Ενημερωθείτε για τις βασικές τροποποιήσεις στους όρους ασφάλισης αυτοκινήτου
των συμβολαίων που εκδόθηκαν πριν το Μάιο του 2014, με βάση το νέο Νόμο
4261/2014
Δείτε παρακάτω τις τροποποιήσεις στους όρους ασφάλισης αυτοκινήτου των συμβολαίων που
εκδόθηκαν πριν το Μάιο του 2014, σύμφωνα με το νέο Νόμο 4261/2014 που ισχύει από 05/05/2014.

Άρθρο 6. Διάρκεια ασφάλισης
H ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με την
προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα.
Πριν τη λήξη της, μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωσή της με τους ίδιους ή άλλους όρους. Στην
περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα αποστείλει ειδοποίηση πληρωμής με το ασφάλιστρο της νέας
ασφαλιστικής περιόδου. Η ασφαλιστική σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ, εφόσον το ασφάλιστρο πληρωθεί
μέχρι την ημερομηνία οφειλής.

Άρθρο 12. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης
A. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αυτοκίνητου
1. H ασφάλιση μπορεί να λυθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών οποτεδήποτε. Στις
περιπτώσεις αυτές η Εταιρία μπορεί να επικαλεστεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης απέναντι στον
τρίτο που ζημιώθηκε, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίησή της, από μέρους της,
στο Κέντρο Πληροφοριών.
2. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταγγείλλουν την ασφαλιστική σύμβαση
οποιαδήποτε στιγμή, με γραπτή δήλωση που αποστέλλεται με fax ή ηλεκτρονικά στα στοιχεία
επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρία, στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα έντυπά της. Τα
αποτελέσματα της καταγγελίας αυτής επέρχονται άμεσα, μόλις γίνει η παραλαβή της από την Εταιρία.
Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης του παρόντος άρθρου, η
Εταιρία ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ειδικά στην
περίπτωση καταγγελίας σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο β του άρθρου αυτού, η ενημέρωση δεν
μπορεί να γίνει πριν περάσουν 30 μέρες από την αποστολή της σχετικής επιστολής.

Για την απόδειξη της ασφάλισής σας
Ο νέος νόμος προβλέπει απλοποίηση των διαδικασιών και ρυθμίσεις όπως η κατάργηση του σήματος και
της βεβαίωσης ασφάλισης. Σε περίπτωση ελέγχου από Αστυνομική Αρχή, θα πρέπει να δείξετε το
ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, το οποίο χρειάζεται να έχετε πάντα στο όχημά σας.
Αν δεν έχετε παραλάβει ακόμη το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας μετά την πληρωμή, χρειάζεται να δείξετε
την απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρων και συνοδευτικά την ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων, αν την
έχετε στη διάθεσή σας.

