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Για την Εταιρία,

Αναστασία Λιάτη
Επικεφαλής τμήματος διαχείρισης

Βιβλίο Όρων Ομαδικού 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
«Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού»
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε 
την Anytime για την ασφάλιση του 
περιεχομένου της κατοικίας σας.

Το πρόγραμμα «Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού», έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει 
τις σύγχρονες ανάγκες με τρόπο απλό και οικονομικό, και με την εγγύηση της 
INTERAMERICAN.

Στην Anytime, η ασφάλιση του περιεχομένου της κατοικίας 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 Ασφαλιστήριου συμβολαίου», θα βρείτε επεξηγήσεις και ορισμούς για την καλύτε-
ρη κατανόηση των όρων ασφάλισης.

Γι’ αυτό, σας προσκαλούμε να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα και αν, για οποιονδήποτε λόγο, 
εξακολουθείτε να έχετε ερώτηση ή απορία, οι άνθρωποί μας παραμένουν στη διάθεσή σας, 
στο τηλέφωνο 210 94 60000.
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Όροι Ομαδικού 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
«Ασφάλιση περιεχομένου σπιτιού»
Γενικοί όροι Ομαδικού 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Άρθρο 1 | Τι είναι το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι σύμβαση ασφάλισης που έχει συναφθεί μεταξύ  της Εταιρίας 

και του Συμβαλλομένου, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται στους Ασφαλισμένους ασφαλιστική κάλυψη. 

Το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρίας και 

περιλαμβάνει:

• Τους όρους ασφάλισης,

• Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης

Άρθρο 2 | Τι καλύπτει το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει κάθε Ασφαλισμένο πρόσωπο για τους κινδύνους που 

αφορούν το περιεχόμενο της κατοικίας του, οι οποίοι αναλύονται στους Ειδικούς Όρους.

Άρθρο 3 | Ποιο είναι το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας;
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας αναφορικά με κάθε κάλυψη που παρέχεται μέσω του Ομαδικού 

Ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε περιστατικό και συνολικά για όλη τη 

διάρκεια Ασφάλισης, το όριο ευθύνης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για την κάλυψη 

αυτή, καθώς και για το σύνολο των παρεχόμενων καλύψεων, για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Το όριο ευθύνης για κάθε κάλυψη μειώνεται αντίστοιχα με κάθε ποσό καταβολής αποζημίωσης.

Αν προκύψουν περισσότερες ζημιές ταυτόχρονα από την ίδια αιτία, θεωρούνται ως μία.

Άρθρο 4 | Πότε ξεκινά η ασφαλιστική κάλυψη και πόσο διαρκεί η κάλυψη από 
το ασφαλιστήριο;
H κάλυψη του Ασφαλισμένου από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ξεκινά την ημερομηνία που αναφέρεται 

στο Πιστοποιητικό ασφάλισης με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο ασφάλιστρο. Η 

διάρκεια Ασφάλισης είναι η χρονική περίοδος, κατά την οποία ισχύει η παρεχόμενη ασφάλιση και η οποία 

ξεκινά κατά το χρόνο που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

Οι καλύψεις του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου ισχύουν μόνο για περιστατικά, συμβάντα, ζημιές ή απώλειες 

που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια Ασφάλισης.
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Άρθρο 5 | Πώς ανανεώνεται η ασφαλιστική κάλυψη;
5.1 Ανανέωση με τους ίδιους όρους

Πριν από τη λήξη της κάλυψης η Εταιρία θα ενημερώσει για το ασφάλιστρο της νέας ασφαλιστικής 

περιόδου, καθώς και για την ημερομηνία πληρωμής του. Αν ο Ασφαλισμένος καταβάλλει στον 

Συμβαλλόμενο το νέο ασφάλιστρο μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής, τότε η κάλυψη του 

Ασφαλισμένου θα ανανεωθεί αυτόματα. Σε διαφορετική περίπτωση, η κάλυψη του Ασφαλισμένου παύει 

να ισχύει.

5.2 Ανανέωση με τροποποίηση όρων

Η Εταιρία, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Συμβαλλόμενο, έχει το δικαίωμα, στη λήξη του

Ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να τροποποιήσει τους όρους ή/και τα όρια των καλύψεων του 

προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα ενημερώσει κάθε Ασφαλισμένο για τους νέους 

όρους ή/ και τα νέα όρια των καλύψεων, καθώς και για το ασφάλιστρο που θα ισχύει για την επόμενη 

ασφαλιστική περίοδο, όπως και για την ημερομηνία πληρωμής του. 

