
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Με την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης ο ασφαλιστής αναλαμβάνει σύμφωνα με τους 

επόμενους όρους τις δαπάνες για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του λήπτη 

ασφάλισης / ασφαλισμένου μέχρι του ανώτατου ορίου της ασφάλισης, εφόσον η προάσπιση 

αυτή είναι αναγκαία και προσφέρει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και δεν εμφανίζεται 

προφανώς άδικη ή ασύμφορη. 

Ο ασφαλισμένος απολαμβάνει νομικής προστασίας για τους τομείς, που έχει επιλέξει και 

περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του (αντίστοιχα “προγράμματα”), κατά είδος και 

έκταση. 

Η ασφάλιση διέπεται από τους στη συνέχεια Γενικούς Όρους, όπως αυτοί αναγράφονται στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τους Ειδικούς Όρους του αντίστοιχου Παραρτήματος. 

 

Άρθρο 2 : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται για ένα (1) χρόνο. 

Η καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει 

τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης, στην οποία 

γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά τη 

πάροδο του ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης. 

Το ασφάλιστρο, το δικαίωμα και οι επιβαρύνσεις επί του συμβολαίου καθώς και ο φόρος 

Δημοσίου βαρύνουν τον αντισυμβαλλόμενο. Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται είτε 

απευθείας από τον ασφαλισμένο στα γραφεία της έδρας του ασφαλιστή, είτε με καταβολή 

στον εξουσιοδοτημένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του ασφαλιστή. Ως τόπος καταβολής των 

ασφαλίστρων ορίζονται η έδρα και τα καταστήματα του ασφαλιστή. Από το γεγονός ότι οι 

πράκτορες ή υπάλληλοι του ασφαλιστή εισπράττουν τα ασφάλιστρα έξω από τα γραφεία του 

δεν μπορεί να συναχθεί ότι συμφωνήθηκε, ρητά ή σιωπηρά, αλλαγή του τόπου καταβολής. 

 

Άρθρο 3 : ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η ασφαλιστική προστασία αρχίζει από την ημέρα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την 

προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ασφάλισης θα έχει καταβάλει προηγούμενα το ετήσιο 

ασφάλιστρο, ή δόση όπως τυχόν θα έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση μεταγενέστερης 

καταβολής ασφαλίστρων, η ασφαλιστική προστασία αρχίζει την επόμενη της ημέρας 

καταβολής τους. 

 



 

 

Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το ασφαλιστήριο και τους ασφαλιστικούς όρους, 

γενικούς και ειδικούς, και καταρτίζεται με βάση την αίτηση ασφάλισης που υπέβαλε στην 

εταιρεία ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος. 

Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση, οι 

παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την αρχή, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης / 

ασφαλισμένος δεν εναντιωθεί γραπτά εντός ενός μηνός από την παραλαβή του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

Ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την 

ασφαλιστική σύμβαση μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου ή σε 14 

ημέρες αν η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη του ενός έτους. 

 

Άρθρο 4 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 

ασφαλιστήριο. Αυτή λύεται κατά την συμπλήρωση της διάρκειάς της, αποκλειόμενης της 

σιωπηράς ή αυτόματης ανανέωσης ή παράτασής της, η οποία μπορεί να επέλθει μόνο με 

νεότερη έγγραφη και ρητή συμφωνία και την καταβολή του αναλογούντος ασφαλίστρου κατά 

τα ανωτέρω. 

  

Άρθρο 5 : ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Εάν υπάρξει κάποιο ουσιώδες γεγονός για την αξιολόγηση και ανάληψη του ασφαλιστικού 

κινδύνου, που να δικαιολογεί σύμφωνα με τις αρχές της επιχείρησης του ασφαλιστή την 

καταβολή μεγαλύτερου ασφαλίστρου από εκείνο που συμφωνήθηκε, ο ασφαλιστής μπορεί να 

απαιτήσει το ασφάλιστρο, που προκύπτει από το μεγαλύτερο κίνδυνο, από το χρονικό σημείο 

που επήλθε το ουσιώδες γεγονός, όχι όμως και για το χρονικό διάστημα πριν από την 

κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης που καλύπτει τον συγκεκριμένο κίνδυνο. 

