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T.K. 56121 ΤΗΛ. 2310-733466

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
T.K. 56121 ΤΗΛ. 2310-733466

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 20/08/2021 12:00 μμ ΕΩΣ 28/02/2022 12:00 μμ                                 ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ 05/08/2021 10:39 πμ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Φ.A. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
34,78 € 8,70 € 6,52 € 50,00 €

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ,  TK: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Σωματικές Βλάβες ανά άτομο. 20.000,00€
Υλικές Ζημίες Προς Τρίτους 10.000,00€
Ομαδικό Ατύχημα 150.000,00€
Eτήσιο Ανώτατο Όριο Ευθύνης Της Εταιρείας 960.000,00€

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΔ.: 2537 
ΑΦΜ: 129598575  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΑΡ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΧΑ/334
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΔ.: 2537 
ΑΦΜ: 129598575  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΑΡ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΧΑ/334
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καλύπτονται για Αστική Ευθύνη Κυνηγού οι Κυνηγοί - Μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης προς τρίτους 
για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους, καθώς και εξαιρέσεις του παρόντος 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη του κυνηγετικού Συλλόγου θεωρούνται Τρίτοι, για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν μεταξύ τους. 

Τα ατυχήματα που τυχόν προκύψουν αφορούν αποκλειστικά την κυνηγετική δραστηριότητα του Ασφαλιζομένου και μόνο εφόσον 
συμβούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά την επίσημη κυνηγετική περίοδο, εντός του τόπου του κυνηγιού και σύμφωνα με 
τους όρους του συμβολαίου.
Οι Κυνηγοί - Μέλη είναι απαραίτητο να έχουν στην κατοχή τους θεωρημένη άδεια κυνηγίου από την αρμόδια αρχή.

Η κάλυψη ισχύει μόνο κατά την επίσημη κυνηγετική περίοδο από 20/08/2021 έως 28/02/2022.
Σε περίπτωση παράτασης της κυνηγετικής περιόδου από το αρμόδιο Υπουργείο, παρατείνεται και η παρούσα ασφάλιση.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Το ποσό των 50€ αποτελεί το ελάχιστο εισπρακτέο ασφάλιστρο.
Το συνολικό ποσό ασφαλίστρου είναι 1,00€ ανά κυνηγό, με πιθανά μέλη 750 άτομα.

Στη λήξη της κυνηγετικής/ασφαλιστικής περιόδου θα γίνεται εκκαθάριση του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου βάσει λίστας 
των ασφαλιζόμενων μελών.

Τα ασφάλιστρα που θα υπερβαίνουν τα προεισπραχθέντα θα εισπράττονται με πρόσθετη πράξη.

Σε περίπτωση όμως που τα ασφάλιστρα δεν υπερβαίνουν τα προεισπραχθέντα δεν θα επιστραφεί καμία διαφορά.
Τα ασφάλιστρα θα καταβάλονται με την έκδοση των κυνηγετικών αδειών, με 100% συμμετοχή των μελών στα ασφάλιστρα.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος υποχρεούται να προσκομίζει στον Διαμεσολαβητή τις καταστάσεις των ασφαλιζόμενων μελών, τα οποία 
έχουν θεωρήσει την άδεια κυνηγίου τους.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για Σωματικές Βλάβες ή και θάνατος, περιλαμβανομένης της ηθικής βλάβης ή ψυχικής 
οδύνης ή υλικές ζημιές από ατυχήματα που θα προξενηθούν σε τρίτους από άδικες πράξεις, παραλείψεις του ασφαλιζομένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή των 
προστηθέντων τους και που προέρχονται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ή ασχολίες αυτών, που αναγράφονται στην περιγραφή του ασφαλιζομένου 
κινδύνου. Ως αστική ευθύνη νοείται η υποχρέωση του ασφαλιζομένου προς αποζημίωση από άδικες πράξεις, παραλείψεις ή υπαιτιότητα όπως ορίζεται στα άρθρα 
914 εως 932 του Αστικού Κώδικα εφόσον η άδικη πράξη ή παράλειψη ή υπαιτιότητα έγινε από αυτόν τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από τους προστηθέντες του, κατά 
την έννοια του άρθρου 334 & 922 Α.Κ ή εάν ο Ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο, από νόμιμο εκπρόσωπο αυτού κατά την έννοια του άρθρου 71 του Α.Κ ή 
προστηθέντος αυτού.Η παρεχόμενη με το παρόν κάλυψη αφορά αποκλειστικά και μόνο άδικες πράξεις, παραλείψεις ή υπαιτιότητα που γίνονται από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα πρόσωπα μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους ή των ασχολιών τους ή άλλης ιδιότητας αυτών, όπως αυτή προσδιορίζεται στο παρόν και μέσα 
στα χρονικά όρια ισχύος του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
2.1: Όρια ευθύνης της εταιρίας
Α)Μεμονωμένη ή ομαδική απαίτηση για σωματικές βλάβες, θάνατος ή/και υλικές ζημιές:
- το αναγραφόμενο στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ποσό ή ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που αποτελούν και το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για κάθε μεμονωμένη 
ή ομαδική απαίτηση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου.
-Ρήτρα σειράς ζημιών
 Όλες οι απαιτήσεις που προέρχονται από την  ίδια ζημιογόνα αιτία θα θεωρούνται ένα συμβάν.
Β)Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας 
Η ευθύνη της εταιρίας για όλες τις απαιτήσεις κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο ευθύνης  της εταιρίας όπως 
αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ.
2.2: Στο ποσό ή ποσά αυτά περιλαμβάνονται:
α)Δικαστικά έξοδα και δαπάνες για την απόκρουση των αξιώσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου.
β)πραγματοποιηθέντα έξοδα διάγνωσης, αποτροπής ή και περιστολής της ζημιάς, μετά την έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.
γ)κάθε είδους επιβαρύνσεις που προστίθενται και επαυξάνουν το κύριο ποσό της οφειλής του Ασφαλισμένου έναντι του τρίτου, όπως είναι ενδεικτικά φόροι, τέλη ή 
άλλα δημόσια βάρη, τόκοι υπερημερίας κλπ.

ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ

Παρέχονται επί πλέον:
- Η κάλυψη ισχύει και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος μεταβεί και επιστρέψει από την ζώνη κυνηγιού με τα πόδια.
- Η ασφάλιση ισχύει από τη στιγμή που το ασφαλιζόμενο μέλος - κυνηγός αποχωρήσει από την οικία του με προορισμό τον τόπο 
κυνηγιού και τελειώνει από την στιγμή επί στροφής του σε εκείνη.
- Καλύπτονται και οι κυνηγοί μένη του κυνηγετικού Συλλόγου που έχουν ηλικία άνω των 65 ετών

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Δεν παρέχεται κάλυψη για ατυχήματα που τυχόν συμβούν:
- Κατά τη διάρκεια μετακινήσεως με αυτοκινούμενο μέσο, παρόλο που μπορεί να συμβεί στον τόπο του κυνηγιού,
- Σε χώρους που απαγορεύεται το κυνήγι,
- Κατά τη διάρκεια λαθροθηρίας,
- Από εγκληματικές πράξεις,
- Ανεξάρτητα από την ιδιότητα του ασφαλιζόμενου ως κυνηγού ( αυτοκτονία, παράνομες πράξεις κ.λ.π.)
- Από αιφνίδια αδιαθεσία, απώλεια αισθήσεων, βαριά αμέλεια, μέθη, χρήση ψυχοφαρμάκων, ναρκωτικών και παραισθησιογόνων 
στους Ασφαλιζομένους
- Λόγω μη συμμόρφωσης με απαγορευτικές διατάξεις των αστυνομικών και άλλων αρμόδιων αρχών, 
- Από χειρισμό ή χρήση του κυνηγετικού όπλου για σκοπό διάφορο της αποστολής του ως θηρευτικού οργάνου 
- Από πόλεμο, εξέγερση, λαϊκές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη ηφαιστείου.
- Από άμεσες ή έμμεσεις συνέπειες από το μετασχηματισμό του ατομικού πυρήνα καθώς και από τις ακτινοβολίες που 
προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων.
* Σε κάθε περίπτωση οι ασφαλιζόμενοι κυνηγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις του κατόχου κυνηγετικού 
όπλου, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κατά νόμο χορηγούμενη άδεια του κυνηγετικού όπλου.

