληαη κε ηε 
ρξήζε ηεο ζπζθεπήο (OBD) πνπ  έρεη ελζσκαησκέλν GPS (ζύζηεκα εληνπηζκνύ γεσγξαθηθήο ζέζεο), θαη ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή ζύξα 
ηνπ απηνθηλήηνπ. 
Η ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο (OBD) γίλεηαη από ην Λήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηνλ Αζθαιηζκέλν, εληόο 10 εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηεο 
αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο.  
Η κε ηνπνζέηεζή ηνπ εληόο 10 εκεξώλ, από ηελ έλαξμε ηεο αζθάιηζεο, θαζώο θαη όπνηα κε ζπλερήο ή πιεκκειήο ρξήζε ηνπ, 
ζπκθσλείηαη σο νπζηώδεο παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε 
ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδόκελα ζην πην θάησ άξζξν 6. 
 
ε πεξίπησζε αθύξσζεο ή ιήμεο θαη κε αλαλέσζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο, ε ζπζθεπή (ΟBD) ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηελ 
Δηαηξία. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Χπήζη ζςζκεςήρ (OBD) 
Η ζπζθεπή (ΟΒD) ζπλδέεηαη κε ηνλ εγθέθαιν ηνπ απηνθηλήηνπ, έρεη ελζσκαησκέλν GPS (ζύζηεκα εληνπηζκνύ γεσγξαθηθήο ζέζεο) θαη 

θαηαγξάθεη ηνλ ρξόλν έλαξμεο θαη ιήμεο θάζε δηαδξνκήο θαζώο θαη ζηνηρεία γεσγξαθηθήο ζέζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ δηαλύεη ην απηνθίλεην. Σα ζηνηρεία απηά ιακβάλνληαη από εηαηξείεο πνπ εθηεινύλ ηελ επεμεξγαζία γηα 

ινγαξηαζκό ηεο ΙΝΣΔΡΑΜΔΡΙΚΑΝ, (BUY THE MILE, GUARDIAN, IBM). Σα ζηνηρεία γεσγξαθηθήο ζέζεο ΓΔΝ ΓΙΑΣΗΡΟΤΝΣΑΙ θαη 

ΓΙΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ άκεζα, ακέζσο κεηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ. 

Ο Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλεηαη ζπλερώο γηα ηνλ αξηζκό ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ θαη απηώλ πνπ 

κέλνπλ κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ Υηιηνκέηξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, κέζα από ηελ ηζηνζειίδα www.buythemile.gr, θαζώο θαη κέζσ εηδηθήο 

εθαξκνγήο ζην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν ή tablet. 

ΑΡΘΡΟ 4 
Χπήζη δεδομένων από ηην Εηαιπία (διανςθένηα σιλιόμεηπα - σπόνορ έναπξηρ και  λήξηρ διαδπομήρ)  
Η θαηαγξαθή ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ θαη ηεο έλαξμεο – ιήμεο θάζε δηαδξνκήο είλαη εκπηζηεπηηθά θαη ηα δεδνκέλα απηά: 
- ζα ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο κόλν από ηνπο απνιύησο απαξαίηεηνπο γηα ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο (BUY 
THE MILE, GUARDIAN, IBM) 
- δελ ζα δηαβηβάδνληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην εθηόο αλ ε Δηαηξία έρεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο ή είλαη ππνρξεσκέλε 
εθ ηνπ λόκνπ ή ππάξρεη ζέκα δηάπξαμεο απάηεο 
- ν Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο νθείιεη λα ελεκεξώλεη θάζε νδεγό ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ, όηη ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα θαη ν 
ρξόλνο έλαξμεο-ιήμεο θάζε δηαδξνκήο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη κέζα από ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ΒΣΜ 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.buythemile.gr θαζώο θαη κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο ηεο εηαηξίαο ΒΣΜ ζην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν ή 
tablet 
 
