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ENOTHTA A’ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν Ασφαλιστήριο, καθώς και στους ειδικούς και γενικούς όρους και τα παραρτήµατα
αυτού, οι ακόλουθοι όροι µε αρχικά κεφαλαία στοιχεία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
παραπλεύρως στον παρακάτω πίνακα:
Daimler A.G. ή Κατασκευαστής

σηµαίνει την εδρεύουσα στη Στουργάρδη της
Γερµανίας εταιρεία µε την επωνυµία «Daimler
Aktiengesellschaft» Mercedes str. 137,7327 Stuttgart,
κατασκευάστρια των Επιλέξιµων Οχηµάτων.

MBH

σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «MercedesBenz Hellas Εµπορική Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νέα
Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος, αριθµός 20) και
ενεργεί ως αποκλειστικός εισαγωγέας των Επιλέξιµων
Οχηµάτων στην Ελλάδα.

Αίτηση Ασφάλισης

σηµαίνει αίτηση κατόχου Επιλέξιµου Οχήµατος προς
τον Ασφαλιστή για την υπαγωγή του στο
Ασφαλιστήριο, συντασσόµενη σύµφωνα µε το
υπόεδειγµα που υιοθετεί κάθε φορά ο Ασφαλιστής.

∆ιαχειριστής

σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «Mondial
Assistance Services Hellas Α.Ε. Οδικής Βοήθειας και
Παροχής Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός
Πρεµετής, αριθµός 10), η οποία ενεργεί ως
διαχειριστής
των
απαιτήσεων
βάσει
του
Ασφαλιστηρίου.

Ασφαλισµένος

το πρόσωπο που κατονοµάζεται ως τέτοιο στο παρόν
Ασφαλιστήριο και στην αντίστοιχη Βεβαίωση
Ασφάλισης.

Ασφαλιστήριο

σηµαίνει το παρόν ασφαλιστήριο χρηµατικών
απωλειών και περιλαµβάνει τους παρατιθέµενους στη
συνέχεια ειδικούς όρους, γενικούς όρους και τα
συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα.

Ασφαλιστής ή Εταιρία

σηµαίνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την επωνυµία
«Allianz Ελλάς Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία», η
οποία
παρέχει
τις
καλύψεις
δυνάµει
του
Ασφαλιστηρίου, εδρεύει στην Αθήνα, (Λεωφόρος
Αθηνών, αριθµός 110, Κτίριο Γ’) και παρέχει νόµιµα
ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Ασφαλιστικός Σύµβουλος

σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDESBENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που
εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος αρ.
20), η οποία ενεργεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος
αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο.

Ασφάλιστρα

σηµαίνει τα αναλογούντα στην Παροχή ασφάλιστρα,
όπως υπολογίζονται σύµφωνα µε τον εκάστοτε
τιµοκατάλογο ασφαλίστρων της Εταιρίας.

Βεβαίωση Ασφάλισης

σηµαίνει τη βεβαίωση ή απόδειξη εξόφλησης των
Ασφαλίστρων ή άλλη βεβαίωση που εκδίδεται από τον
Ασφαλιστή ή για λογαριασµό του, µε την οποία
επιβεβαιώνεται η υπαγωγή του Ασφαλισµένου και του
Καλυπτόµενου
Οχήµατος
στο
Ασφαλιστήριο,
συντασσόµενη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υιοθετεί
κάθε φορά η Εταιρία.
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∆ιανοµέας

σηµαίνει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει συνάψει
και διατηρεί εν ισχύ σύµβαση διανοµής καινούργιων
Επιλέξιµων Οχηµάτων µε την ΜΒΗ, καθώς και τον
Ασφαλιστικό Σύµβουλο, στο µέτρο που πωλεί
Επιλέξιµα Οχήµατα.

∆ιάρκεια

σηµαίνει τη διάρκεια ισχύος των καλύψεων του
παρόντος Ασφαλιστηρίου, η οποία προσδιορίζεται στη
Βεβαίωση Ασφάλισης και εκφράζεται σε µήνες. Η
∆ιάρκεια προσδιορίζεται σε διάστηµα 12, 24 ή 36
µηνών µετά τη λήξη της Θεµελιώδους Εγγύησης,
δηλαδή έως το ανώτατο όριο των 60 µηνών από την
ηµεροµηνία πώλησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος,
περιλαµβανοµένης της περιόδου της Θεµελιώδους
Εγγύησης.

Εγκεκριµένος Επισκευαστής

σηµαίνει
οποιονδήποτε
Εξουσιοδοτηµένο
Επισκευαστή ή Κατάλληλο Επισκευαστή.

Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής

σηµαίνει
επιχείρηση
που
δραστηριοποιείται
οπουδήποτε εντός της Περιοχής Κάλυψης και έχει
συνάψει σύµβαση που την προσδιορίζει ως
εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή (authorized repairer)
αναφορικά µε τα Επιλέξιµα Αυτοκίνητα µε τη Daimler
A.G. ή επιχείρηση ελεγχόµενη από αυτήν.

Επιλέξιµο Όχηµα

σηµαίνει
ιδιωτικής
χρήσης
επιβατηγό
όχηµα
Mercedes-Benz, κατασκευής της Daimler A.G., το
οποίο έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από την ΜΒΗ και έχει
ταξινοµηθεί για πρώτη φορά και τεθεί σε πρώτη
κυκλοφορία στην Ελλάδα και όχι σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα, εφόσον πληροί σωρευτικά τα κριτήρια του
οικείου Προγράµµατος.

Θεµελιώδης Εγγύηση

η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τη
Daimler A.G. αναφορικά µε καινούργια Επιλέξιµα
Οχήµατα, διάρκειας 24 µηνών από την πρώτη
παράδοσή τους σε τελικό κάτοχο, υπό τους όρους που
τη διέπουν κάθε φορά.
σηµαίνει Επιλέξιµο Όχηµα το οποίο ανήκει κατά
κυριότητα σε Ασφαλισµένο, προσδιορίζεται σε
Βεβαίωση Ασφάλισης και αποτελεί το αντικείµενο του
παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Καλυπτόµενο Όχηµα

Κατάλληλος Επισκευαστής

σηµαίνει επιχείρηση που, όπως είναι σε θέση να
αποδείξει ο Ασφαλισµένος, πληροί τα Κριτήρια
Επισκευαστή.