Ακόμη δεν παρέχεται κάλυψη σε πρόσωπα που έχουν πληγεί από επιληπτική κρίση, αποπληξία, παράλυση, ψυχικά νοσήματα, 
αλκοολισμό, τοξικομανία, διαβήτη ή άλλα βαριά ή χρόνια νοσήματα, οποιουδήποτε ποσοστού ανατομικής αναπηρίας εκτός εάν 
υπάρχει ειδική έγκριση της Εταιρείας, παντελή έλλειψη ακοής.
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2.3:Η υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης γεννάται από την ημέρα έκδοσης τελεσίδικης απόφασης Ελληνικού Δικαστηρίου και εφ' 
όσον οι προϋποθέσεις της επιδικαζόμενης στον τρίτο αποζημίωσης συμπίπτουν με τις προϋποθέσεις του παρόντος ασφαλιστήριου. Ωστόσο η εταιρία διατηρεί το 
δικαίωμα εξοφλήσεως αποζημιώσεως, πριν από οποιαδήποτε δικαστική προσφυγή ή απόφαση, με εξώδικο διακανονισμό.
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η κάλυψη που παρέχεται με το παρόν ασφαλιστήριο, αφορά μόνο απαιτήσεις προερχόμενες από πράξεις, παραλείψεις ή υπαιτιότητα οι οποίες λαμβάνουν χώρα 
αποκλειστικά μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας εκτός αν συμφωνηθεί και ορισθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο.
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Εάν τα ασφάλιστρα του παρόντος ασφαλιστηρίου έχουν υπολογισθεί με βάση τους προσωρινούς υπολογισμούς και τις προβλέψεις του ασφαλιζομένου, ο ίδιος 
 υποχρεούται να τηρεί ένα πλήρως ενημερωμένο αρχείο που θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά στοιχεία και να επιτρέπει στην Εταιρία ή στον οποιοδήποτε 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της να επιθεωρεί και να ελέγχει το αρχείο αυτό, τα λογιστικά βιβλία  και λοιπά έγγραφα που σχετίζονται με την παρούσα ασφάλιση. Ο 
Ασφαλισμένος θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την λήξη της ασφαλίσεως να παρέχει τις αναγκαίες για  τον πιο πάνω έλεγχο διευκολύνσεις και διευκρινίσεις καθώς 
και όλα τα αιτηθέντα από την εταιρία στοιχεία και πληροφορίες.Στη συνέχεια τα ασφάλιστρα για την λήξασα ασφαλιστική περίοδο θα αναπροσαρμόζονται και η 
τυχούσα προκύπτουσα διαφορά θα καταβάλλεται από ή θα επιστρέφεται στον Ασφαλισμένο ανάλογα με την περίπτωση, αρκεί τα ασφάλιστρα της οποιασδήποτε 
ασφαλιστικής περιόδου να μην είναι λιγότερα από τα ελάχιστα προκαταβλητέα και μη επιστρεπτέα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
5.1:Ουδεμία ομολογία, προσφορά, υπόσχεση, πληρωμή ή αποζημίωση θα παρέχεται υπό ή για λογαριασμό του ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης χωρίς 
την έγγραφη έγκριση της εταιρίας η οποία δικαιούται εάν το επιθυμεί να αναλάβει και επιδιώξει στο όνομα του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης την 
υπεράσπιση  ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαιτήσεως. Ομοίως η εταιρία δικαιούται να προσβάλει για ίδιο λογαριασμό και όφελος και στο όνομα του 
Ασφαλισμένου ή του Λήπτη Ασφάλισης κάθε αξίωση αποζημίωσης τρίτου, ζημιάς ή ετέρας, δυνάμενη προς τούτο όπως και κατά την απόλυτη κρίση της να διευθύνει 
κάθε δικαστική ή εξώδικη διαδικασία ή διακανονισμό κάθε απαιτήσεως, ο δε Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να παρέχουν κάθε αιτούμενη 
από την Εταιρία πληροφορία και συμπαράσταση.
5.2:Στα αντικείμενα και στην έκταση που η Εταιρία ενεργεί η ίδια, στο όνομα του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της ασφάλισης δεν έχουν το δικαίωμα να αναμειγνύονται και να ενεργούν κατά οποιοδήποτε τρόπο, εκτός αν τους ζητηθεί 
τούτο από την εταιρία ή αν αυτή συναινεί εγγράφως.
5.3:Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της ασφάλισης δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε ικανοποίηση του ζημιωθέντος τρίτου, ολικά ή μερικά και με οποιοδήποτε τρόπο 
(είτε καταβάλλοντας ή υποσχόμενοι χρηματική αποζημίωση, είτε αποκαθιστώντας την ζημιά με επισκευή ή αντικατάσταση του βλαβέντος ή απολεσθέντος 
αντικειμένου  κλπ) εκτός εάν η εταιρία παράσχει προς τούτου έγγραφη συναίνεση, οπότε πρέπει να τηρούνται και οι όροι που ενδεχομένως θα περιέχονται στο 
έγγραφο της συναίνεσης.
5.4: Κάθε τυχόν ανάμειξη του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης κατά παράβαση όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο (π. χ ανάμειξη αυτών σε προσπάθεια της 
εταιρίας για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με τον τρίτο) καθιστά αυτούς υπεύθυνους για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε υποστεί εκ τούτου η Εταιρία, η οποία 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος της καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
5.5:Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια δικαστική ή εξώδικη, σχετικά με την αξίωση τρίτου, εφόσον τους 
ζητείται από την Εταιρία και είναι νόμιμη. Την σκοπιμότητα κάθε τέτοιας ενέργειας κρίνει η Εταιρία.
5.6: Στην περίπτωση οφειλής αποζημίωσης η εταιρία έχει το δικαίωμα είτε να αποζημιώσει τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, απαλλασσόμενη από κάθε 
άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη προς τους τρίτους είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο 
ασφαλισμένος δηλώσει εγγράφως ότι απαλλάσσει την εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωση της.
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
6.1:Ο λήπτης της ασφάλισης ή και Ασφαλισμένος υποχρεούνται να αναγγείλουν στην Εταιρία το αργότερο εντός 12 ημερών κάθε πράξη ή παράλειψη από την 
οποία προκύπτει ή μπορεί να προκύψει απαίτηση τρίτου κατ’ αυτού καθώς και κάθε αξίωση τρίτου που θα προβληθεί εναντίον του για ζημιές για τις οποίες έχει 
συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη με το παρόν. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο της ανωτέρω υποχρέωσης 
αυτός υποχρεούται σε αποζημίωση της εταιρίας για κάθε τυχόν ζημιά αυτής εξ αιτίας της παράβασης.
6.2:Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος αυτοπροσώπως ή μέσω κατάλληλων προσώπων ή δημοσίων αρχών, υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που ορίζει η ελληνική νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων καθώς επίσης και κάθε προσήκον μέτρο που μπορεί να συμβάλλει 
