
 

 

 
  Τι ασφαλίζεται; 

 

Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας η Εταιρία θα 

καταβάλει στον Ασφαλιζόμενο τα επίδομα το 

οποίο παρέχεται με σκοπό να καλύψει τα πρώτα 

του έξοδα συνεπεία της ζημίας ή απώλειας του 

οχήματος του. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται το 

επίδομα να ξεπεράσει το ποσό που αναφέρεται 

στο πιστοποιητικό ασφάλισης. 

   Τι δεν ασφαλίζεται; 
                        Οι ζημίες που προξενήθηκαν: 

 

 Εκτός της διάρκειας ασφάλισης 

 Από πρόθεση του Ασφαλιζόμενου, του Λήπτη της Ασφάλισης και του οδηγού 

του οχήματος είτε των προστιθέντων υπ’ αυτών προσώπων στην οδήγηση 

του οχήματος. 

 Από τη συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές 

παρελάσεις ή σε επίσημους ή όχι αγώνες ή σε σχετικές δοκιμαστικές 

διαδρομές (προπονήσεις). 

 Από επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά την 

κήρυξη πολέμου, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, πραξικόπημα και κάθε 

μορφής επίταξη. 

 Άμεσα ή έμμεσα, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργή μόλυνση 
από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) ή από την καύση 
πυρηνικού καυσίμου. Καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη  
πυρηνικής σχάσης. 

 Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη 

ηφαιστείου, σεισμό ή από άλλο φυσικό φαινόμενο. 

 Από οδηγό ο οποίας στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το 

νόμο για την κατηγορία ταυ αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί. 

 Από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την 
επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό 

που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης ή την εμπορική 

αξία του οχήματος με μέγιστο τα € 1.000,00 για  καθεμία απαίτηση 

και στο σύνολο για τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου. 

Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται πάντοτε προ της ενάρξεως περιόδου του ασφαλιστικού κινδύνου 

Πού είμαι καλυμμένος; 
Στην αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ETU Forsikring A/S (https://etuforsikring.dk) με έδρα την Δανία, διεύθυνση Hærvejen 8, 6230 

Rødekro, Κοπεγχάγη, ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας) η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής 

Υπηρεσιών και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις απαιτήσεις της μέσω της εταιρείας NGN Autoprotect Hellas IKE με Διεύθυνση Λεώφ Συγγρού 314 – 316, 

ΤΚ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 213 4708 Fax 211 182 7577, email: etu@autoprotect.gr, ΑΦΜ 800901050, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
 

Θα πρέπει να αναφέρετε την απαίτηση δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον Διαχειριστή των απαιτήσεων, εντός οκτώ ημερών από την 
ημερομηνία που η απαίτηση εκδηλώθηκε, προέκυψε ή έγινε αντιληπτή 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η περίοδος Ασφάλισης αναφέρεται ευκρινώς στο παράρτημα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
 

 

Ασφάλιση Disaster Protect 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία:   ETU Forsikring A/S, διεύθυνση Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη,  

ΑΦΜ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας 

Προϊόν:  Ασφάλιση Disaster Protect  

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει να παρέχει κάλυψη σε περίπτωση που το ασφαλιζόμενο όχημα υποστεί ολική ζημιά από 

πυρκαγιά, απολεσθεί συνεπεία ολικής κλοπής και υποστεί ολική καταστροφή αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, 

πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και πτώση του μέχρι τα όρια ασφαλιστικής ευθύνης 


