
Τι ασφαλίζεται; 
Όλα τα προγράμματα Short Drive περιλαμβάνουν τις
προκαθορισμένες καλύψεις:
✓  Αστική ευθύνη έναντι τρίτων 
✓  Σωματικές βλάβες/απώλεια ζωής
 (έως ποσού 1.300.000 ανά θύμα από 01/01/2022)
✓  Υλικές ζημιές (έως ποσού 1.300.000 ανά ατύχημα από 01/01/2022) 
✓  Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 (που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο όχημα)
✓  Ιατρικές συμβουλές (Γραμμή Υγείας 1010) 
✓  Μεταφορά του οχήματος από ατύχημα
 (καταγραφή συνθηκών ατυχήματος) 
✓  Προσωπικό ατύχημα

Προαιρετικά, για το πρόγραμμα ασφάλισης Short Drive Basic 
3000 παρέχονται επιπλέον οι καλύψεις:
✓  Οδική Βοήθεια 
✓  Νομική προστασία οχήματος & οδηγού
 (κάλυψη νομικών δαπανών για την υπεράσπισή σας)
✓  Θραύση κρυστάλλων
✓  Προστασία εκτός φιλικού διακανονισμού 

Το πρόγραμμα ασφάλισης Short Drive Value περιλαμβάνει 
επιπλέον των προκαθορισμένων καλύψεων, τα παρακάτω:
✓  Πυρκαγιά (ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από   
 πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη)
✓  Ολική & Μερική κλοπή (αποζημίωση σύμφωνα με την   
 τρέχουσα αξία του οχήματος και αποζημίωση αξίας
 εξαρτημάτων του οχήματος, του αμαξώματος καθώς και   
 ζημιών του οχήματος όταν ήταν στην κατοχή του κλέπτη)
✓  Φυσικά φαινόμενα (καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι,   
 χιόνι, τυφώνα, λαίλαπα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό)
✓  Τρομοκρατικές ενέργειες & Αναταραχές (υλικές ζημιές από
  τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και από στάσεις απεργίες,  
 οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές – αναταραχές). 
✓  Προσωπικό ατύχημα (αποζημίωση έως του συμφωνηθέντος  
 ποσού για ολική ή μερική ανικανότητα ή απώλεια ζωής του  
 οδηγού από ατύχημα)
✓  Οδική Βοήθεια
✓  Εγγύηση αξίας (σε οχήματα έως 11 μηνών)

Προαιρετικά για το πρόγραμμα ασφάλισης Short Drive Value 
3000 παρέχονται οι επιπλέον  καλύψεις:
✓  Νομικής προστασίας οχήματος & οδηγού
 (κάλυψη νομικών δαπανών για την υπεράσπισή σας) 
✓  Θραύση κρυστάλλων
✓  Προστασία εκτός φιλικού διακανονισμού 

Τι δεν ασφαλίζεται;
✕   Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι διαφορετικών
     προγραμμάτων από αυτό που έχει επιλεγεί από εσάς.
✕   Κάλυψη ζημιών τρίτων από τη λειτουργία του οχήματος
     ως εργαλείου.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Κύριοι περιορισμοί στην κάλυψη.
Στην Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων εξαιρούνται οι ζημίες
που προκαλούνται:
!    Από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη στο νόμο
 άδεια οδήγησης.
!    Όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου βρίσκεται κάτω
 από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
 εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια
 με την πρόκληση του ατυχήματος.
!    Όταν το όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση
 από αυτήν που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας,
 εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την
 πρόκληση του ατυχήματος.
!    Από συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις,   
 εορταστικές παρελάσεις, επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες,   
 διαγωνισμούς ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας και σε σχετικές
 δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις).

Στις προαιρετικές ασφαλιστικές καλύψεις δεν παρέχεται
κάλυψη για ατύχημα:
!    Από δόλο ή βαριά αμέλεια του Λήπτη της ασφάλισης ή του   
 ασφαλισμένου ή του οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου.
!    Όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου βρίσκεται κάτω
 από την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
 εφόσον η παράβαση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια
 με την πρόκληση του ατυχήματος.
!    Από επιδρομή, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού,
 εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά
 την κήρυξη πολέμου, εμφυλίου πολέμου.
!    Από ραδιενέργεια ή πυρηνική ενέργεια.
!    Σε ασφαλισμένα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας που   
 ασφαλίζονται για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμένο χώρο,
 εφόσον το ατύχημα προξενήθηκε έξω από το χώρο αυτό.