Κριτήρια Επισκευαστή

σηµαίνει την κατοχή κατάλληλου διαγνωστικού
εξοπλισµού για τον εντοπισµό βλαβών Καλυπτόµενων
Οχηµάτων και την κατοχή πλήρους σειράς ειδικών
εργαλείων για την αποκατάσταση τέτοιων βλαβών.

Παροχή

η αποζηµίωση του Ασφαλισµένου, υπό τους όρους,
προϋποθέσεις και περιορισµούς του παρόντος
Ασφαλιστηρίου,
αναφορικά
µε
το
κόστος
αποκατάστασης µηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών
Καλυπτόµενου Οχήµατος για διάστηµα ίσο προς τη
∆ιάρκεια.
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Περιοχή Κάλυψης

σηµαίνει την περιοχή που προσδιορίζεται στο σηµείο 5
του Τµήµατος 2 της ενότητας Β του παρόντος.

Πρόγραµµα

σηµαίνει καθένα από τα Προγράµµατα 1 2 ή 3 και,
αναφορικά µε το παρόν Ασφαλιστήριο, το
Πρόγραµµα που προσδιορίζεται στην πρώτη σελίδα
του παρόντος.

Πρόγραµµα 1

το Πρόγραµα 1 αφορά σε Επιλέξιµο Όχηµα:
(α) που έχει πωληθεί ως καινούργιο από ∆ιανοµέα σε
τελικό κάτοχο, και
(β) για το οποίο η σχετική αίτηση ασφάλισης έχει
υποβληθεί προς την Εταιρεία το αργότερο εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης
της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.

Πρόγραµµα 2

το Πρόγραµα 2 αφορά σε Επιλέξιµο Όχηµα:
(α) που έχει πωληθεί ως καινούργιο από ∆ιανοµέα σε
τελικό κάτοχο,
(β) για το οποίο η σχετική αίτηση ασφάλισης έχει
η
υποβληθεί προς την Εταιρεία από τη δέκατη έκτη (16 )
ηµέρα έως και (το αργότερο) τη συµπλήρωση είκοσι
τριών (23) µηνών µετά από από την
ηµεροµηνία
έκδοσης
της
πρώτης
άδειας
κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, και
(γ) δεν έχει διανύσει περισσότερα από εκατόν είκοσι
χιλιάδες (120.000) χιλιόµετρα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΛΥΨΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΛΥΨΗΣ
Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισµένο αναφορικά µε τη δαπάνη
αποκατάστασης µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών προβληµάτων του Καλυπτόµενου
Οχήµατος, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς που προσδιορίζονται σε αυτό.
Με την επιφύλαξη των Γενικών Όρων και των Ειδικών Όρων, το Ασφαλιστήριο καλύπτει τη
λειτουργικότητα όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών µερών του Καλυπτόµενου Αυτοκινήτου,
πλην των ακόλουθων εξαιρέσεων:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
Εξαιρούνται από την κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου:
ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Σασσί Αµορτισέρ (εκτός από περίπτωση διαρροής ή κατασκευαστικού
ελαττώµατος), αµάξωµα, βαφή µερική ή ολική, ευθυγράµµιση και επισκευή µερών
αµαξώµατος (π.χ. φτερά, καπό, πόρτες, προφυλακτήρες) όπως επίσης και διαρροές
νερού σε πόρτες, τζάµια, ανοιγόµενη και σταθερή γυάλινη, µεταλλική ή υφασµάτινη
οροφή.
• Σύστηµα εξάτµισης Σκουριά στο σύστηµα εξάτµισης (καζανάκι καταλύτη - τελικό καζανάκι)
• Σύστηµα καυσίµου (συµπεριλαµβανοµένου του σωλήνα εισαγωγής)
Μόλυνση του συστήµατος τροφοδοσίας από ξένο υγρό (π.χ. ανάµειξη µε άλλο καύσιµο
ή νερό).
• Φρένα και ντεµπραγιάζ Τακάκια φρένων, δισκόπλακες και ταµπούρα, δίσκοι
και πλατώ αµπραγιάζ, εργασία ρύθµισης ντεµπραγιάζ και φρένων.
• Εξαρτήµατα εσωτερικού χώρου Επιχρωµιωµένα τµήµατα, διακοσµητικά,
µπράτσα, επένδυση οροφής, δίσκοι αποθήκευσης, πλαϊνά πάνελ, σκιάδια,
υποδοχές φλιτζανιών, ταπετσαρία.
• Air condition Γέµισµα, συµπλήρωµα, ανακύκλωση του φρέοντος, εκτός αν
αυτό είναι απαραίτητο να γίνει επειδή συνδέεται µε επισκευή που καλύπτεται από το
Ασφαλιστήριο.
• Συστήµατα πλοήγησης Μέσο αποθήκευσης
δεδοµένων για συστήµατα πλοήγησης
• Τζάµια/παράθυρα Θραύση κρυστάλλων εκτός αν παρουσιαστεί βλάβη στην
θερµαινόµενη αντίσταση ή στην ενσωµατωµένη κεραία του ηχοσυστήµατος.
• Προβολείς Φωτιστικά σώµατα (εµπρός φανοί, φανοί οµίχλης, οπίσθιοι φανοί,
εσωτερικές πλαφονιέρες, πλαϊνά φλας), λάµπες, µπαταρίες, λαµπτήρας Xenon
• Ελαστικά µέρη Ελαστικές τσιµούχες για πόρτες, πορτ µπαγκάζ και οροφής,
υποστήριγµα κάρτερ, άξονα/µοντάρισµα, χιτώνιο άξονα και διεύθυνσης, ελαστικό
µοντάρισµα/τριβείς,
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µοντάρισµα µηχανής (εκτός από υδραυλικό
σταθεροποιητή, βάση εγκάρσιου µπράτσου ελέγχου.