 

Άρθρο 6 : ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην Ελλάδα. 

 

Άρθρο 7 : ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Α) Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει : 

α) την καταβολή της αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα 

παρακάτω, στο άρθρο 12 του παρόντος. 

 



 

 

β) την καταβολή των δικαστικών εξόδων για τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες (ενδεικτικά 

και μόνο των ενσήμων, παραβόλων κλπ για την άσκηση και τη συζήτηση αγωγής κλπ). 

γ) τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις που θα απαιτηθούν για την 

επίδοση των άνω δικογράφων ή/και εξωδίκων. 

Β) Ο ασφαλιστής δεν καταβάλλει : 

α) τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές μαρτύρων και πραγματογνωμόνων. 

β) την τυχόν δικαστική δαπάνη υπέρ του αντιδίκου. 

γ) τα έξοδα συμβιβασμού, που συμφωνήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση του ασφαλιστή, 

δεν είναι ανάλογα με την έκταση της νίκης προς την ήττα, ή που η ανάληψη τους δεν ήταν 

αναγκαία. 

δ) τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του ασφαλισμένου. 

ε) τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως τα έξοδα δημοσιεύσεων και 

τις αμοιβές συμβολαιογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασμών, τα έξοδα μεταφοράς και 

φύλαξης κατασχεμένων, τα έξοδα για εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων, τα έξοδα 

δημοσιεύσεων για επιδόσεις σε αντιδίκους αγνώστου διαμονής κλπ. 

Γ) Το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι για κάθε ασφαλιστική περίπτωση, το 

ανώτατο όριο των ασφαλιστικών παροχών, που πρέπει να παρασχεθούν συνολικά στον 

αντισυμβαλλόμενο - ασφαλισμένο και στους συνασφαλισμένους. Το ασφαλιστικό ποσό θα 

παρασχεθεί μια μόνο φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, που συνδέονται 

μεταξύ τους χρονικά και επήλθαν από την ίδια αιτία. 

 

Άρθρο 8 : ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 

1. Ο ασφαλιστής παρέχει ασφαλιστική προστασία για διεκδίκηση αξιώσεων φυσικών 

προσώπων, που έχουν εκ του Νόμου το δικαίωμα να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις 

αποζημίωσης λόγω θανάτωσης ή / και τραυματισμού, ή / και βλάβη της υγείας του 

ασφαλισμένου. 

2. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων από την 

ασφαλιστική σύμβαση ανήκει στον ασφαλισμένο. Ο ασφαλιστής όμως δικαιούται να παρέχει 

ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισμένους τρίτους, εφ΄ όσον δεν εναντιώνεται ο 

ασφαλισμένος. 

3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την προάσπιση έννομων συμφερόντων των 

συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του ασφαλισμένου. 

4. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου από τους όρους αυτούς ισχύουν 

ανάλογα υπέρ και κατά των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 



 

 

Άρθρο 9 : ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί 

αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο 

που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση. 

2. Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση 

θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο, που ο ασφαλισμένος άρχισε, ή υποστηρίζεται 

πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη.  

3. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι 

επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή τρίτος για πρώτη φορά 

αποδεδειγμένα άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις Νόμου. 

 

Άρθρο 10 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

1. Εντός προθεσμίας οχτώ (8) ημερών από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, ο 

ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος : α) να ενημερώσει εγγράφως τον ασφαλιστή, με τον 

πληρέστερο δυνατό τρόπο, σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της ασφαλιστικής 

περίπτωσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά 

και να τα θέσει στη διάθεση του ασφαλιστή. 