στον περιορισμό ή/και την μη επέκταση της ζημίας.
6.3:Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται πέραν των ανωτέρω:
α) Να πληροφορούν εγγράφως αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, η οποία δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις, την Εταιρία για κάθε τι που έχει σχέση με την 
πράξη ή παράλειψη καθώς και τις τυχόν αξιώσεις τρίτων προσώπων που περιήλθαν σε γνώση τους μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους αναγγελία.
β)Να αποστέλλουν στην Εταιρία ομοίως ως ανωτέρω, κάθε έγγραφο ή άλλο στοιχείο, μαζί με δική τους έκθεση, σχετικά με ενέργειες αυτών των ιδίων ή άλλων 
προσώπων, δικαστικές ή άλλες (π.χ αστυνομικές),ιατρικές κλπ.
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απαιτήσεις τρίτων κατά του Ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες, θάνατος ή υλικές ζημιές που κατά οποιοδήποτε τρόπο και 
έκταση προέρχονται, προκαλούνται ή πηγάζουν:
7.1. Από τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στις οποίες συμβαλλόμενος είναι ο Ασφαλισμένος. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση που ο Ασφαλισμένος 
είναι εκδοχέας δικαιωμάτων ή ανάδοχος υποχρεώσεων εκ συμβάσεως, με τον Συμβαλλόμενο.
7.2. Από ενέργειες ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή των προστηθέντων  τους εάν και καθ’ όσον αυτές έγιναν από δόλο.
7.3.Από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσης που συνέβησαν ή υπήρχαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας ασφάλισης και ήταν γνωστά ( ή έπρεπε 
να είναι γνωστά λόγω της φύσης αυτών) στον Ασφαλισμένο ή στον Λήπτη της Ασφάλισης.
7.4: Από πτώχευση ή από κάθε είδους πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, ποινές ή αποζημιώσεις  καταβλητέες  προς παραδειγματισμό ή /και τιμωρία, εξαγορά  ποινής 
και έξοδα ποινικής δίκης ή δυσφήμιση ή συκοφαντική δυσφήμιση.
7.5: Από ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής και οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία καθώς και οι συνέπειες της καθώς και το κόστος 
καθαρισμού ή απομάκρυνσης αυτών των μολυσματικών ουσιών.
7.6: Από αίτια για τα οποία ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος από τον Νόμο να καλύπτει από άλλη ή άλλες ασφαλίσεις ή οφείλονται σε μη τήρηση διατάξεων, 
νόμων ή άλλων κανονιστικών ρυθμίσεων, που έχουν σχέση με την ασφάλεια του κοινού.
7.7: Από περιστατικά ανώτερης βίας οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πλημμύρα, καταιγίδα, υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους 
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λόγω βροχοπτώσεων και κατολίσθηση.
7.8: Από πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα, καθώς και κάθε είδους έκρηξη είτε προκληθεί πυρκαγιά είτε όχι ή από υδραυλική ή αποχετευτική εγκατάσταση, από υγρασία ή 
διαφυγή  ή εισροή υδάτων.
7.9α: Από πτώση, κλονισμό, δόνηση, μετακίνηση ή εξασθένιση των υποστηριγμάτων ή θεμελίων οποιουδήποτε είδους κτιρίων, κτισμάτων ή άλλων κατασκευών 
(άρθρο 925 Α.Κ).Ομοίως για ατυχήματα  οφειλόμενα άμεσα ή έμμεσα σε καθίζηση, κατολίσθηση ή κατάρρευση εδάφους από κατασκευαστικές εν γένει εργασίες.
7.9β:Από απώλεια ή ζημιά προξενούμενη από οποιαδήποτε αιτία σε όμορες οικοδομές και το περιεχόμενο αυτών.
7.10: Από κάθε είδους οικοδομικές εργασίες, του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο παρόν.
7.11:Όταν αφορούν ή καθιστούν δικαιούχους τον ίδιο τον Ασφαλισμένο  ή τον Λήπτη της Ασφάλισης ή συγγενικά τους πρόσωπα, δηλαδή σύζυγο ή συγγενή μέχρι 
τον 1ο βαθμό, έστω και από εξ’ αγχιστείας εφόσον υπήρχε συνοίκηση κατά τον χρόνο του ζημιογόνου γεγονότος.
7.12α:Όταν αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της ασφάλισης με σύμβαση ή και σχέση εργασίας ή έργου (εργολαβία) ή Εταιρίας 
οποιουδήποτε τύπου ανεξάρτητα από το αν η ζημιά προκλήθηκε κατά την διάρκεια της εργασίας ή της εκτέλεσης του έργου και ιδίως όταν οι σχετικές απαιτήσεις 
στηρίζονται  σε διατάξεις που ρυθμίζουν ευθύνη εργοδότη από εργατικά ατυχήματα ή ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. 
7.12β:Από αξιώσεις αστικής ευθύνης σε περίπτωση ζημιάς των συγγενών (είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας κατευθείαν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι 
του 4ου βαθμού) του ασφαλιζομένου, αμοιβαίες αξιώσεις μεταξύ περισσοτέρων προσώπων που συνασφαλίζονται με το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αξιώσεις 
των νόμιμων αντιπροσώπων, προσώπων που δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, ή έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αξιώσεις των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου, των διαχειριστών, των εκκαθαριστών, των προσωπικά ευθυνομένων μετόχων και εταίρων καθώς και των συγγενών τους, όταν 
ασφαλιζόμενος είναι Εταιρία ή άλλο νομικό πρόσωπο (ERRORS and OMISSIONS, DIRECTORS and OFFICERS).
7.13: Από κάθε επαγγελματικό λάθος, παράλειψη ή συμβουλή ή πληροφορία ή παράβαση  που προέρχεται από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης και των προστηθέντων του.(Επαγγελματική Αστική Ευθύνη).
7.14:Από την παραγωγή, κατασκευή, επισκευή, επεξεργασία, συντήρηση, λειτουργία, διακίνηση, εμπορία κλπ. προϊόντων (Αστική Ευθύνη Προϊόντος).
7.15: Από την κυριότητα, συντήρηση, εκμετάλλευση, χρήση ή λειτουργία αεροδρομίου, λιμένος, ναυπηγείου ή αθλητικών εγκαταστάσεων.Από την κυριότητα, 
συντήρηση, εκμετάλλευση, χρήση, λειτουργία ή κυκλοφορία σκαφών, (θαλασσίων, ποταμίων, λιμναίων),αεροσκαφών, αυτοκινήτων και οποιουδήποτε είδους 
τροχοφόρων, περιλαμβανομένων και των ποδηλάτων, ανελκυστήρων (αυτοκινήτων, οικοδομικών υλικών, θαλάμων μεταφοράς υλικών) ιμάντων μεταφοράς υλικών, 
γερανών, γερανογεφυρών ή άλλου είδους μηχανημάτων εργοταξίων, που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο ή από 
τους προστηθέντες ή υπεργολάβους αυτού καθώς και από ζώα (άρθρο 924 Α.Κ).
7.16: Από την φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά ή παραλαβή πραγμάτων από κάθε είδους μεταφορικά μέσα καθώς και ζημιές σε αυτά τα ίδια τα μεταφερόμενα ή 