Η θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζα ζηακαηήζεη αλ αθπξσζεί ή ιήμεη θαη δελ αλαλεσζεί ε αζθαιηζηηθή ζύκβαζε. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Διάπκεια αζθάλιζηρ 
Η αζθάιηζε δηαξθεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην (έλα έηνο), κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα αζθάιηζηξα γηα 
ην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα έρνπλ θαηαβιεζεί εκπξόζεζκα.  
ε πεξίπησζε κε ρξήζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ αγνξαζζέλησλ ρηιηνκέηξσλ κέζα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 
ζπκβνιαίνπ, ηα ρηιηόκεηξα πνπ δελ θαηαλαιώζεθαλ δελ κεηαθέξνληαη ζηελ ηπρόλ ζπκθσλεζείζα αλαλέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο 
ζύκβαζεο. Μέζα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ επηηξέπεηαη κόλν κία αγνξά πξόζζεησλ ρηιηνκέηξσλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 6 
Ακύπωζη αζθαλιζηικήρ ζύμβαζηρ 
Πξόζζεηα ζην άξζξν 12 «Αθύξσζε αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο», Σκήκα 01 «Γεληθνί Όξνη Αζηηθήο Δπζύλεο θαη Πξναηξεηηθώλ Καιύςεσλ», 
ηνπ Βηβιίνπ Όξσλ Αζθάιηζεο Απηνθηλήηνπ, ην νπνίν ηζρύεη πιήξσο, ζπκθσλείηαη όηη ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ 
αζθαιηζηηθή ζύκβαζε, ζε πεξίπησζε: 
 
1) Με ηνπνζέηεζεο ηεο ζπζθεπήο OBD ζην απηνθίλεην, εληόο 10 εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηεο αζθάιηζεο από ηνλ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο 
ή ηνλ Αζθαιηζκέλν. 
2) Με ζπκκόξθσζεο ηνπ Λήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ νξζή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο OBD (π.ρ. αθαίξεζε, 
παξαπνίεζε θ.ι.π.). 
3) Δμάληιεζεο ησλ ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟΤ πνπ ν Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη αγνξάζεη, πξηλ ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 
4) Δμάληιεζεο ηνπ πξόζζεηνπ παθέηνπ ρηιηνκέηξσλ, πνπ ηπρόλ έρεη αγνξάζεη ν Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.  
 
Η ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο OBD ζην απηνθίλεην, εληόο 10 εκεξώλ από ηελ έλαξμε ηεο αζθάιηζεο, ε ζπκκόξθσζε ηνπ Λήπηε ηεο 
αζθάιηζεο ή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ζε ζρέζε κε ηελ νξζή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο OBD θαη ε κε εμάληιεζε ησλ ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟΤ 
ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟΤ ή ηνπ πξόζζεηνπ παθέηνπ ρηιηνκέηξσλ πνπ ν Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη αγνξάζεη, ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο όξνη 
ηεο ζύκβαζεο, ε δε παξάβαζή ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Δηαηξία λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε. 
Η θαηαγγειία γίλεηαη κε απνζηνιή επηζηνιήο ή κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (email) ζην Λήπηε ηεο αζθάιηζεο ή ηνλ Αζθαιηζκέλν, ζε 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ δειώζεη εγγξάθσο ή κε λόκηκα ερνγξαθεκέλε ζπλνκηιία, όηη επηζπκνύλ κέζσ απηώλ λα 
ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ Δηαηξία. Με ηελ θαηαγγειία ηνπο γλσζηνπνηείηαη όηη ε κε ζπκκόξθσζή ηνπο, κε ηνλ νπζηώδε όξν πνπ 
παξαβηάζηεθε, κέζα ζε 30 κέξεο από ηελ επίδνζε ηεο θαηαγγειίαο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ιύζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο. 
ε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο ιόγσ εμάληιεζεο ησλ ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΩΝ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟΤ ή ηνπ πξόζζεηνπ 
παθέηνπ ρηιηνκέηξσλ (αλ έρεη αγνξαζηεί), ν Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο δελ δηθαηνύηαη επηζηξνθή ηνπ αζθαιίζηξνπ. 
 
Γηα ηελ Δηαηξία, 

 
 
Παλαγηώηεο Κνύβαιεο 
Γηεπζπληήο Underwriting Απηνθηλήηνπ 