µοντάρισµα),

µοντάρισµα

• Τσιµούχες σταθερής θέσης Φλάντζες και χάρτινες φλάντζες που δεν
επιδέχονται µετακίνηση (αλλά δεν περιλαµβάνουν π.χ. διαρροές από εξαρτήµατα
που φέρουν νερό όπως είναι το ψυγείο, σωλήνες νερού, φλάντζες κεφαλής κυλίνδρου,
µονάδες θέρµανσης και σύστηµα κλιµατισµού)
• Αναδιπλούµενες οροφές
Ύφασµα αναδιπλούµενων οροφών
•

Κινητά εξαρτήµατα συστηµάτων τηλεφώνου και hands free

• Στάνταρ αξεσουάρ Γρύλλο αυτοκινήτου, πυροσβεστήρα,
τρίγωνο, φαρµακείο, σετ εργαλείων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
•

Φυσιολογική φθορά που συµπεριλαµβάνει τα τµήµατα κατανάλωσης
καυσίµων και βοηθητικού υλικού
Αυτό περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα τα οποία ελέγχονται σε τακτά διαστήµατα
και/ή αλλάζονται ή αντικαθίστανται σαν µέρος της περιοδικής συντήρησης και του
σέρβις π.χ. φίλτρα, µπουζί, µπουζί θέρµανσης, ιµάντες ανεµιστήρας, ραβδωτοί
ιµάντες µετάδοσης κίνησης, οδοντωτοί ιµάντες µετάδοσης κίνησης, βίδες, λάµες
υαλοκαθαριστήρων, υγρά λειτουργίας. Όλα τα παραπάνω καλύπτονται µόνο σε
περίπτωση που η πρωτογενής αιτία (causa proxima) – ζηµιά έχει προέλθει από
ανταλλακτικό που καλύπτεται από εγγύηση.
•

Εξαρτήµατα που λειτουργούν µε τη µπαταρία (αισθητήρες R D C,
τηλεκοντρόλ, κλπ.)

• Εργασίες ρύθµισης Κόστος δοκιµών, εργασιών µέτρησης και ρύθµισης, όταν
δεν συνδέονται µε τις ζηµίες που καλύπτονται από την εγγύηση.
•

Συντήρηση, σέρβις και επιθεωρήσεις

•

Εξαρτήµατα και λογισµικό που δεν είναι ισοδύναµα προς αυτά του
Κατασκευαστή
Μέρη (π.χ. αξεσουάρ, ραδιόφωνα αυτοκινήτου, συσκευές πλοήγησης) τα οποία δεν
αντιστοιχούν στα ποιοτικά πρότυπα των γνήσιων εξαρτηµάτων του κατασκευαστή
•

Θόρυβοι ανέµου, τριξίµατος και κροταλίσµατος

•

Ζηµιές από οξείδωση, σκουριά ή εισροή υγρών

• Βλάβες για τις οποίες ο χρήστης είναι υπεύθυνος Όπως, λόγω της
συµµετοχής του σε ράλι, της χρήσης λανθασµένων λαδιών, της αλλαγής του
µικροεπεξεργαστή του κινητήρα.
• Βλάβες που είναι αποτέλεσµα εξωτερικών προσκρούσεων
Όπως ατύχηµα ή από άγρια ζώα
• Βλάβες που οφείλονται σε ανωτέρα βία Πολέµους οποιασδήποτε µορφής,
εσωτερική αναταραχή, απεργίες, εργοδοτική ανταπεργία, πυρηνική ή ραδιενεργή
δράση.
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• Βλάβες που προέρχονται από τον Κυβερνοχώρο
Απώλεια, καταστροφή, απάλειψη, φθορά ή τροποποίηση των ηλεκτρονικών
δεδοµένων από οποιαδήποτε αιτία (συµπεριλαµβανοµένης αλλά όχι περιοριζοµένης
στους ηλεκτρονικούς ιούς) µείωση απόδοσης και έξοδα οποιασδήποτε φύσης που
προκύπτουν από αυτά.
•

Βλάβες από κακόβουλη ενέργεια, από µη επιτρεπόµενη χρήση του
αυτοκινήτου, από κλοπή ή κατάχρηση.

Βλάβες από τη χρήση υψηλότερου βάρους άξονα ή ρυµουλκούµενου (τρέιλερ) από
αυτό που επιτρέπει ο κατασκευαστής.
• Από τεχνικές αλλαγές στο όχηµα Όπως
ρύθµιση του κινητήρα, τροποποιήσεις στο σασί.
•