Ασφάλιση Οχήματος
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης Short Drive
Εταιρία: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12865/05/Β/86/4, Γ.Ε.Μ.Η.: 305801000, Με έδρα στην Ελλάδα,
Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ελληνικό, Εποπτική Αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, από την κυκλοφορία αυτοκινήτων και συμπληρωματικοί κίνδυνοι που καλύπτουν το ασφαλισμένο 
όχημα και τον οδηγό του. To Short Drive με την τεχνολογία Buy The Mile είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτων, στο οποίο οι παρε-
χόμενες καλύψεις συνδέονται με τον αριθμό των χιλιομέτρων που διανύει το όχημα. Ο Λήπτης της ασφάλισης επιλέγει να ασφαλιστεί για 
ένα προκαθορισμένο αριθμό χιλιομέτρων, που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και σε αυτόν αντιστοιχεί το οφειλόμενο ασφάλιστρο.
Τα χιλιόμετρα που διανύει το ασφαλισμένο αυτοκίνητο και λοιπές πληροφορίες οδικής συμπεριφοράς καταγράφονται με τη χρήση ειδικής 
τηλεματικής συσκευής (On Board Diagnostics), που τοποθετείται σε αυτό από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.

www.anytime.gr

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών δεν υποκαθιστά ούτε την προβλεπόμενη στην κείμενη νομοθεσία προσυμβατική ενημέρωση, 
ούτε την Aσφαλιστική σύμβαση και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της. Πλήρεις πληροφορίες σε σχέση με το παρόν 
ασφαλιστικό προϊόν, παρέχονται στην Αίτηση ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο, το Βιβλίο όρων ασφάλισης και σε κάθε σχετικό 
έγγραφο της Εταιρίας.
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Πού είμαι καλυμμένος;
✓  Η κάλυψη υποχρεωτικής αστικής ευθύνης προς τρίτους ισχύει εντός της Ελλάδας, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και των λοιπών κρατών των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να
 εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας και έχουν προσυπογράψει την “Πολυμερή Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ
 Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης”, που εκδόθηκε στις 15 Mαρτίου 1991.
✓  Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας παρέχεται εντός και εκτός Ελλάδας σε χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης της
 Μ.Βρετανίας, με συγκεκριμένους περιορισμούς.
✓  Οι Λοιπές προαιρετικές καλύψεις ισχύουν εντός της Ελλάδας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετικό όρο ασφάλισης

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία οφειλής που αναφέρεται στην Ειδοποίηση πληρωμής και ανάλογα με την
διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, μπορεί να συμφωνηθεί εφάπαξ οφειλόμενο ή καταβλητέο σε δόσεις.
Η καταβολή του μπορεί να γίνει, με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην Αίτηση ασφάλισης, κατόπιν επιλογής και
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενδεικτικά με μετρητά ή ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω Τράπεζας.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Για να τεθεί σε ισχύ η ασφάλισή σας θα πρέπει να έχετε καταβάλλει το ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το συνολικό ασφάλιστρο,
ανάλογα με την συχνότητα πληρωμής που επιλέξατε. Η διάρκεια της ασφάλισης (ημερομηνία και ώρα έναρξης - λήξης)
αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Η ασφάλιση μπορεί να ανανεώνεται, με τους ίδιους ή άλλους όρους, καλύψεις, ανώτατα όρια,
εφόσον καταβάλλετε το ασφάλιστρο της επόμενης περιόδου, εντός της ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
1. α) με άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες αναιτιολόγητα και χωρίς καμία
ποινή για σας, με την αποστολή γραπτής δήλωσης, είτε με μορφή fax, είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η
Εταιρία, στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα έντυπά της, β) με άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, αποστέλλοντας συστημένη
επιστολή στην Εταιρία, εντός ενός μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του παρεκκλίνει
από την αίτηση ασφάλισης και εντός 14 ημερών σε περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή / και των όρων της
ασφάλισης, γ) με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών οποτεδήποτε, δ) κατόπιν καταγγελίας από εσάς, που γίνεται με την
αποστολή γραπτής δήλωσης, είτε με μορφή fax, είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρία, στην 
επίσημη ιστοσελίδα της και στα έντυπά της, ε) με καταγγελία από την Εταιρία, μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου της σύμβασης 
(ενδεικτικά η εξάντληση του ορίου χιλιομέτρων), από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο. Με τη δήλωση της καταγγελίας, 
που γίνεται με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωση με τον ουσιώδη όρο που παραβιάστηκε, 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της καταγγελίας, έχει σαν αποτέλεσμα τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.
2. Η ακύρωση της κυρίως σύμβασης που ασφαλίζει τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης προς τρίτους ακυρώνει και τις ειδικές συμβάσεις
που ασφαλίζουν τους συμπληρωματικούς κινδύνους.

www.anytime.gr

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
- Να γνωστοποιείτε στην Εταιρία, όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και οτιδήποτε έχει επίδραση στην αποδοχή
 της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων.
- Να δηλώνετε στην Εταιρία μέσα σε 14 μέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση σας, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί
 να επιφέρει σημαντική αύξηση του κινδύνου.
- Να ειδοποιήσετε την Εταιρία, εγγράφως, άμεσα, το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τότε που λάβατε γνώση για το
 ζημιογόνο γεγονός, σε περίπτωση ζημιάς αστικής ευθύνης και οκτώ (8) ημερολογιακές μέρες για ζημιά προαιρετικής κάλυψης.
- Να κάνετε κάθε ενέργεια με σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς.
- Να δίνετε κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση
 του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.
- Nα μην προβείτε σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό
 του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας.
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