Στην περίπτωση αυτή, αν ο Ασφαλισμένος καταβάλλει στον Συμβαλλόμενο το νέο ασφάλιστρο μέχρι 

την ημερομηνία πληρωμής, τότε η κάλυψη του Ασφαλισμένου θα ανανεωθεί αυτόματα. Σε διαφορετική 

περίπτωση, η κάλυψη του Ασφαλισμένου παύει να ισχύει.

5.3 Μη ανανέωση

Στη λήξη του συμβολαίου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μην ανανεώσει την κάλυψη για το σύνολο των 

Ασφαλισμένων.

Άρθρο 6 | Πώς πληρώνεται το ασφάλιστρο;
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο απευθείας στον Συμβαλλόμενο, κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης ένταξης στο Ομαδικό ασφαλιστήριο. Στην συνέχεια, ο Συμβαλλόμενος αποδίδει 

στην Εταιρία το ασφάλιστρο αυτό, εντός των χρονικών διαστημάτων που έχουν συμφωνηθεί, για την 

έναρξη της κάλυψης.

Άρθρο 7 | Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια των καλύψεων;
Η κάλυψη ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το περιεχόμενο της κατοικίας που έχει ασφαλιστεί και τα 

στοιχεία της αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

Άρθρο 8 | Επιβαρύνσεις και άλλα έξοδα
Κάθε φόρος ή τέλος επιβαρύνει αποκλειστικά είτε το ασφάλιστρο που καλείται να καταβάλλει κάθε 

Ασφαλισμένος ή το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την Εταιρία. Επίσης, ο Ασφαλισμένος 

επιβαρύνεται και με όλα τα έξοδα στα οποία μπορεί να υποβληθεί η Εταιρία από κοινοποιημένες 

εκχωρήσεις ή από κατασχέσεις στα χέρια της ως τρίτης.
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Άρθρο 9 | Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του προσώπου που καταρτίζει την ασφάλιση;
1. Κατά την ένταξη στο Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Το πρόσωπο που ζητά την ένταξη στο Ομαδικό ασφαλιστήριο, θα πρέπει να δηλώσει στην Εταιρία κάθε 

στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά τη διαδικασία ένταξης.

α) Ωστόσο, αν από αμέλεια δε γνωστοποιήσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο που γνωρίζει και είναι 

αντικειμενικά σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει 

την κάλυψη συγκεκριμένου ασφαλισμένου προσώπου από το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσα σε 

ένα (1) μήνα, από τη στιγμή που λάβει γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. Η καταγγελία του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου επιφέρει ακύρωση του ασφαλιστηρίου μετά από δεκαπέντε (15) μέρες, από 

την παραλαβή της καταγγελίας.

β) Αν από δόλο δε γνωστοποιήσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και είναι 

αντικειμενικά σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την 

κάλυψη του  ασφαλισμένου προσώπου από το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσα σε ένα (1) μήνα 

από τη στιγμή που λάβει γνώση της παράβασης. Στην περίπτωση αυτή, η καταγγελία του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου επιφέρει άμεση ακύρωση. Αν η ζημιά συμβεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία (του ενός 

μήνα), η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημίωση. Παράλληλα, ο 

Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε οικονομική ζημιά που προκάλεσε στην 

Εταιρία.

γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται ούτε σε υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, ούτε της Εταιρίας, 

δεν έχουν γίνει γνωστά στην Εταιρία στοιχεία και περιστατικά που είναι αντικειμενικά σημαντικά για την 

εκτίμηση του κινδύνου, ισχύουν όλα όσα προβλέπει η Παράγραφος 1, Περίπτωση (α) του Άρθρου αυτού.

2. Κατά τη διάρκεια της κάλυψης μέσω του Ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου:

Ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες 

από τη στιγμή που πληροφορήθηκε για οποιαδήποτε ενέργεια, στοιχείο ή περιστατικό που επιφέρει 

σημαντική επίταση του κινδύνου (π.χ. αλλαγή στη χρήση) και μεταβάλλει τον κίνδυνο σε τέτοιο βαθμό 

που αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε αποδεχτεί την κάλυψη του συγκεκριμένου προσώπου ή δεν θα 

την είχε αποδεχτεί με τους ίδιους όρους. Επιπλέον, ο Ασφαλισμένος, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει 

γραπτώς την Εταιρία αν υπάρχει μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτό το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο σε τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση της επίτασης του κινδύνου, ισχύουν για την καταγγελία 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού.

3. Μετά από ζημιά:

α) Ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να συμπληρώσει και να παραδώσει μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη στιγμή 

που έλαβε γνώση για τη ζημιά, τη Δήλωση Ζημιάς της Εταιρίας με τα παρακάτω στοιχεία:

• Την αιτία που υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια.

• Τη λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προκλήθηκαν.