Βλάβες από σκοπούµενη ή απρόσεκτη συµπεριφορά

Βλάβες που προέρχονται από τη µη τήρηση της προβλεπόµενης τακτικής
επιθεώρησης ή συντήρησης του αυτοκινήτου ή που αυτή έγινε από κάποιο µη
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο.
• Βλάβες από άµεση επίδραση φυσικών φαινοµένων Όπως
καταιγίδα, χαλαζόπτωση, κεραυνό, σεισµό, πληµµύρα, φωτιά, έκρηξη
• Επακόλουθες Ζηµίες Όπως κόστη πάρκινγκ, ενοικίασης αυτοκινήτου,
ρυµούλκησης, ναύλων κ.λ.π.
• Προηγούµενες Επισκευές Βλάβες που προκύπτουν από οποιαδήποτε ατελή,
αναποτελεσµατική ή ακατάλληλη επισκευή, µή σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
• Επαναλαµβανόµενες βλάβες Βλάβες που επαναλαµβάνονται σε διάστηµα
µικρότερο των 60 ηµερών η µία από την άλλη.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οιαδήποτε παρεπόµενη ή έµµεση θετική ή αποθετική
ζηµία, απώλεια, καταστροφή, τραυµατισµό ή θάνατο (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων ή
κόστους, νοµικού ή οιοδήποτε άλλου σε σχέση µε αυτά) οιασδήποτε φύσης ή µορφής το
οποίο επήλθε σε οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό. Οποιαδήποτε απώλεια,
καταστροφή ή ζηµία που µπορεί να επήλθε από ωστικά κύµατα ή µετακαυστικά κύµατα
αεροσκαφών ή οποιωνδήποτε άλλων ιπτάµενων µηχανών τα οποία ταξιδεύουν σε
υποηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες. Οιαδήποτε απώλεια ή ζηµία και έξοδα αυτών είτε
προληπτικά είτε για οιοδήποτε άλλον λόγο άµεσα ή έµµεσα προερχόµενα από ή σε σχέση µε:
απώλειες ή ζηµιές οι οποίες καλύπτονται από τους γενικούς και ειδικούς όρους άλλης
ασφαλίσεως εγγυήσεως ή εγγυήσεως του Κατασκευαστή.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η προληπτική συντήρηση πρέπει να διενεργείται κατά τα προβλεπόµενα από τον
Κατασκευαστή όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Το
Ασφαλιστήριο προβλέπει µια περίοδο ανοχής ενός (3) µηνών ή Τριών Χιλιάδων
Χιλιοµέτρων (3.000 χλµ.) από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία διενέργειας της
προληπτικής συντήρησης, όπως αυτή ορίζεται από τον Κατασκευαστή. Οι προληπτικές
συντηρήσεις πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης κατά τρόπον
άρτιο εκ µέρους του σχετικού συνεργείου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις
απαραίτητες άδειες, καθώς και τη δέουσα γνώση, οργάνωση, υποδοµή και εµπειρία. Ο
Ασφαλιστής απαιτεί να προσκοµίζει ο Ασφαλισµένος αποδεικτικά στοιχεία όπως ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά τα σχετικά τιµολόγια της προληπτικής συντήρησης, για την αποδοχή
κάλυψης οιασδήποτε ζηµίας ανεξάρτητα εάν η ζηµία αυτή εµπίπτει ή έχει σχέση µε την
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προληπτική συντήρηση. Σηµειώνεται ότι η αλλαγή ιµάντα χρονισµού και των λοιπών
ανταλλακτικών που υπόκεινται σε φθορά όπως και όταν αυτά προτείνονται από τον
Κατασκευαστή πρέπει να πραγµατοποιούνται µε αυστηρή επιµέλεια. Μη παρακολούθηση ή
αµέλεια των προληπτικών συντηρήσεων από πλευράς Ασφαλισµένου ή ακόµη και διενέργεια
πληµµελούς προληπτικής συντήρησης ή πρόκληση ζηµίας κατά τη διενέργεια της
προληπτικής συντήρησης, εκ µέρους του σχετικού συνεργείου στο οποίο θα απευθυνθεί ο
Ασφαλισµένος, συνεπάγεται απώλεια της κάλυψής του από το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο
Ασφαλισµένος ευθύνεται απολύτως για την ορθή επιλογή συνεργείου σύµφωνα µε τα
προεκτεθέντα κριτήρια και ο Ασφαλιστής δεν βαρύνεται για οποιοδήποτε πταίσµα εκ µέρους
του συνεργείου.

ΤΜΗΜΑ 2 - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
2.1. Αντικείµενο της ασφάλισης
Ο Ασφαλιστής παρέχει στον Ασφαλισµένο ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση κατά την
οποία, εντός της ∆ιάρκειας ασφάλισης του Ασφαλισµένου που επιβεβαιώνεται σε Βεβαίωση
Ασφάλισης, εγερθούν αξιώσεις αποζηµίωσης από τον τελευταίο για Μηχανικές ή Ηλεκτρικές
Βλάβες οι οποίες καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο όπως ορίζονται περιοριστικά στο παρόν,
µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και απαλλαγών.
2.2. Έκταση κάλυψης
2.2.1 Όταν ένα µέρος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο
χάσει τη λειτουργικότητά του, όσο διαρκεί η Κάλυψη, ο Ασφαλισµένος δικαιούται
επαγγελµατικής επισκευής µε τη χρήση ενός νέου ανταλλακτικού ή την επιδιόρθωση του
παλαιού.
2.2.2

Το παρόν ασφαλιστήριο προβλέπει αποζηµίωση εφόσον:

■ Προκύψει τεχνική βλάβη που δεν συνδέεται µε ακατάλληλη χρήση του Καλυπτόµενου
Οχήµατος ή µε ατύχηµα.
■ Η τεχνική βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος δεν παρουσιάστηκε κατά την εισαγωγή του
Καλυπτόµενου Οχήµατος από τον Ασφαλισµένο σε Εγκεκριµένο Επισκευαστή.
■ Η τεχνική βλάβη συµβεί σε ανταλλακτικό του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται
από το Ασφαλιστήριο αλλά δεν καλύπτεται ταυτόχρονα από τη Θεµελιώδη Εγγύηση του
κατασκευαστή.
2.3

Προσδιορισµός Αποζηµίωσης - Ποσοτικά Όρια

2.3.1

Η αποζηµίωση βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου καλύπτει:
(α)

Όλα τα αναγκαία και πραγµατικά κόστη για την επισκευή της βλάβης.

