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Το παρόν δεν υποκαθιστά ούτε την κατά νόμο προσυμβατική ενημέρωση που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο με την παράδοση της πρότασης ασφάλισης,  
ούτε τους όρους του ασφαλιστηρίου που θα εκδοθεί και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους (ΓΟ & ΕΟ) της αντίστοιχης ασφαλιστικής σύμβασης.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Υποχρεωτική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης  οδηγού / ιδιοκτήτου ΙΧΕ Αυτοκινήτου & Λοιπές Προαιρετικές Καλύψεις, με 
δυνατότητα επιλογής από τον ενδιαφερόμενο μεταξύ των παρακάτω προσφερόμενων πακέτων Easy Drive Basic, Easy Drive 
Gold, Easy Drive Platinum

Τι ασφαλίζεται ;

Α) ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΎΨΕΩΝ EASY DRIVE BASIC:
Υλικές Ζημιές τρίτων € 1.300.000 ανά ατύχημα 

 Σωματικές Βλάβες τρίτων € 1.300.000 ανά θύμα 
Υλικές Ζημιές ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου από 

Ανασφάλιστο Όχημα € 30.000 
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη ασφαλιζομένου 

αυτοκινήτου € 5.000
Φροντίδα Ατυχήματος
Ρυμούλκηση Οχήματος συνεπεία Ατυχήματος

Β)  ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΎΨΕΩΝ EASY DRIVE GOLD:
οι καλύψεις του ανωτέρω  πακέτου Easy Drive Basic
Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς € 100.000
Πυρκαγιά ασφαλισμένου οχήματος
Πυρκαγιά από Στάσεις / Απεργίες / Τρομοκρατικές 

Ενέργειες
Ολική Κλοπή ασφαλισμένου οχήματος
Μερική Κλοπή ασφαλισμένου οχήματος
Νομική Προστασία
Όχημα Αντικατάστασης σε περίπτωση Κλοπής ή ολικής 

καταστροφής του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά 
Γ) ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΎΨΕΩΝ EASY DRIVE PLATINUM :

οι καλύψεις του ανωτέρω πακέτου Easy Drive Basic
Θραύση Κρυστάλλων € 1.000
Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς € 100.000
Πυρκαγιά ασφαλισμένου οχήματος
Πυρκαγιά από Στάσεις / Απεργίες / Τρομοκρατικές 

Ενέργειες
Ολική Κλοπή ασφαλισμένου οχήματος
Μερική Κλοπή ασφαλισμένου οχήματος
Φυσικά Φαινόμενα
 Ίδιες Ζημίες / Κακόβουλες Ενέργειες
Όχημα Αντικατάστασης σε περίπτωση Κλοπής ή ολικής 

καταστροφής του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά
Δ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΎ 
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΜΠΟΡΟΎΝ 
ΝΑ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ :

Θραύση Κρυστάλλων
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού έως € 15.000
Οδική Βοήθεια
Νομική Προστασία

Τι δεν ασφαλίζεται; 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ  ΖΗΜΙΕΣ 
ΠΟΎ ΠΡΟΞΕΝΟΎΝΤΑΙ:

 Από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο 
άδεια οδήγησης για ΙΧΕ αυτοκίνητο 

 Από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια 
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών 

 Λόγω διαφορετικής χρήσης του οχήματος από αυτή που 
καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας 

 Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πάνω από 
το επιτρεπόμενο όριο της άδειας κυκλοφορίας του 

 Από πρόθεση του ασφαλισμένου

Ύπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

Ύπάρχει πλέγμα  εξαιρέσεων που αφορά σε κάθε 
κάλυψη, κάθε πακέτου. Οι εξαιρέσεις ορίζονται 
αναλυτικά στους ΓΟ & ΕΟ του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου Αυτοκινήτου, Αστικής Ευθύνης & 
Προσθέτων Καλύψεων. Ενδεικτικά, προβλέπονται 
περιορισμοί ως εξής:

 απαλλαγή στην κάλυψη των Ιδίων Ζημιών € 450, € 
600 και € 1.500 ανάλογα με την ασφαλιζόμενη αξία του 
οχήματος

 απαλλαγή €0, € 200 ή € 400 στην κάλυψη των Φυσικών 
Φαινομένων

 απαλλαγή € 400 στην κάλυψη των Κακόβουλων 
Ενεργειών, που παρέχεται προαιρετικά στο πρόγραμμα 
Easy Drive Gold

 απαλλαγή € 60 στην κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων 
σε περίπτωση μη χρήσης συνεργαζόμενης εταιρίας

 εξαιρείται κάλυψη σε περίπτωση συμμετοχής του 
ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις, εορταστικές 
παρελάσεις, αγώνες επίσημους ή όχι 

 δεν καλύπτονται ζημίες που προξενούνται στο όχημα 



Μερική Κλοπή
Φυσικά Φαινόμενα
Κακόβουλες Ενέργειες
Εγγύηση Αξίας
Κάλυψη Αερόσακων από Ατύχημα
Απώλεια Εγγράφων κατόπιν Κλοπής
Μη Συμβατό ή Νοθευμένο Καύσιμο
Νομικές Συμβουλές
Θραύση Εξωτερικών Καθρεπτών

Που είμαι καλυμμένος; 

  Εντός της Ελληνικής Επικράτειας
Στα κράτη - μέλη Ε.Ε., Ε.Ο.Χ, και όπου λειτουργούν 

Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

• Εμπρόθεσμη, πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης, καταβολή του ασφαλίστρου, ολόκληρου ή κάθε τυχόν συμφωνημένης δόσης του.
• Γραπτή ενημέρωση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου κάθε αλλαγής στα αρχικά δηλούμενα στοιχεία.
• Έγκαιρη γνωστοποίηση προς την Εταιρεία της επέλευσης περιστατικού ζημιάς και επίδειξη απαιτούμενης επιμέλειας με σκοπό τον 
περιορισμό ζημίας, όπως εάν δεν υπήρχε ασφάλιση
• Παροχή στην Εταιρεία όλων των στοιχείων που ζητήσει για το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο.

Πότε και πώς πληρώνω; 

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται με τη σύναψη της σύμβασης, και πάντως πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης. 
Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ΕΛΤΑ με ταχυπληρωμή, με e-banking με κωδικό πληρωμής ή μεταφορά χρημάτων, με πιστωτική 
κάρτα ή απευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρία ή από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή εφόσον διαθέτει δικαίωμα είσπραξης δια λογαριασμό 
της εταιρείας. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η έναρξη της κάλυψης ξεκινάει με την καταβολή των ασφαλίστρων. Η διάρκεια της ασφάλισης αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
και μπορεί να είναι τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια.

Πώς μπορώ να ακυρώσω την σύμβαση; 

Με δήλωση εναντίωσης ή υπαναχώρησης κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα που παραδίδεται με το Ασφαλιστήριο, ή με έγγραφη καταγγελία 
της σύμβασης. Τα παραπάνω πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρεία με συστημένη επιστολή.

εξαιτίας κακής συντήρησης του ή από ελάττωμα του 
κατασκευαστή

 καλύπτονται με περιορισμούς ζημίες από νέο οδηγό, 
κάτω των 24 ετών και / ή με δίπλωμα οδήγησης μικρότερο 
του ενός έτους που δεν δηλώνεται στην εταιρεία 

 δυνατότητα μόνον μίας μεταφοράς από την Οδική 
Βοήθεια για το ίδιο περιστατικό.