• Την εκτίμηση για το χρηματικό ποσό των ζημιών ή απωλειών.

• Τα στοιχεία αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των μαρτύρων, εφόσον αυτά είναι 

γνωστά.
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• Να κρατήσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από 

πραγματογνώμονα της Εταιρίας.

• Να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές, αμέσως μετά τη ζημιά.

• Να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του σαν να μην ήταν Ασφαλισμένος 

(ανεξάρτητα με τις ενέργειες των Αρχών), με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς των 

ασφαλισμένων αντικειμένων.

• Να κρατήσει τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις για τα έξοδα των επισκευών, γιατί με βάση αυτά θα 

διευθετηθεί μέρος της ζημιάς.

• Να γνωστοποιήσει, αμέσως, στην Εταιρία οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης προς τρίτο ή 

οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να δημιουργήσει απαιτήσεις τρίτων. Η γνωστοποίηση πρέπει να 

περιλαμβάνει, γραπτώς, όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και το 

χρηματικό ποσό της πιθανής απαίτησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει 

η Εταιρία.

• Να παρέχει κάθε επιπλέον πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα 

του ζητήσει.

• Να στείλει στην Εταιρία μία προσφορά από τεχνικό της επιλογής του για την αποκατάσταση της 

ζημιάς. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και δεύτερη προσφορά από τεχνικό, αν το κρίνει 

απαραίτητο.

β) Επίσης, ο Ασφαλισμένος δεν θα πρέπει:

• Να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή του χώρου του περιεχομένου της ασφαλισμένης κατοικίας, χωρίς 

την έγκριση της Εταιρίας.

• Να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή των αντικειμένων που έχουν πάθει βλάβη, χωρίς την έγκριση 

της Εταιρίας.

• Να προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή, απομάκρυνση, απόκρουση, 

αναγνώριση, συμβιβασμό ή διακανονισμό, χωρίς την έγκριση της Εταιρίας.

Αν ο Ασφαλισμένος παραβεί με δική του υπαιτιότητα οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις, 

τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της ή/και την επιστροφή της 

αποζημίωσης που του κατέβαλε.

Άρθρο 10 | Ποια δικαιώματα έχουν ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος;
• Ο Συμβαλλόμενος έχει όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

• Σε περίπτωση αποζημίωσης, αυτή δίνεται στον Ασφαλισμένο.

• Ο Συμβαλλόμενος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να 

ζητήσει την προσθήκη ή την αφαίρεση ασφαλισμένων.

• Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει την αλλαγή του τρόπου ή/και της συχνότητας πληρωμής του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

• Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα Εναντίωσης. Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιώματα αυτά, 

παρέχονται στο Πιστοποιητικό Aσφάλισης.
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Άρθρο 11 | Για ποιους άλλους λόγους μπορεί να ακυρωθεί η κάλυψη μέσω του 
Ομαδικού ασφαλιστηρίου και τι ισχύει στην περίπτωση αυτή;
11.1 Η κάλυψη του Ασφαλισμένου ακυρώνεται όταν:

• Καταδικαστεί, σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, για το αδίκημα της απάτης σχετικά με τις 

ασφάλειες ή σε αδίκημα συγγενές με αυτό.

• Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη (Εταιρία, Συμβαλλόμενος) κηρυχθεί σε πτώχευση, 

απαγορευτεί η ελεύθερη διάθεση εκ μέρους τους των περιουσιακών τους στοιχείων, ή τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Ομαδικό 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την κάλυψη του ασφαλισμένου 

για το υπόλοιπο της διάρκειας που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

11.2 Αν ζητηθεί ακύρωση από την Εταιρία, η κάλυψη του συγκεκριμένου Ασφαλισμένου θα ακυρωθεί 

σε ένα (1) μήνα από τη στιγμή που αυτός θα ενημερωθεί σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα 

επιστρέψει τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ωστόσο, αν ζητηθεί 

ακύρωση της κάλυψης από τον Ασφαλισμένο, μετά την πάροδο του χρόνου άσκησης του δικαιώματος 

Εναντίωσης, ανεξαρτήτως αν έχει επέλθει ζημιά ή όχι, το ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί δεν θα 

επιστραφεί, καθώς αυτό οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.

Άρθρο 12 | Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;
Η Εταιρία αποζημιώνει τα ασφαλισμένα αντικείμενα που ήταν σε χρήση, σε αξία καινούργιων της 

ίδιας χρήσης ή ποιότητας, μέχρι το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων του Πιστοποιητικού 

ασφάλισης (Ασφάλιση σε Α’ κίνδυνο), με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

παρακάτω:

1. Αν το ασφαλισμένα αντικείμενα που υπέστησαν ζημιά δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με 

άλλα πανομοιότυπα ή παρόμοια, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αξία όσο το δυνατόν πιο 

παρεμφερών αντικειμένων, της ίδιας ή όσο το δυνατό παρόμοιας ποιότητας και απόδοσης.