(β) Το κόστος των ανταλλακτικών που κρίθηκαν αναγκαία για αντικατάσταση µε
µέγιστο όριο ανά κωδικό το 90% της συνιστώµενης, µη δεσµευτικής προτεινόµενης τιµής
λιανικής που προτείνει κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν
Εξουσιοδοτηµένους Επισκευαστές. Για την επισκευή της βλάβης χρησιµοποιούνται γνήσια
ανταλλακτικά Mercedes Benz καθώς και ανταλλακτικά κατάλληλα και εγκεκριµένα ως
ισοδύναµα από τον κατασκευαστή.
(γ) Το κόστος εργασίας, µε µέγιστο καλυπτόµενο ποσό ανά εργασία το γινόµενο του
µέγιστου αριθµού αποδεκτών ωρών εργασίας για τη συγκεκριµένη εργασία που συνιστά
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κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους ∆ιανοµείς για
αντίστοιχες εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης, πολλαπλασιασµένο προς την ωριαία
αποζηµίωση ανά εργασία που αποδίδει η ΜΒΗ προς τους συµβεβληµένους µε αυτήν
Εξουσιοδοτηµένους ∆ιανοµείς για εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης.
(δ) Όλα τα κόστη που προκύπτουν από δοκιµές βαθµονόµησης, εργασίες δοκιµής και
µέτρησης καθώς και από τις αναγκαίες ρυθµίσεις.
(ε)
Το κόστος επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του συνδέεται µε τη βλάβη άλλου
εξαρτήµατός του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
(στ) Το κόστος αντικατάστασης εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν
υπέστη βλάβη αλλά που πρέπει να αντικατασταθεί γιατί συνδέεται άµεσα και αναγκαία µε άλλο
εξάρτηµά του που έχει υποστεί βλάβη και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.
2.3.2

Περιορισµοί Αποζηµίωσης βάσει του Ασφαλιστηρίου

Αίτηµα του Ασφαλισµένου σχετικά µε αποζηµίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου δεν λαµβάνεται
υπ’όψιν και δεν γίνεται δεκτό όταν η εκτιµώµενη δαπάνη επισκευής είναι υψηλότερη από την
αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Αν παρόλα αυτά ο Ασφαλισµένος
αποφασίσει την επισκευή του Καλυπτόµενου Οχήµατος, τότε η αποζηµίωση για το κόστος της
επισκευής θα περιορισθεί στην αξία αντικατάστασής του. Ως αξία αντικατάστασης νοείται η
τιµή σε µετρητά που γενικά µπορεί να επιτευχθεί για την πώληση του Καλυπτόµενου
Οχήµατος ή των αξεσουάρ του µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κατά το
χρόνο επέλευσης της ζηµιάς, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Καλυπτόµενου
Οχήµατος και των αξεσουάρ του, σε περίπτωση που αυτό προσφέρονταν προς πώληση µε
οποιονδήποτε τρόπο.
Η συνολική αποζηµίωση κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου από διάφορες βλάβες, φθάνει
µέχρι την τρέχουσα αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος αφαιρουµένης της
υπολειµµατικής αξίας.
Οι δαπάνες επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το
Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του προήλθε από εξάρτηµα του Καλυπτόµενου Οχήµατος
που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, δεν καλύπτονται.
Σηµαντικές απαιτήσεις που έχουν σχέση µε την επανεξέταση ή αναθεώρηση του
Ασφαλιστηρίου, µείωση της αξίας αγοράς του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή για ζηµίες από µη
τεκµηριωµένες ή αβάσιµες δαπάνες, δεν έπιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο αίτηµα για
αποζηµίωση.
3. Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και Προϋποθέσεις
3.1. Σε περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε γεγονός εκ του οποίου εγείρεται ή δύναται να
εγερθεί απαίτηση οποιασδήποτε φύσεως του Ασφαλισµένου κατά του Ασφαλιστή στο πλαίσιο
του παρόντος Ασφαλιστηρίου, συµφωνούνται τα ακόλουθα:
(α) Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα διαφύλαξης του
Καλυπτόµενου Οχήµατος και να λάβει κάθε δυνατό µέτρο προκειµένου να αποτραπεί
οποιαδήποτε περαιτέρω ζηµία ή βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος, όπως τα µέτρα αυτά
προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους όρους της Θεµελιώδους Εγγύησης,
(β) Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη, η οποία θα προκύψει
από τη συνεχιζόµενη χρήση του καλυπτόµενου ο Καλυπτόµενου Οχήµατος κατά τα ανωτέρω.
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(γ)
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλισµένος πιθανολογεί ότι δικαιούται, ή
προτίθεται, να εγείρει απαίτηση δυνάµει του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να
ενηµερώσει τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή στις εγκαταστάσεις του οποίου προτίθεται να
µεταφέρει το Καλυπτόµενο Όχηµα προς διάγνωση ή/και επισκευή οποιασδήποτε βλάβης,
αναφορικά µε τους όρους κάλυψης του παρόντος.
(δ) Αναφορικά µε το Καλυπτόµενο Όχηµα το οποίο προσκοµίζεται στις εγκαταστάσεις
οποιουδήποτε Εξουσιοδοτηµένου Επισκευαστή, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν
εργασίες που ζητείται να καλυφθούν δυνάµει του παρόντος, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να
ζητήσει από τον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή να επικοινωνήσει µε το ∆ιαχειριστή και να
υποβάλει στο ∆ιαχειριστή αυθηµερόν µε την εισαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος στις
εγκαταστάσεις του, αναφορά µε τα ακόλουθα στοιχεία: όνοµα Ασφαλισµένου, αριθµό
κυκλοφορίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, σύντοµη περιγραφή της βλάβης, επιβεβαίωση ότι
έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα των προγραµµατισµένων συντηρήσεων του Καλυπτόµενου
Οχήµατος βάσει των προδιαγραφών του Κατασκευαστή κατά τη χρονική στιγµή της βλάβης
και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί από το ∆ιαχειριστή. Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση
Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα του ∆ιαχειριστή (το
«Σύστηµα»), η αναφορά αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
(ε) Το αίτηµα της παραγράφου (δ) εξετάζεται στη συνέχεια από το ∆ιαχειριστή και εγκρίνεται ή
απορρίπτεται επί της αρχής από το ∆ιαχειριστή. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος, ο
Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής υποβάλλει εκ νέου αναλυτική προκοστολόγηση των
επισκευών µέσω του Συστήµατος, που εγκρίνεται ή απορρίπτεται, ολικά ή µερικά, από το
∆ιαχειριστή. Έναρξη των εργασιών επισκευής είναι δυνατή µόνο µετά τη δεύτερη αυτή
έγκριση του ∆ιαχειριστή.
(στ) Σε περίπτωση εισαγωγής του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε συνεργείο Κατάλληλου
Επισκευαστή, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε το ∆ιαχειριστή και να του
παράσχει τα πλήρη στοιχεία του συνεργείου, προκειµένου να ακολουθηθεί αναλόγως η
παραπάνω διαδικασία δύο σταδίων, όπως θα υποδείξει ο ∆ιαχειριστής. Ο Ασφαλισµένος
φέρει αποκλειστικά το βάρος απόδειξης της ικανοποίησης των Κριτηρίων Επισκευαστή από
τον Κατάλληλο Επισκευαστή. Ο Εγκεκριµένος Επισκευαστής πρέπει στην περίπτωση αυτή να
επικοινωνήσει και να συνεργαστεί πλήρως µε το ∆ιαχειριστή κοινοποιώντας του εγγράφως ή
ηλεκτρονικώς (όπου αυτό είναι δυνατό) τα στοιχεία του Ασφαλισµένου και του Καλυπτόµενου
Οχήµατος και την ακριβή αιτία της βλάβης. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να ενηµερώσει τον
Εγκεκριµένο Επισκευαστή προκειµένου να λάβει την έγκριση του ∆ιαχειριστή πριν προβεί
στην αποσυναρµολόγηση οποιωνδήποτε εξαρτηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου µέρους του
Καλυπτόµενου Οχήµατος προς επιθεώρηση. Εφόσον το αίτηµα γίνει δεκτό από το
∆ιαχειριστή, το κόστος αποσυναρµολόγησης θα καλυφθεί ως µέρος της συνολικής
απαίτησης. Εάν, ακολούθως της αποσυναρµολόγησης δεν προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη,
τότε ο Ασφαλισµένος θα φέρει το κόστος της αποσυναρµολόγησης.
(ζ) Σε περίπτωση εµφάνισης καλυπτόµενης ζηµίας ή βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος
όσο αυτό βρίσκεται εκτός Ελλάδος, αλλά εντός της Περιοχής Κάλυψης του Ασφαλιστηρίου, ο
Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε το ∆ιαχειριστή και να
συµµορφωθεί προς τις οδηγίες του. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται αναλόγως η
παράγραφος (στ) ανωτέρω.
(η) Εάν ο ∆ιαχειριστής αποδεχθεί την αποκατάσταση ζηµίας, θα εκδίδεται αριθµός έγκρισης
για το συγκεκριµένο εγκεκριµένο κόστος. Για οποιοδήποτε ποσό πρόσθετο του ποσού αυτού
την ευθύνη θα φέρει ο Ασφαλισµένος, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά αυτή
προς τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή όπου πραγµατοποίησε οποιαδήποτε σχετική εργασία.
(θ) Ο Ασφαλιστής δικαιούται, κατά την κρίση του, και στο όνοµα του Ασφαλισµένου να
αναλάβει, να αντιταχθεί ή να προβεί σε συµβιβασµό αναφορικά µε οποιαδήποτε απαίτηση.
(ι) Κανένα κόστος σχετικό µε το χρόνο αναµονής για την παράδοση ανταλλακτικών δεν
καλύπτεται.
(ια) Οι υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης, πρόνοιας
ή επιµέλειας που προβλέπονται από τη Θεµελιώδη Εγγύηση αποτελούν πρόσθετα
ασφαλιστικά βάρη του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τις Καλύψεις του παρόντος
Ασφαλιστηρίου, στο µέτρο που δεν έρχονται σε αντίφαση µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου.
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(ιβ) Σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής εγκρίνει την αποκατάσταση βλάβης και το
Καλυπτόµενο Όχηµα έχει επισκευαστεί, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται:
•