ανυψώμενα αντικείμενα καθώς και ζημιές σε τρίτους από τα μεταφερόμενα ή ανηψώμενα φορτία.
7.17: Από την κατασκευή και παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, μεταφορά ή χρήση πυροτεχνημάτων, επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης 
και κάθε είδους εκρηκτικών, αερίων και/ή αερίων υπό πίεση σε δοχεία ( η εξαίρεση δεν ισχύει για αέρια χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά σε οικιακές εφαρμογές) ή 
τοξικών ουσιών ή καπνών.
7.18: Από δηλητηρίαση ή δηλητηρίαση από παρουσία ξένης ουσίας σε τροφές, ποτά ή προϊόντα κάθε είδους καθώς και από ασθένεια οποιουδήποτε είδους και 
μορφής.
7.19: Από τις κατ’ αλλήλων αμοιβαίες απαιτήσεις που εγείρονται μεταξύ περισσότερων προσώπων που συνασφαλίζονται με το παρόν συμβόλαιο ή για απαιτήσεις, 
από άτομα, μέρη, οντότητες ή εταιρίες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν, ελέγχονται, λειτουργούν ή διευθύνονται από τον Ασφαλισμένο.
7.20: Από άμεση ή έμμεση αιτία  πολέμου, εισβολής ή ενέργειας ή ενέργειας αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες,(ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί πόλεμος ή όχι) 
ανταρσία, επαναστάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, κινήματα στρατιωτικά ή σφετεριστών εξουσίας, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας, 
κακόβουλή βλάβη/δολιοφθορά ή οποιοδήποτε γεγονός ή αιτία που καθορίζει την κήρυξη ή διατήρηση των παραπάνω καταστάσεων.
7.21:Aπό άμεση ή έμμεση αιτία διαχείρισης, χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων ή χρήσης, μεταφοράς, διαχείρισης, διάθεσης, 
εναποθήκευσης ή  φύλαξης ραδιενεργών ουσιών ή/και προϊόντων ιονιστικών ακτινοβολιών, ή μολύνσεις από ραδιενέργεια ή από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή 
κατάλοιπο ή υλικό καύσης πυρηνικού καυσίμου, η έκρηξη θερμότητας που οφείλεται στην μεταστοιχείωση του ατομικού πυρήνα (βίαιη διάσπαση, σχάση, 
συγχώνευση, ραδιενέργεια ), ή επιτάχυνση ατομικών σωματιδίων, ή ανάφλεξη ή έκρηξη ραδιενεργών ουσιών καθώς και άλλες περαιτέρω ζημιές που προήλθαν από 
τις πιο πάνω αιτίες ή συναφείς αιτίες με την πυρηνική (ατομική) ενέργεια και υλικά.
7.22: Από εκβολή, διασπορά, αποβολή, διάχυση ή διαρροή: καπνού, ελαίου, πετρελαίου (υποπροϊόντων  και παραπροϊόντων  αυτού) αιθάλης, ατμών, οξέων, 
αλκαλίων, τοξικών ή μη χημικών, αποβλήτων στερεών, υγρών ή αερίων ή άλλων ρυπαντικών ουσιών και γενικά ουσιών που προξενούν μόλυνση ή προσβολή του 
φυσικού περιβάλλοντος, επί ή εντός της ξηράς ή στην ατμόσφαιρα, ή σε γλυκά ή θαλάσσια ύδατα ή σε αποχετευτικούς αγωγούς. Επίσης εξαιρούνται από το παρόν 
και τα λόγω της μόλυνσης  του περιβάλλοντος έξοδα ή δαπάνες που απαιτούνται από κυβερνητικούς ή άλλους κρατικούς φορείς για τον έλεγχο, προσδιορισμό 
,καθαρισμό ,αφαίρεση  περιορισμό, αποτοξίνωση ή εξουδετέρωση αυτών των ουσιών.
7.23: Από πράγματα στα οποία έχει εξουσία διάθεσης ο Ασφαλισμένος ή έχει μόνο τη χρήση ή και απλά τον έλεγχο ή γενική φροντίδα και στα οποία έχει 
εμπράγματο δικαίωμα.
7.24: Από Σωματική βλάβη ή υλική ζημιά που οφείλεται σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Ασφαλισμένου που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
7.25: Από δυσφήμηση και κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη που έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας και την παραβίαση πνευματικών 
7.26: Από σωματική βλάβη ή υλική ζημιά που οφείλεται σε κίνδυνο μεταγενέστερο αποπερατωθεισών εργασιών, δηλ. σωματική βλάβηή υλική ζημιά που οφείλεται 
σε εργασίες του Ασφαλισμένου που προκλήθηκε μετά την περάτωση ή εγκατάλειψη των εργασιών αυτών και συνέβη εκτός του οικήματός του οποίου ο 
ασφαλισμένος είναι ιδιοκτήτης ή μισθωτής. Στις αποπερατωθείσες εργασίες περιλαμβάνονται πρώτες ύλες, μέρη ή υλικά που χρησιμοποιήθηκαν γι' αυτά. Οι 
εργασίες θεωρούνται αποπερατωθείσες οποτεδήποτε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις επέλθει νωρίτερα:
7.26α: Όταν έχουν αποπερατωθεί όλες οι εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν από τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του  βάσει συμβάσεως.
7.26β:Όταν έχουν αποπερατωθεί όλες οι εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν από τον Ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου
(εργοτάξιο).
7.26γ:Όταν τμήμα του έργου, από το οποίο προέκυψε η βλάβη ή ζημιά λειτούργησε σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα 
εκτός από τους εργολάβους η υπεργολάβους, που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του κυρίου του έργου.
7.27:Από κάθε είδους ζημιά (περιλαμβανομένης της πυρκαγιάς και της κλοπής)σε περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ή ανήκουν στην κυριότητα ή 
βρίσκονται υπό την κατοχή ή τελούν υπό την φροντίδα, την φύλαξη, την μεταφορά ή τον έλεγχο του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης ή των προστηθέντων 
τους ή των υπεργολάβων τους ή έχουν μισθωθεί από αυτούς, περιλαμβανομένων και των ιδίων ζημιών σε κτίρια ή εγκαταστάσεις μέσα στα οποία εκτελούνται οι 
εργασίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας ασφάλισης.
7.28: Από ζημιές σε δίκτυα της ΔΕΗ, ΟΤΕ, της εταιρίας Υδάτων ή άλλου Κοινωφελούς Οργανισμού συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων αερίου. 
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7.29:Από ζημιές ή απώλειες σε σοδειές, δάση, καλλιεργημένες εκτάσεις και αρχαιολογικά ευρήματα.
7.30:Από οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία εφόσον η πρόσοψη των ικριωμάτων δεν θα είναι επενδυμένη με προστατευτικό ύφασμα λινάτσας και το οποίο θα είναι 
σταθερά δεμένο καθ' όλο το ύψος και πλάτος των ικριωμάτων έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά. 
7.31:Οταν τα προϊόντα εκσκαφής ή/και τα υλικά πλήρωσης θα είναι τοποθετημένα σε σημεία που εμποδίζουν τη φυσική απορροή των ομβρίων υδάτων είτε στις 
παρακείμενες οδούς είτε μπροστά από τις υδροροές των παρακείμενων οικοδομών.
7.32:Από ζημίες που έχουν άμεση ή έμμεση συνάφεια με τη κυριότητα, νομοί και κατοχή ζώων.