2. Τα είδη ένδυσης και υπόδησης, οι τσάντες κάθε είδους, τα αξεσουάρ ένδυσης, οι κουρτίνες, τα 

υφάσματα των επιπλώσεων, τα κλινοσκεπάσματα, τα αντικείμενα που είναι σε αχρηστία ή έχουν 

χάσει τη δυνατότητα λειτουργίας τους, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται σε κοινόκτητους και 

βοηθητικούς χώρους, αποζημιώνονται στην πραγματική τους αξία.

3. Ο Ασφαλισμένος αποζημιώνεται σε αξία καινούργιου, μόνο αν επιλέξει να επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει 

τα ζημιωθέντα αντικείμενα μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία της ζημιάς. Σε διαφορετική 

περίπτωση, η Εταιρία θα αποζημιώσει με βάση την πραγματική αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων.

Το ποσό της διαφοράς αξίας αντικατάστασης και της πραγματικής αξίας των αντικειμένων που έχουν 

υποστεί ζημιά, θα καταβάλλεται από την Εταιρία αφού ο Ασφαλισμένος παραδώσει στην Εταιρία 

τα σχετικά τιμολόγια και μόνο μετά από την αποδεδειγμένη αντικατάσταση των κατεστραμμένων 

αντικειμένων, εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος.
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Σε καμία περίπτωση η αποζημίωση με βάση την αξία αντικατάστασης, δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό 

κόστος των κατεστραμμένων αντικειμένων και σύμφωνα πάντα με την περίπτωση 2 στο Άρθρο αυτό.

Καμία άλλη αξία, όπως προσωπική ή συναισθηματική, δεν αποζημιώνεται.

Άρθρο 13 | Ποια είναι τα δικαιώματα της Εταιρίας κατά την αποζημίωση;
13.1 Κατά το χρόνο της αποζημίωσης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να:

• Κάνει έρευνα για να διαπιστώσει αν όντως υπήρξε ζημιά, τα αίτιά της, καθώς και τις περιστάσεις κάτω 

από τις οποίες έγινε.

• Κάνει έρευνα για την αξία του καλυπτόμενου κινδύνου, κατά το χρόνο που συνέβη η ζημιά.

• Ζητήσει από τον Ασφαλισμένο να στείλει στα γραφεία της, κάθε αποδεικτικό μέσο που είναι απαραίτητο 

ή/και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς.

13.2 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της, αν ο Ασφαλισμένος 

παρεμποδίσει υπαίτια το δικαίωμά της να ελέγξει την ασφαλισμένη κατοικία, καθώς και να παραλάβει όλα 

τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

13.3 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, μετά την εκκαθάριση του ποσού της ζημιάς, αν το επιθυμεί να:

•  Κρατήσει η ίδια τα αντικείμενα που έχουν υποστεί βλάβη.

• Αντικαταστήσει τα αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά με καινούργια, αντί χρηματικής αποζημίωσης. 

Αν, ωστόσο, η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή, τότε η Εταιρία έχει υποχρέωση να πληρώσει σαν 

αποζημίωση το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση σε αξία καινούργιου. Σε περίπτωση που 

προκύψει αύξηση του κόστους αντικατάστασης, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει το επιπλέον 

αυτό κόστος, λόγω τροποποίησης κανονισμών ή άλλων ρυθμίσεων από τις εποπτεύουσες Αρχές (π.χ. 

δημοτικές, πολεοδομικές, υγειονομικές κ.λπ.).

Αν μετά από κλοπή, τα ασφαλισμένα αντικείμενα βρεθούν πριν από την καταβολή της αποζημίωσης, ο 

Ασφαλισμένος υποχρεώνεται να τα δεχθεί και δεν έχει το δικαίωμα αποζημίωσης από την Εταιρία, παρά μόνο 

για το τμήμα αυτών που έχει υποστεί ζημιά ή απώλεια. Αν τα αντικείμενα βρεθούν από τον Ασφαλισμένο μετά 

από την είσπραξη της αποζημίωσης, τότε επειδή αυτά ανήκουν πλέον στην Εταιρία αυτός έχει την υποχρέωση 

να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την απόκτηση τίτλου στο όνομα της Εταιρίας.

