
 

 

 
  

          Τι ασφαλίζεται; 
Το ποσό της απαλλαγής του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου σας και μέχρι το μέγιστο ποσό 

ασφαλίσματος των € 1.500,00 όπως αυτό 

αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις. 

Η ασφάλιση αφορά ΜΟΝΟ στις καλύψεις του 

Ασφαλιστηρίου τις οποίες αναγράφει ότι 

περιλαμβάνονται η Βεβαίωση Ασφάλισης. 

 

   Τι δεν ασφαλίζεται; 
  

 Οποιοδήποτε ζημία δεν υπερβαίνει το όριο απαλλαγής της κάλυψης του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου και λοιπών κινδύνων του οχήματός σας. 

 Οποιαδήποτε απαλλαγή / ζημιά αφορά κρύσταλλα, προσωπικά αντικείμενα ή 

το ηχοσύστημα του οχήματός σας. 

 Οποιαδήποτε ζημία έχει σχέση με την χρήση του οχήματός σας σε αγώνες, 

δοκιμαστικά αυτών ή οποιοδήποτε διαγωνισμό ή συναγωνισμό. 

 Οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική εταιρία αστικής 

ευθύνης του οχήματός σας δεν παρέχει / αποδέχεται την κάλυψη. 

 Οποιαδήποτε περίπτωση κλοπής / πυρός δια την οποία δεν έγινε αναφορά 

στην αστυνομία και δεν λάβατε αντίγραφο και αριθμό από το βιβλίο 

συμβάντων ατυχημάτων της αστυνομίας. 

 Οποιαδήποτε ζημία δεν έχει αναγγελθεί σε εμάς εντός της οριζόμενης 

περιόδου αναγγελίας. 

 Οποιαδήποτε μείωση μπορεί να υπάρχει πέραν της απαλλαγής από τον 

διακανονισμό που μπορεί να έχετε από την ασφαλιστική εταιρεία αστικής 

ευθύνης του οχήματός σας. 

 Οποιοδήποτε ζημία προκαλείται από εσάς σε σχέση με  ηθελημένες ή 

παράνομες πράξεις. 

 Οποιοδήποτε ζημία προκαλείται από εσάς ενώ βρίσκεστε υπό την επήρεια 

αλκοόλ ή τοξικών ουσιών. 

 Οποιοδήποτε ποσό καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή 

κάλυψη. 

 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

Μέχρι € 1.500,00 ανά ζημιογόνο γεγονός, για όλες τις 

παρεχόμενες καλύψεις που αναφέρονται στο 

πιστοποιητικό ασφάλισης. 

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 Απαλλαγής Ασφαλίσματος 
Οχήματος ανά Ζημία   
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 Απαλλαγής Ασφαλίσματος Οχήματος ανά Ζημία    

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει να σας ασφαλίσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή 

των πρόσθετων πράξεων του, για το ποσό της απαλλαγής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  μέχρι τα όρια 

ασφαλιστικής ευθύνης. 