να συµπληρώσει και να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα που θα του προµηθεύσει
ο επισκευαστής που πραγµατοποίησε τις σχετικές εργασίες, και

•

Να παραδώσει υπογεγραµµένο και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του το
ειδικό έντυπο για την εκχώρηση του δικαιώµατος στον επισκευαστή προκειµένου
εκείνος να εισπράξει την αποζηµίωση από τον Ασφαλιστή.

4. Προσυµβατική Ενηµέρωση
Ο Ασφαλισµένος έχει ενηµερωθεί µέσω κατάλληλης προσυµβατικής ενηµέρωσης για όλα τα
ασφαλιστικά βάρη που προκύπτουν από το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλιστικός
Σύµβουλος έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Ασφαλιστή για την παροχή διευκρινίσεων επί της
προσυµβατικής ενηµέρωσης πριν από τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου.
5. Εδαφικά Όρια - Περιοχή Κάλυψης
Η παρούσα ασφάλιση ισχύει όταν το Καλυπτόµενο Αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και
όχι για περισσότερο από 6 εβδοµάδες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία,
Νορβηγία, Λιχτενστάϊν, Μονακό, Ανδόρα, Άγιο Μαρίνο και Μάλτα,Αλβανία, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουµανία, Ευρωπαική Τουρκία.
6. Πρόσβαση
Στην περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης ο Ασφαλιστής ή οι εκπρόσωποί του
επιφυλάσσουν και θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης και ελέγχου του Καλυπτόµενου Οχήµατος.
7. Υποκατάσταση
Ο Ασφαλιστής έχει δικαίωµα, κατά πάντα χρόνο, αναλαµβάνοντας το αντίστοιχο κόστος, να
προβαίνει στην άσκηση οποιωνδήποτε ένδικων µέσων ή βοηθηµάτων στο όνοµα του
Ασφαλισµένου, προκειµένου να διασφαλίσει την αποζηµίωση βλάβης που υπέστη και ο
Ασφαλισµένος υποχρεούται να παρέχει κάθε εύλογη συνδροµή προς τούτο.
8. Γενικές Εξαιρέσεις
Χωρίς να θίγονται οι λοιπές εξαιρέσεις του παρόντος, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για:
8.1. Απαιτήσεις Εκτός Κάλυψης
Οποιαδήποτε απαίτηση του Ασφαλισµένου που εξαιρείται σύµφωνα µε το Τµήµα 1 ή το
Τµήµα 2 ανωτέρω.
8.2

Συµβατική ευθύνη

Οποιαδήποτε ευθύνη που απορρέει από σύµβαση ή συµφωνία του Ασφαλισµένου µε
οποιοδήποτε προσωπο, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από το παρόν
Ασφαλιστήριο.
8.3.