Άρθρο 14 | Τι ισχύει σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης;
Στην πολλαπλή ασφάλιση, το περιεχόμενο της κατοικίας του Ασφαλισμένου έχει ασφαλιστεί για τον ίδιο 

κίνδυνο σε περισσότερες από μία ασφαλιστικές εταιρίες. Στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση που θα 

καταβληθεί, δεν μπορεί να ξεπεράσει τη συνολική έκταση της ζημιάς.

Η Εταιρία ευθύνεται μέχρι το ανώτατο ποσό που αναφέρεται ανά κάλυψη στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. 

Tο περιεχόμενο της ίδιας κατοικίας δε μπορεί να ασφαλιστεί με περισσότερες από μια ίδιες ασφαλιστικές 

συμβάσεις. Ωστόσο στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ασφαλίσει το περιεχόμενο της κατοικίας του με 
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περισσότερες από μια ίδιες με την παρούσα, ασφαλιστικές συμβάσεις, τότε το σύνολο της αποζημίωσης 

που θα του καταβληθεί δε θα υπερβεί, σε καμιά περίπτωση τη συνολική έκταση της ζημιάς του.

Άρθρο 15 | Πώς καταβάλλεται η αποζημίωση;
Για να πληρωθεί η αποζημίωση ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στο Άρθρο 9 παρ. 3.

Η Εταιρία καταβάλλει την αποζημίωση στον Ασφαλισμένο, με όλους τους νόμιμους τρόπους πληρωμής. Η 

αποζημίωση καταβάλλεται, αφού αφαιρεθεί η αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων που έχει απομείνει.

Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το συμβάν και δεν έχει καμιά 

υποχρέωση για καταβολή τυχόν αποθετικών ζημιών ή ζημιών από στέρηση νομής ή κατοχής του 

αντικειμένου που καταστράφηκε ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κ.λπ.) ή για 

μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το συμβάν.

Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Ασφαλισμένου, είτε για δόλο είτε για αμέλεια, δεν καταβάλλεται 

αποζημίωση προτού απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Στην περίπτωση αυτή, αν δεν ασκηθεί δίωξη εναντίον του Ασφαλισμένου, μπορεί να καταβληθεί 

αποζημίωση, αφού περάσουν ενενήντα (90) μέρες από την ημερομηνία που η δικογραφία σχηματίστηκε 

και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να φέρει στην Εταιρία 

τα σχετικά πιστοποιητικά (εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις κ.λπ.).

Άρθρο 16 | Πότε γίνεται υποκατάσταση από την Εταιρία;
Η Εταιρία, αποζημιώνοντας τον Ασφαλισμένο, αποκτά όλα τα δικαιώματα που έχει αυτός εναντίον 

κάποιου τρίτου ο οποίος είναι πιθανόν υπαίτιος για τη ζημιά, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Νόμου 

2496/1997.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα 

του Ασφαλισμένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά 

για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης 

αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά.

Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών

αγώνων ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης.

Άρθρο 17 | Πότε παραγράφονται οι αξιώσεις;
Οι αξιώσεις που πηγάζουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραγράφονται αφού περάσουν τέσσερα (4) 

χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έγιναν.



11

Ειδικοί όροι καλύψεων
περιεχομένου κατοικίας 

Οι καλύψεις που παρέχονται μέσω του Ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου αφορούν το περιεχόμενο 

της ασφαλισμένης κατοικίας και αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων του Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Ως 

«περιεχόμενο» ορίζονται τα:

I. κινητά αντικείμενα του συνήθη οικιακού εξοπλισμού που βρίσκονται στο στεγασμένο χώρο του κτιρίου ή 

σε αποθήκες που ανήκουν στο κτίριο ή στους κοινόκτητους χώρους της οικοδομής στην οποία ανήκει η 

κατοικία.

II. τα σταθερά αντικείμενα που είναι προσαρτημένα στο κτίριο της κατοικίας και είναι δυνατόν να 

αφαιρεθούν για να επανεγκατασταθούν σε άλλο (π.χ. κλιματιστικά, spot, φωτιστικά, εντοιχισμένες 

ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.), χωρίς να μειωθεί η αξία τους, υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση: 

(α) ανήκουν στον Ασφαλισμένο ή ο Ασφαλισμένος είναι νομικά υπεύθυνος για αυτά ή ανήκουν σε μέλος 

της οικογένειας του Ασφαλισμένου που ζει στην κατοικία και (β) βρίσκονται στην κατοικία κατά τον χρόνο 

της απώλειας ή ζημιάς.