7.33:Από σωματικές βλάβες που προήλθαν από μετάδοση ασθένειας του ασφαλιζομένου καθώς και ζημία σε πράγματα που προέρχονται από ασθένεια ζώου τα 
οποία ανήκουν στη κυριότητα, ή την κατοχή του ασφαλιζομένου ή τα οποία εκποιήθηκαν από αυτών. 
7.34:Από αξιώσεις που αφορούν οποιεσδήποτε έμμεσες ή μελλοντικές οικονομικές ζημίες ως επακόλουθες του ζημιογόνου γεγονότος συμπεριλαμβανομένης
και τις απώλειας κερδών (Αποθετικές Ζημιές). 
7.35:Από τη διασταυρούμενη ευθύνη (cross liability). 
7.36:Από εγκαταστάσεις θέρμανσης, λεβήτων, ηλεκτρισμού, υγραερίου ή φωταερίου.
7.37:Από αξιώσεις αστικής ευθύνης για ποινικές ευθύνες. 
7.38:Από τραυματισμούς, ασθένειες, διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές ή μεταβολισμούς των κυττάρων ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση σωματική 
βλάβη σε τρίτους ή υλικές ζημιές σε αντικείμενα που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
(EMR) οποιουδήποτε είδους, που εκπέμπεται από κεραίες των κυτταρικών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού, ηλεκτροφόρα καλώδια 
ή από οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και μηχανήματα, πλην των περιπτώσεων απαιτήσεων που εγέρθησαν από τη χρήση ιατρικών 
μηχανημάτων που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ
Εάν κατά το χρόνο έγερσης αξίωσης αποζημίωσης, σύμφωνα με το παρόν υπάρχουν και άλλες ασφαλίσεις που έγιναν από οποιονδήποτε Ασφαλισμένο και 
καλύπτουν την ίδια ευθύνη, η εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει ή να συνεισφέρει περισσότερα από την αναλογική της συμμετοχή στο ποσό της ζημιάς.
ΑΡΘΡΟ 9:ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία οποιαδήποτε μεταβολή των ασφαλισμένων κινδύνων , η οποία ασκεί ουσιώδη επιρροή στην παρούσα 
ασφάλιση και να πληρώσει το τυχόν επιπλέον ασφάλιστρο.
ΑΡΘΡΟ 10: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1:Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης παύει ισχύουσα ευθύς μόλις παρέλθει ο συμφωνημένος χρόνος διάρκειας αυτής είτε, αυτός είναι αρχικός είτε, συμφωνήθηκε 
μεταγενέστερα.
10.2:Ο λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
10.3:Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων καταγγελίας, η εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για λόγους που 
αφορούν ενδεικτικά, την πολιτική της σε σχέση με τον συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές της ανάγκες ή σε περιπτώσεις που ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος 
έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές περί τις ασφάλειες ή για άλλο σπουδαίο λόγο.
10.4:Η εταιρία δικαιούται επίσης να καταγγείλει την σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή αν αυτός 
τέθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δικαιούνται επίσης να καταγγείλουν την σύμβαση, αν η 
Εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.
10.5:Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η εταιρία και ο λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης 
και το  ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι τέλους της ασφαλιστικής περιόδου.
10.6:Η καταγγελία της συμβάσεως προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και με επταήμερη επιστολή συστημένη με απόδειξη παραλαβής αυτής. Η 
εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.
10.7:Το ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων όταν  μετά από τη ζημιά επήλθε πλήρης ανατροπή των 
συνθηκών του κινδύνου.
ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας σύμβασης είναι το Ελληνικό. Η σύμβαση υπόκειται στους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και τα Δικαστήρια της Αθήνας θα 
είναι αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε δικαστική επιδίωξη ή λύση της διαφοράς που απορρέει από την ερμηνεία των όρων της  σύμβασης. Κάθε χρηματικό 
ποσό που θα πληρώνει ή θα εισπράττει η εταιρία πρέπει να καταβάλλεται στο νόμισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
ΑΡΘΡΟ 12: ΦΟΡΟΙ
Οι νόμιμες επιβαρύνσεις τελών χαρτοσήμου και φόρων πάνω στα ασφάλιστρα ή τις παροχές και τα τέλη και τυχόν έξοδα και συμβολαιογραφικά δικαιώματα 
εξόφλησης αποζημίωσης ή άλλης καταβολής σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο βαρύνουν τον Ασφαλισμένο.
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση  παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν, 
αναφορικά με συμβάσεις προσώπων. Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν ασφαλιστήριο και τους συνημμένους όρους του, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Νόμου περί Ασφαλιστικής Σύμβασης και της ισχύουσας νομοθεσίας.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ειδικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και υπερισχύουν των γενικών
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Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί κατά 
το προσυμβατικό στάδιο. Περαιτέρω ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αλλά και ενημέρωση αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων 
σας μπορείτε να βρείτε στο https://dynamis.gr/index.php/eksypiretisi-pelatwn/prosopika-dedomena.
Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας μαζί σας (διεύθυνση αλληλογραφία, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) παρακαλούμε 
να ενημερώσετε άμεσα τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή εμάς, καλώντας το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210-9006963 και 210-9006967 ή 
στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@dynamis.gr.
Σε περίπτωση μη ορθής αναγραφής των προσωπικών σας στοιχείων/δεδομένων ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης τους παρακαλούμε όπως υποβάλετε 
σχετικό αίτημα με τους εξής τρόπους α) µε e-mail στο gdpr@dynamis.gr ή β) Μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.», Μαρούσι Αττικής, 
Βασιλίσσης Σοφίας αριθµ.10, Τ.Κ. 15124. Σχετικό έντυπο μπορείτε να βρείτε στο http://dynamis.gr/images/dynamis/pdf/dikaioma_diorthosis.pdf.

Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
1ον Έχει ενημερωθεί ότι η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των ν.4364/2016 και 2496/1997 
2ον Έχει ενημερωθεί για τους ειδικούς και γενικούς όρους που διέπουν την παρούσα σύμβαση, και ειδικότερα για τις εξαιρέσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή από δικαιολογημένες 
τεχνικές ανάγκες της επιχείρησης 
3ον Έχει ενημερωθεί ότι δικαιούται να εναντιωθεί στην ασφάλιση α) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που παρέλαβε το ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που το 
ασφαλιστήριο παρεκκλίνει της αίτησης του και β) μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που παρέλαβε το ασφαλιστήριο, λόγω μη παράδοσης των πληροφοριών των 
προβλεπόμενων από το άρθρο 150 του ν.4364/2016 και/ή των Γενικών και Ειδικών Όρων που το διέπουν. 
4ον Έχει ενημερωθεί για το δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο μπορεί να ασκήσει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου και των συνημμένων σε αυτό 
εγγράφων. 
Τα σχετικά έντυπα (εναντίωσης και υπαναχώρησης) μαζί με τους γενικούς και ειδικούς όρους αποτελούν ένα ενιαίο μέρος με το παρόν συμβόλαιο. 
Η εξόφληση του παρόντος συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης όλων των εξαιρέσεων των γενικών και ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Το παρόν επέχει θέση και Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
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ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σας δηλώνω ότι υπαναχωρώ από τη μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης δυνάμει του με αριθμό …………………………. ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε.
Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως ουδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου 
παραδώσατε.
Επιπλέον σας δηλώνω ότι:
α. Από την ημερομηνία σύναψης της ασφάλισης μέχρι την αποστολή του παρόντος, δεν έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος/ δεν έχω εμπλακεί σε ατύχημα.
β. Δεν έχω καμία απαίτηση από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., εκτός της επιστροφής των ασφαλίστρων που έχω καταβάλει.