β) να δώσει πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο, που θα αναλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 

2, να προασπίσει τα συμφέροντά του και να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά 

περιστατικά της υπόθεσης, να του υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τις 

διευθύνσεις των μαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του 

προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά. 

γ) να πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστή πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, 

ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για έγερση αγωγής ή άσκηση ενδίκων μέσων και γενικά να 

αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών. 

δ) να υποβάλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών 

δαπανών στον ασφαλιστή. 

2. Αν ο ασφαλισμένος αθετήσει υπαίτια οποιαδήποτε υποχρέωση του, που απορρέει από την 

παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ή παραβεί οποιονδήποτε όρο αυτής, τότε ο ασφαλιστής 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής ασφαλιστικής κάλυψης. 

 

 

 

 



 

 

Άρθρο 11 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 

1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα το δικηγόρο, που θα τον 

εκπροσωπήσει και θα αναλάβει την προάσπιση των έννομων συμφερόντων του σε κάθε 

δικαστική ή διοικητική διαδικασία. Το δικαίωμα αυτό το διατηρεί ακόμη και εάν προκύψει 

σύγκρουση συμφερόντων (σύμφωνα με το Ν 4364/2016, άρθρα 162, 164 και 165). 

 

2. Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνο από τον ασφαλιστή «ονόματι και εντολή» του 

ασφαλισμένου. Αν ο ασφαλισμένος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, ο ασφαλιστής δεν 

είναι υποχρεωμένος να παράσχει ασφαλιστική κάλυψη, εκτός αν η παράλειψη της χορήγησης 

εντολής σε δικηγόρο απ΄ ευθείας από τον ασφαλισμένο θα είχε ως συνέπεια τον αναμφίβολο 

κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου και δεν υπήρχε 

άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος είναι 

υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στον ασφαλιστή την απ΄ ευθείας χορήγηση 

εντολής σε δικηγόρο. 

3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις αρχές και τους 

κανόνες που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο ασφαλιστής δε φέρει 

καμία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του δικηγόρου. 

 

Άρθρο 12 : ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορίζεται, κατ΄ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον Κώδικα περί Δικηγόρων και στον εκάστοτε ισχύοντα ως παράρτημά του Πίνακα 

Αμοιβών. Ο δικηγόρος πρέπει να είναι διορισμένος σε σύλλογο της περιφέρειας του εκάστοτε 

αρμόδιου δικαστηρίου. 

 

Άρθρο 13 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα και, εφόσον το ζητήσει ο ασφαλισμένος, την υποχρέωση, 

πριν από την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο, να προασπίσει τα συμφέροντα του 

ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη επίλυση της υπόθεσης. 

2. Ο ασφαλιστής μπορεί να εξετάσει, αν η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του 

ασφαλισμένου είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 1. 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη 

προάσπισης των εννόμων συμφερόντων του ασφαλισμένου ή / και το είδος και την έκταση 

των δικαστικών ενεργειών, που απαιτούνται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ο 

ασφαλισμένος μπορεί να προκαλέσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της επιλογής 

του, σχετικά με την ανάγκη ή μη της προάσπισης και τις απαιτούμενες ενέργειες. 



 

 

Αν ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση αυτή, ή αν ο ασφαλιστής κρίνει ότι η 

γνωμοδότηση απομακρύνεται από τη ορθή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, 

προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής. 

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο του διαιτητή, ο διορισμός του γίνεται κατά το 

άρθρο 878 ΚΠολΔ. Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν τον ασφαλιστή, εφόσον 

με τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η προάσπιση των συμφερόντων του ασφαλισμένου, 

άλλως βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 

 

Εάν ο ασφαλισμένος, παρά την αντίθετη απόφαση του διαιτητή, προσφύγει σε δικαστική ή 

διοικητική αρχή, βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες, σε περίπτωση ολοσχερούς ήττας του, 

διαφορετικά οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται ανάλογα με την έκταση της κατ΄ ουσίαν ήττας 

προς την νίκη του. 