Στην έννοια του συνήθη οικιακού εξοπλισμού περιλαμβάνονται η επίπλωση, τα σκεύη, οι ηλεκτρικές 

συσκευές, τα ενδύματα και όλα τα κινητά αντικείμενα οικιακού εξοπλισμού, όπως και προσωπικά 

αντικείμενα, εφόσον τα αντικείμενα αυτά προορίζονται για οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση.
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Άρθρο 18 | Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πυρκαγιάς σε δάσος, πτώσης κεραυνού, καπνού, θα πρέπει να έχει επέλθει 

είτε ανάφλεξη (καύση που να συνοδεύεται από φλόγα) ή αντικείμενο που πήρε φωτιά, ενώ δεν έπρεπε να 

πάρει, τυχαία και χωρίς δόλο, είτε πυρκαγιά σε δάσος, είτε πτώση κεραυνού, είτε καπνό από πυρκαγιά. 

Αντίθετα, δεν καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές από πυρκαγιά, οι οποίες θα προκύψουν από φωτιά που 

προήλθε από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη γεωλογική διαταραχή.

Άρθρο 19 | Έκρηξη
Σε περίπτωση έκρηξης, θα πρέπει αυτή να οφείλεται είτε σε ξαφνική και βίαιη διαστολή αερίων, ή 

λέβητα, ή καυστήρα κεντρικής θέρμανσης οποιασδήποτε μορφής καύσιμης ύλης ή θερμοσίφωνα. Στην 

αποζημίωση, συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκληθούν στο ίδιο το αντικείμενο.

Άρθρο 20 | Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, 
κλαδιών, στύλων συνέπεια καλυπτόμενων κινδύνων
Σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήματος, πτώσης αεροσκάφους, πτώσης δέντρων, κλαδιών ή στύλων, θα 

πρέπει αυτή να οφείλεται είτε σε πρόσκρουση οχήματος στην ασφαλισμένη κατοικία, είτε σε πτώση 

αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό, είτε σε πτώση δένδρων, κλαδιών ή στύλων που 

θα προκληθεί από αιτία που καλύπτεται σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν καλύπτονται τα 

έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν από πρόσκρουση οχήματος, το οποίο ανήκει ή οδηγείται από τον 

Ασφαλισμένο ή συγγενή του, μέχρι και β’ βαθμού συγγένειας.

Άρθρο 21 | Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση & θύελλα, διαρροή /θραύση 
σωληνώσεων
Σε περίπτωση διαρροής, θα πρέπει αυτή να οφείλεται είτε σε πλημμύρα ή καταιγίδα ή χαλαζόπτωση ή 

θύελλα ή θραύση σωληνώσεων/δεξαμενών (ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης). Αντίθετα, δεν 

καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που θα προκύψουν:

• από εισροή υδάτων μέσω ανοιγμάτων (οροφή, πόρτες και παράθυρα) του κτιρίου, που στεγάζει το 

ασφαλισμένο περιεχόμενο, που δεν ήταν κλειστά κατά το χρόνο εκείνο.

• κατά τη διάρκεια κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής του κτιρίου, εκτός και αν οι εξωτερικές 

πόρτες, παράθυρα ή άλλα ανοίγματα του κτιρίου αυτού, έχουν επισκευαστεί πλήρως.

• σε αντικείμενα της οικοσκευής τα οποία βρίσκονται σε υπόγειες αποθήκες οικιακής χρήσης και δεν είναι 

τοποθετημένα σε ράφια ύψους τουλάχιστον 15 εκατοστών από το έδαφος.

Άρθρο 22 | Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου
Σε περίπτωση κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου, καλύπτεται η ολική ή η μερική κλοπή 

των αντικειμένων του περιεχομένου της ασφαλισμένης κατοικίας μετά από παραβίασή της με βίαια μέσα, 

σε περίπτωση διάρρηξης ή ακόμα και ληστείας, με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας, φυσικής ή ένοπλης. 

Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο της κατοικίας από τους διαρρήκτες 

κατά τη διάρκεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν αντικείμενα.
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Δεν καλύπτεται η ολική ή η μερική κλοπή των ασφαλισμένων αντικειμένων, αν η κλοπή:

• έγινε με αντικλείδι ή χωρίς παραβίαση της κατοικίας με βίαιο τρόπο

• δε δηλώθηκε στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, αμέσως μετά το γεγονός

• έγινε από οποιοδήποτε συγκάτοικο, μέλος της οικογένειας, σύντροφο, υπάλληλο ή οικιακό βοηθό του 

Ασφαλισμένου, με την ιδιότητα του αυτουργού –έστω και ηθικού– ή του συνεργού

•  έγινε κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς είτε ύστερα από αυτήν

Άρθρο 23 | Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας
Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που προκαλούνται στο Κτίριο της Ασφαλισμένης κατοικίας από 

διαρρήκτες, σε περίπτωση:

• απόπειρας κλοπής ή κλοπής

•  απόπειρας ληστείας ή ληστείας

Δεν καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές που προκαλούνται στο Κτίριο της Ασφαλισμένης κατοικίας

αν η απόπειρα κλοπής ή ληστείας ή η κλοπή ή η ληστεία:

•  έγινε με αντικλείδι

•  δε δηλώθηκε στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, αμέσως μετά το γεγονός

•  έγινε από οποιοδήποτε συγκάτοικο, μέλος της οικογένειας, σύντροφο, υπάλληλο ή οικιακό βοηθό του 

Ασφαλισμένου, με την ιδιότητα του αυτουργού, έστω και ηθικού, ή του συνεργού

•  έγινε κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ή μετά από αυτή.