Τόπος ………………………………………
Ημερομηνία …………………………….

Ο Δηλών/ Η Δηλούσα

 

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν.2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμό …………………………. ασφαλιστηρίου συμβολαίου που μου παραδώσετε, διότι το περιεχόμενο 
του παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης που σας υπέβαλλα στα εξής σημεία :
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................
Κατόπιν τούτων, η μεταξύ μας σύμβαση είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και το πιο πάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο που μου παραδώσατε δεν έχει 
καμία ισχύ. 

Τόπος ………………………………………
Ημερομηνία ……………………………. 

Ο Δηλών/ Η Δηλούσα

 

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.6 ΤΟΥ Ν.2496/1997)
Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης ασφάλισης δυνάμει του με αριθμό …………………………. ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
που μου παραδώσετε διότι:
1. Δεν παρέλαβα τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016
2. Το ασφαλιστήριο που παραδόθηκε χωρίς του Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν τη σύμβαση ασφάλισης.
Κατόπιν τούτων, η μεταξύ μας σύμβαση είναι άκυρη εξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και το ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο που μου παραδώσατε δεν έχει 
καμία ισχύ.
Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως ουδέποτε γενόμενη και το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε δεν έχει καμία 
ισχύ. 

Τόπος ………………………………………
Ημερομηνία ……………………………. 

Ο Δηλών/ Η Δηλούσα
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 150 Ν.4364/2016
Σύμφωνα με το Νόμο 4364/2016 και το Νόμο 2496/1997, το παρόν έντυπο πρέπει να σας παραδοθεί πριν τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, με το οποίο σας 
παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
Πληροφορίες για την ασφαλιστική επιχείρηση 
Η Εταιρεία μας ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. είναι ελληνική ασφαλιστική εταιρία με σκοπό τη διενέργεια ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Εδρεύουμε στο Μαρούσι Αττικής, 
Βασιλίσσης Σοφίας 10, Τ.Κ.151 24, τηλ. 2109006900, fax: 2109237767-768, e-mail info@dynamis.gr  website: www.dynamis.gr
Όταν πραγματοποιείται απ’ ευθείας πώληση – διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει συμβουλές σε σχέση με τα ασφαλιστικά 
προϊόντα για τα οποία επιβάλλεται εκ του Νόμου η παροχή συμβουλής (Ν. 4583 αρ. 28 παρ. 2β). 
Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων 
Όσον αφορά στις υποχρεωτικές ασφαλίσεις το δίκαιο που θα διέπει το ασφαλιστήριο θα είναι το ελληνικό, και τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν δικαίωμα 
επιλογής. Όσον αφορά στις λοιπές ασφαλίσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν για το εφαρμοστέο δίκαιο. Το δίκαιο που προτείνει η 
εταιρία για τις περιπτώσεις αυτές, για να διέπει το ασφαλιστήριο ως προς όλα του τα θέματα περιλαμβανομένων και των φορολογικών, είναι το ελληνικό.  Για κάθε 
διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, εκτός αν άλλως ορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Υποβολή Αιτιάσεων 
Στην Εταιρεία μας λειτουργεί Τμήμα Αιτιάσεων (Παραπόνων). 
Μπορείτε να μας στείλετε το παράπονό σας συμπληρώνοντας την Φόρμα υποβολής παραπόνου  που θα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας α) με Email στο 
complaints@dynamis.gr β) με Fax στο 210 9227251, γ) Ταχυδρομικά στο Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων της εταιρίας μας, Βασιλίσσης Σοφίας 10, Τ.Κ.151 24
Η Εταιρία μας σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσει γραπτώς για την έκβαση της υπόθεσής σας, άμεσα
Με το που υποβάλετε στην Εταιρία μας το παράπονό σας, το  τμήμα διαχείρισης παραπόνων θα ανοίξει ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο θα καταγραφεί το αίτημα 
σας. Δεσμευόμαστε ότι η ενημέρωσή σας θα είναι άμεση. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει απάντηση εντός (50) ημερών, θα αιτιολογηθεί ειδικά και εγγράφως ο 
λόγος της καθυστέρησης και θα σας σταλεί ο (εκτιμώμενος) πιθανός χρόνος που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του παραπόνου σας. 
Επισημαίνεται ότι το τμήμα διαχείρισης παραπόνων είναι λειτουργικά ανεξάρτητο. Επομένως τα παράπονά σας ερευνώνται επί δίκαιης βάσης και πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων εντοπίζονται και μετριάζονται.  
Σε κάθε περίπτωση αλλά και στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την τελική απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους παρακάτω θεσμικούς φορείς. 

Τράπεζα της Ελλάδος 
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223  
Fax: 210 3205437-8 

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  
Πλ. Κάνιγγος, 101 81, Αθήνα 
Tηλ.: 1520  
Fax: 210 3843549 

Συνήγορος του Καταναλωτή  
Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458 
Fax: 210 6460414 

Σας ενημερώνουμε ότι η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει τη παραγραφή των έννομων αξιώσεων του διαμαρτυρόμενου.
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ο υπογράφων/ υπογράφουσα .........................................................................................................................................................................
δηλώνω ότι παρέλαβα το υπ' αριθμόν …………………………. ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς και:
α) τους Γενικούς και Ειδικούς όρους,
β) το Έντυπο Ενημέρωσης του Άρθρου 150 Ν.4364/2016,
γ) τα υποδείγματα δηλώσεων εναντίωσης και υπαναχώρησης που αναφέρονται σύμφωνα με το Ν.2496/1997.

Τόπος ………………………………………
Ημερομηνία …………………………….

Ο Δηλών/ Η Δηλούσα

 

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
Βασιλίσσης Σοφίας 10, 151 24 Μαρούσι

Τηλ: 210 9006900 Fax: 210 9237768
Α.Φ.Μ.: 094059789 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών

Γ.Ε.ΜΗ.: 000304401000
info@dynamis.gr     www.dynamis.gr
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