
 

 

 
  Τι ασφαλίζεται; 

Οι περιπτώσεις Θανάτου, Μόνιμης Ολικής ή Μερικής 

Ανικανότητας, μετά από ατύχημα, αποκλειόμενης 

κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας του 

ασφαλισμένου ή του οδηγού και με την προϋπόθεση 

ότι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες θα επέλθουν το 

αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

του ατυχήματος και ότι το παρόν ασφαλιστήριο ίσχυε 

κατά το χρόνο του ατυχήματος. 

 

   Τι δεν ασφαλίζεται; 
                Κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, ακόμα κι αν 

χαρακτηρισθούν από δικαστήριο σαν ατύχημα, καθώς επίσης και οι 

επιδράσεις ακτινών Χ ή γενικά ραδιενεργών στοιχείων. 

 Ατυχήματα που άμεσα ή έμμεσα οφείλονται σε αναπηρία που 

προϋπήρχε της ασφάλισης ή σε βαριές ή χρόνιας μορφής ασθένειες. 

 Ατυχήματα που θα συμβούν κατά το χρόνο που τα καλυπτόμενα 

πρόσωπα ήταν μεθυσμένα ή βρίσκονταν κάτω από την επήρεια 

ναρκωτικών ουσιών. 

 Ατυχήματα οφειλόμενα σε συμμετοχή σε αγώνες. 

 Ατυχήματα οφειλόμενα σε πολεμικά όπλα ή μέσα, ενέργειες εισβολής ή 

επιδρομής εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, ανταρσίες, κινήματα, 

οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, καταστάσεις πολιορκίας, κλπ. 

 Ατυχήματα από οδηγό χωρίς την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από 

τον νόμο. 

 Διαφορετική χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από αυτή που 

καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας. 

 Ρυμούλκηση ή ώθηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από οποιαδήποτε 

άλλη δύναμη εκτός από τη δική του. 

 Ατυχήματα που θα συμβούν έξω από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. 

 Περιπτώσεις που οι συνεπιβαίνοντες του αυτοκινήτου είναι 

περισσότεροι από όσους προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας  

 Τροχαίο ατύχημα κατά την διάρκεια του οποίου το όχημα έχει κλαπεί. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης περιγράφεται 

αναλυτικά στο παράρτημα της κάλυψης.  

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 Προσωπικού Ατυχήματος  
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 Προσωπικού Ατυχήματος  

 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την κάλυψη των αποζημιώσεων των παρακάτω περιπτώσεων: Θάνατος, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, 

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα μετά από ατύχημα. Ως ατύχημα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται ο θάνατος ή και 

οι σωματικές βλάβες των καλυπτομένων προσώπων που θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, ξαφνική και 

απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση των ασφαλισμένων ή και των δικαιούχων της αποζημίωσης  