Άρθρο 24 | Τι δεν καλύπτεται από το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Δεν καλύπτονται οι ζημιές ή οι απώλειες που έχουν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τα παρακάτω

γεγονότα ή είναι συνέπεια των παρακάτω γεγονότων:

• Πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί επίσημα είτε όχι (πολεμικές πράξεις), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, 

στάση, πραξικόπημα, κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντιστάσεις κατά της 

Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και παρόμοιες περιπτώσεις.

• Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ακτινοβολίες, ραδιενεργό μόλυνση, 

οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο από καύση 

πυρηνικού υλικού. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση εξαίρεσης, σαν καύση θεωρείται και κάθε 

αυτοδύναμη εξέλιξη (process) πυρηνικής διάσπασης.

•  Ζημιές που προϋπήρχαν της κατάρτισης της ασφαλιστικής κάλυψης .

•  Ζημιές που οφείλονται σε βιολογική ή/και χημική μόλυνση.

• Διαταγή οποιασδήποτε Αρχής, εκτός αν η εντολή δίνεται στο πλαίσιο ζημιάς, η οποία καλύπτεται από 

το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

• Ζημιές που προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο του Ασφαλισμένου, ή των προσώπων που 

συγκατοικούν με αυτόν, νόμιμων αντιπροσώπων του, εκπροσώπων του, τρίτων στους οποίους έχει 

ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης, καθώς και των προσώπων που 

έχουν προστηθεί απ’ αυτόν.

•  Ελαττώματα των ασφαλισμένων αντικειμένων.
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•  Δαπάνες αποκατάστασης ζημιάς, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης των 

αντικειμένων που έχουν υποστεί ζημιά σε σχέση με την κατάσταση που βρίσκονταν πριν.

• Κατολίσθηση ή καθίζηση του εδάφους.

• Ζημιές προερχόμενες από φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, κακοτεχνία ή/και ελλιπή συντήρηση, το 

κόστος επισκευής και αντικατάστασης αντικειμένων που δεν επλήγησαν άμεσα από τη ζημιά, καθώς 

και οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλισμένων αντικειμένων.

• Ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια παράνομης κατοχής ή μόνιμης ή προσωρινής στέρησης 

της χρήσης του ασφαλισμένου ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο.

• Ζημιές σε αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα.

• Ζημιές σε αντικείμενα ενσωματωμένα στην εξωτερική πλευρά του κτίσματος όπως ενδεικτικά αλλά όχι 

περιοριστικά κεραίες, τέντες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, στέγαστρα, υπόστεγα, πέργκολες, κιόσκια, BBQ.

• Ζημιές στην κατοικία, η οποία έχει παραμείνει ακατοίκητη και χωρίς επίβλεψη περισσότερο από 

ενενήντα (90) συνεχόμενες μέρες. 

•  Εάν ο Ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο, δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται στους 

εταίρους, στα μέλη των οικογενειών τους και στα πρόσωπα που έχουν προστηθεί από το 

ασφαλισμένο νομικό πρόσωπο.

Επίσης, δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες σε: έγγραφα, παραστατικά αξίας, τίτλους, ομολογίες, μετοχές, 

επιταγές, συναλλαγματικές, τραπεζογραμμάτια, γραμμάτια σε διαταγή, υποσχετικά, έγγραφα κάθε είδους με τα 

οποία έχει συσταθεί ή αποδεικνύεται οποιαδήποτε έννομη σχέση, δελτία παιχνιδιών του ΟΠΑΠ και οτιδήποτε 

παρόμοιο, ράβδους χρυσού, αργυρού ή από οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο, νομίσματα, 

χρήματα, κοσμήματα, ρολόγια, γραμματόσημα, ένσημα, συλλογές κάθε φύσης, λογιστικά βιβλία, υποδείγματα, 

σχέδια, μήτρες, κάθε είδους προγράμματα υπολογιστών, χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, μετάλλια, κύπελλα 

αγώνων, οχήματα, σκάφη και μηχανές θαλάσσης, τρόφιμα κάθε είδους και ποτά.