Η ανωτέρω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το δικαίωμα του ασφαλισμένου να 

προσφύγει δικαστικά.  

Τα παραπάνω ρυθμίζονται ειδικότερα από το Ν. 4364/2016, άρθρα 162 - 164. 

 

Άρθρo 14 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε 

περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες (πολλαπλή ή διαδοχική ασφάλιση), θα ισχύει μόνο η 

πρώτη χρονικά. 

 

Άρθρo 15 : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από διάταξη 

Νόμου και πράξη ή διάταξη της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, καθώς επίσης και στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στους Ειδικούς Όρους της κάλυψης πού έχει συμφωνηθεί με 

το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 

Άρθρο 16. ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ 

1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για την απόδοση σε αυτόν δικαστικών ή εξώδικων δαπανών 

από ενέργειες προάσπισης των συμφερόντων του, για τις οποίες ο ασφαλιστής παρείχε 

ασφαλιστική κάλυψη στα πλαίσια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μεταβιβάζονται στον 

ασφαλιστή μόλις γεννηθούν. Τέτοιες δαπάνες, που καταβλήθηκαν ήδη στον ασφαλισμένο, 

αποδίδονται από αυτόν στον ασφαλιστή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

 



 

 

2. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τον ασφαλιστή, κατά 

την προσπάθεια ανάκτησης ή / και κατά την άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις 

απόδοσης των δικαστικών ή εξώδικων δαπανών της προηγούμενης παραγράφου. Ιδιαίτερα 

είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα, που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό, καθώς και 

εξουσιοδότηση για την είσπραξή τους, όταν απαιτείται. 

 

Άρθρο 17 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις δεν μπορούν να εκχωρηθούν, ούτε να ενεχυριασθούν, εκτός αν ο 

ασφαλιστής συμφωνήσει εγγράφως. 

 

Άρθρο 18 : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 

Ο ασφαλιστής δύναται να συμψηφίζει κάθε απαίτηση του ασφαλισμένου προς αυτόν με δικές 

του απαιτήσεις έναντι του ασφαλισμένου.  

 

Άρθρο 19 : ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή παραγράφονται μετά τέσσερα 

χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 

 

Άρθρο 20 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου πρέπει να είναι έγγραφες και να 

απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του ασφαλιστή στην Αθήνα. Ο ασφαλισμένος 

υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τον ασφαλιστή για τυχόν 

αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας με αυτόν. Μέχρι τότε παραδεκτά χρησιμοποιεί ο 

ασφαλιστής τα αρχικά δηλωθέντα. 

2. Συμφωνίες μεταξύ του ασφαλισμένου από τη μια μεριά και πρακτόρων, αντιπροσώπων ή 

υπαλλήλων του ασφαλιστή από την άλλη, ισχύουν μόνο αν επικυρωθούν εγγράφως από τον 

ασφαλιστή. 

 

Άρθρο 21 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Συμφωνείται ρητά ότι αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ ασφαλιστή και 

ασφαλισμένου από το ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τους όρους αυτούς είναι τα δικαστήρια της 

Αθήνας. 



 

 

 

Άρθρο 22 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία 

και γνωστοποίηση σε τρίτους των προσωπικών σας δεδομένων στο βαθμό που είναι θεμιτό 

και αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μας ή/και για την 

συμμόρφωση μας με αιτήματα οιωνδήποτε δημόσιων αρχών. 

Για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε τα όσα 

ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2472/97). 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, πως ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά 

σας δεδομένα για να λαμβάνετε πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με προωθητικές 

ενέργειες των προϊόντων της Εταιρείας μας σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού 679/2018 (GDPR). Σε περίπτωση που δεν 

επιθυμείτε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε σχετικά στη διεύθυνση : 

info@mediterrania.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 215 215 5005588 ή στο 

fax στο 215 5012571. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