Άρθρο 25 | Ποιες εξαιρέσεις ισχύουν για τα βιβλία;
Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά σε έναν ή περισσότερους τόμους ενός πολύτιμου συγγραφικού έργου, 

η Εταιρία δε θα αποζημιώσει την αξία ολόκληρου του έργου, αλλά μόνο την αξία των τόμων ή των 

τμημάτων του έργου που έχουν υποστεί τη ζημιά.

Αν η αξία των τόμων αυτών ή/και ολόκληρου του έργου, αλλά και οποιουδήποτε άλλου από τα ασφαλισμένα 

βιβλία ή/και από τα συγγράμματα, δεν μπορεί να προσδιοριστεί (π.χ. λόγω αποσύρσεως από την κυκλοφορία), 

τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ως βάση αποζημίωσης την αξία αποκατάστασης των εντύπων αυτών, η οποία θα 

περιλαμβάνει αποκλειστικά το κόστος του χαρτιού, της εκτύπωσης και της βιβλιοδεσίας αυτών.

Ως αξία βιβλίου ορίζεται το κόστος αγοράς (εμπορική αξία) των παραπάνω εντύπων, από τους 

συνηθισμένους φορείς διάθεσης (π.χ. βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι) και σε καμία περίπτωση δεν 

αποζημιώνεται οποιαδήποτε συλλεκτική, συναισθηματική ή άλλη αξία των εντύπων αυτών. Τα 

χειρόγραφα και τα σπάνια βιβλία εξαιρούνται από την ασφάλιση.
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Λεξικό όρων

Αίτηση Ένταξης στο Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Είναι το έγγραφο στο οποίο δηλώνονται από τον Ασφαλισμένο προς την Εταιρία όλα τα στοιχεία ή 

γεγονότα που είναι γνωστά σε αυτόν, αφορούν την κατάσταση της προς ασφάλιση κατοικίας και είναι 

απαραίτητα για την ορθή εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου από Εταιρία.

Αξία αντικατάστασης ή αξία καινούργιου

Το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση του περιεχομένου της ασφαλισμένης κατοικίας με 

καινούργιο της ίδιας χρήσης ή ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων αμοιβών τρίτων. 

Πρόκειται για την αξία που έχει το περιεχόμενο τη χρονική στιγμή πριν από τη ζημιά.

Αξία αγοραστική/πραγματική

Είναι η τρέχουσα αξία που έχει κάθε αντικείμενο που καλύπτεται τη χρονική στιγμή πριν τη ζημιά.

Αποζημίωση

Το ποσό που η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους 

όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφαλισμένος

Ο ιδιοκτήτης του περιεχομένου της ασφαλισμένης κατοικίας, στον οποίο η Εταιρία υποχρεούται να 

καταβάλλει αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

Ασφάλιση σε Α’ κίνδυνο

Αποζημίωση του περιεχομένου της ασφαλισμένης κατοικίας από το πρώτο Ευρώ, σε περίπτωση ζημιάς.

Δήλωση Ζημιάς

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

Επίταση (αύξηση) κινδύνου

Η αλλαγή προς το χειρότερο των συνθηκών που επικρατούν στην ασφαλισμένη κατοικία.

Ζημιά/Συμβάν

Αιφνίδιο, τυχαίο και ατυχηματικού χαρακτήρα γεγονός που προκαλεί βλάβες ή φθορές ή απώλειες στο 

περιεχόμενο της κατοικίας που έχει ασφαλιστεί.

Θύελλα

Φυσικό φαινόμενο στο οποίο επικρατούν άνεμοι οκτώ (8) μποφόρ και άνω, σύμφωνα με το δελτίο της 

Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Καταιγίδα

Δυνατή βροχόπτωση, το ύψος της οποίας ξεπερνά τα 5mm/ώρα/τετραγωνικό εκατοστό (τ.εκ.).

Πλημμύρα

Η υπερχείλιση ή παρέκκλιση νερού από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών 

υδατορευμάτων, η διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημόσιου δικτύου παροχής ύδατος και οποιαδήποτε 

άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχόμενων από χώρους εκτός των ασφαλισμένων κτιρίων ή των 

κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισμένα αντικείμενα.
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Πρόσθετη Πράξη

Το έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται οποιαδήποτε αλλαγή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Συμβαλλόμενος

Είναι το πρόσωπο που έχει συνάψει το Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Εταιρία για την κάλυψη 

των ασφαλισμένων προσώπων. Στην περίπτωση αυτού του Ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 

Συμβαλλόμενος είναι η εταιρία «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE A.E.B.E.»



www.anytime.gr
T: 210 94 60000

Kάθε στιγμή,
περισσότερα