Λοιποί Κίνδυνοι

Οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή του Ασφαλισµένου που
προκύπτει, προκαλείται ή απορρέει από πρόσκρουση, υπαίτια συπεριφορά του
Ασφαλισµένου ή άλλου προσώπου, γεγονός ανωτέρας βίας ή άλλο γεγονός που είτε µεν δεν
ασφαλίζεται (π.χ. δόλια συµπεριφορά) είτε αποτελεί κατά τα συναλλακτικά ήθη αντικείµενο
ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων.
8.4

Βάρος Απόδειξης

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αγωγής ή άλλης δικαστικής ή εξώδικης διαδικασίας, κατά την
οποία ο Ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι κάποια ζηµία δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο
το βάρος απόδειξης ότι αυτή η ζηµία ή απώλεια καλύπτεται, φέρει ο Ασφαλισµένος.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το παρόν Ασφαλιστήριο διέπεται από τους κάτωθι γενικούς όρους:
1. Σύναψη της Ασφαλιστικής Σύµβασης
1.1. Με το παρόν Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής, αναλαµβάνει την ασφαλιστική κάλυψη του
Ασφαλισµένου, κατόπιν πρότασης του Ασφαλιστικού Συµβούλου και υποβολής από τον
Ασφαλισµένο Αίτησης Ασφάλισης. Η κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου επιβεβαιώνεται
από τη σχετική Βεβαίωση Ασφάλισης, έναντι των κινδύνων που αναφέρονται στο
Ασφαλιστήριο, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των αναλογούντων Ασφαλίστρων. Ο
Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να δηλώνει επακριβώς όλα τα στοιχεία του, καθώς και
εκείνα του προς ασφάλιση Καλυπτόµενου Οχήµατος. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, ο
Ασφαλιστής δικαιούται να προβεί σε ακύρωση της κάλυψης του Ασφαλισµένου από ενάρξεώς
της, ενώ ο Ασφαλισµένος δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, ούτε και διατηρεί
οποιαδήποτε αξίωση επί του ασφαλίσµατος.
1.2. Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται µεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισµένου. Ο
Ασφαλισµένος αποδέχεται τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου όπως αποδεικνύεται
από τη Βεβαίωση Ασφάλισης, η οποία προσδιορίζει το Καλυπτόµενο Όχηµα, τον
Ασφαλισµένο, καθώς και τη ∆ιάρκεια και το επίπεδο της κάλυψης. Η Βεβαίωση Ασφάλισης
διέπεται από τους όρους του Ασφαλιστηρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο περιεχόµενό της.
2. Καταβολή Ασφαλίστρων
2.1. Ο Ασφαλισµένος έχει υποχρέωση να καταβάλει τα αναλογούντα Ασφάλιστρα εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της Αίτησης Ασφάλισης. Πριν από την εξόφληση
των Ασφαλίστρων, δεν παρέχεται οποιαδήποτε Κάλυψη. Σε περίπτωση µη πλήρους
εξόφλησης των Ασφαλίστρων εντός της παραπάνω προθεσµίας, για οποιονδήποτε λόγο, η
Αίτηση Ασφάλισης θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα.
2.2
Η καταβολή των Ασφαλίστρων γίνεται µε κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε
τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται στο όνοµα του Ασφαλιστή, µε µνεία του αριθµού της
Αίτησης Ασφάλισης. Οι αριθµοί των σχετικών λογαριασµών αναφέρονται στην Αίτηση
Ασφάλισης.
2.3
Η καταβολή των Ασφαλίστρων θεωρείται οριστική έναντι του Ασφαλιστή µόλις ο
Ασφαλιστής είναι σε θέση να την επιβεβαιώσει. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλιστής εκδίδει
απόδειξη για τον Ασφαλισµένο, για τη συνολική ∆ιάρκεια της κάλυψής του.
2.4 Μη συµµόρφωση του Ασφαλισµένου προς τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρέχει το
δικαίωµα στον Ασφαλιστή να αρνηθεί τους δηλωθέντες κινδύνους.
2.5 Απαιτήσεις
Η υποβολή κατάστασης απαιτήσεων προς αποζηµίωση (claims) προς τον Ασφαλιστή γίνεται
µε µέριµνα του ∆ιαχειριστή εφόσον ο Ασφαλισµένος έχει συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις
και τα βάρη του εκ του Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Ειδικούς Όρους του
παρόντος.
3. Αναστολή της Κάλυψης
Ο Ασφαλιστής επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναστέλλει την ασφάλιση του
Καλυπτόµενου Οχήµατος µε έγγραφη ειδοποίηση του Ασφαλισµένου, οποτεδήποτε, έως ότου
οι τιθέµενες από τον Ασφαλιστή προϋποθέσεις ικανοποιηθούν ή/και ο Ασφαλιζσµένος
συµµορφωθεί προς τα ασφαλιστικά του βάρη.
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4. Ακύρωση
Ο Ασφαλιστής δύναται να ακυρώσει την ασφάλιση δυνάµει του παρόντος αποστέλλοντας
ειδοποίηση τριάντα ηµερών µε συστηµένη επιστολή προς τον Ασφαλισµένο στη διεύθυνσή
του.
5. Συµµόρφωση προς Ασφαλιστικά Βάρη
Η προσήκουσα συµµόρφωση του Ασφαλισµένου προς τα ασφαλιστικά βάρη του παρόντος,
καθώς και η εκ µέρους του τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος
Ασφαλιστηρίου αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για τη γένεση οποιασδήποτε υποχρέωσης
ή ευθύνης του Ασφαλιστή.
6. Μεταβίβαση Καλυπτόµενου Οχήµατος
Σε περίπτωση µεταβίβασης κατά κυριότητα του Καλυπτόµενου Οχήµατος από τον αρχικά
κατονοµαζόµενο στη Βεβαίωση Ασφάλισης Ασφαλισµένο (ο «Παλαιός Ασφαλισµένος») σε
τρίτο πρόσωπο (ο «Νέος Ασφαλισµένος»), ο Νέος Ασφαλισµένος δύναται να υποκατασταθεί
στο Ασφαλιστήριο ως Ασφαλισµένος αντί του Παλαιού Ασφαλισµένου, για την υπολειπόµενη
∆ιάρκεια της Βεβαίωσης Ασφάλισης του Παλαιού Ασφαλισµένου, για το Καλυπτόµενο Όχηµα
και µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, εφόσον ο Παλαιός Ασφαλισµένος και ο Νέος
Ασφαλισµένος υπογράψουν και υποβάλλουν προς το ∆ιαχειριστή τη δήλωση µεταβίβασης
που επισυνάπτεται στο παρόν ως Έκθεµα Α και ο ∆ιαχειριστής την παραλάβει, συνοδευόµενη
από αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, που να εµφανίζει το
Νέο Ασφαλισµένο ως κύριο. Η κάλυψη του Νέου Ασφαλισµένου αρχίζει µε την έκδοση στο
όνοµά του νέας Βεβαίωσης Ασφάλισης.
7.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Ο Ασφαλιστής ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή/ και ο ∆ιαχειριστής και ο Ασφαλιστικός
Σύµβουλος, κατ’εντολή και για λογαριασµό του Ασφαλιστή, θα επεξεργάζονται τα
προσωπικού χαρακτήρα δεδοµένα του Ασφαλισµένου δυνάµει του παρόντος καθώς και τυχόν
προσωπικά δεδοµένα που θα συλλέξουν από τον Ασφαλισµένο ή/και από τυχόν τεχνικό
προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή/και µε βάση την Αίτηση
Ασφάλισης. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση και η ορθή εκτίµηση του
κινδύνου της ασφαλιστικής συµβάσεως και η εξυπηρέτηση, υποστήριξη, προάσπιση των
συµφερόντων του Ασφαλιστή, καθώς και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του και
παρακολούθηση των σχέσεων βάσει του Ασφαλιστηρίου. Αποδέκτες των δεδοµένων για τα
στοιχεία που υποχρεούνται ή δικαιούνται να ανακοινώνουν οι εκτελούντες την επεξεργασία
βάσει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως είναι οι εποπτικές αρχές, οι δικαστικές αρχές, οι
δηµόσιοι λειτουργοί ή τυχόν τρίτοι, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και για την εκτέλεση
του Ασφαλιστηρίου. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων του Ασφαλισµένου που απορρέουν
κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης για την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα) ο Ασφαλισµένος µπορεί να
επικοινωνεί µε τον Ασφαλιστή. Το δικαίωµα πρόσβασης ή προβολής αντιρρήσεων ασκείται µε
έγγραφο που αποστέλλεται αποδεδειγµένα στα γραφεία του Ασφαλιστή (Λ. Αθηνών 110,
Κτίριο Γ, 104 42 Αθήνα). Ο Ασφαλισµένος ρητά και ανεπιφύλακτα έχοντας ενηµερωθεί κατά
τα ανωτέρω σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικού χαρακτήρα δεδοµένων του, κατ’ εντολή
και για λογαριασµό του Ασφαλιστή, δηλώνει ότι δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο
επεξεργασίας από τον Ασφαλιστή ή/ και τρίτους κατ’ εντολήν και για λογαριασµό του
Ασφαλιστή τα προσωπικά του δεδοµένα του Ασφαλιστηρίου καθώς και τυχόν
προσωπικά δεδοµένα που θα συλλεγούν από τον Ασφαλιστή ή/ και από τυχόν τεχνικό
προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης του Ασφαλιστηρίου.
8. Ισχύον ∆ίκαιο
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική
δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας.
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9. Παράπονα
Οποιοδήποτε παράπονο προκύπτει σε σχέση µε την εκτέλεση του παρόντος Ασφαλιστηρίου
πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο ∆ιαχειριστή, ή στον Ασφαλιστή.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
Επωνυµία:

Allianz Ελλάς Α.Α.Ε

Α.Φ.Μ:

094007989

∆.Ο.Υ:

ΦΑΕΕ Αθηνών

∆ιεύθυνση:

Λ. Αθηνών 110 Κτίριο Γ’, 104 42 Αθήνα

Νόµιµος Εκπρόσωπος:
Ηµεροµηνία:
Υπογραφή και Σφραγίδα:

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Επωνυµία:

Mondial Assistance Α.Ε.

Α.Φ.Μ:

094507820 ΦΑΕ

∆.Ο.Υ:

ΠΕΙΡΑΙΑ Πρεµετής 10

∆ιεύθυνση:
Νόµιµος Εκπρόσωπος:
Ηµεροµηνία:
Υπογραφή και Σφραγίδα:
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ΕΚΘΕΜΑ Α

∆ήλωση Μεταβίβασης Καλυπτόµενου Οχήµατος
Προγράµµατος Επέκτασης Εγγύησης «Basic»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ:...........................................

ΟΝΟΜΑ: .........................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
ΟΝΟΜΑ:.........................................................................
Ο∆ΟΣ:..
ΑΡΙΘ.: ....................
ΕΠΩΝΥΜΟ:...........................................

ΑΡΙΘ

∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΣ:

ΝΟΜΟΣ:..............

ΑΦΜ/Α∆Τ:............................

ΤΗΛ:....................

ΚΙΝΗΤΟ: ...................................

Τ.Κ:.........................................................

∆ΟΥ:................................................................................................

Ε-MAIL: ..........................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ: .............................
ΑΡΙΘ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ: ......................

ΕΡΓ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: .....................................................................................
ΜΟΝΤΕΛΟ: .................................................................................................
ΗΜΕΡ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ: ...............................................................................

∆ΗΛΩΣΗ
Οι υπογράφοντες, δηλώνουµε ότι ο ανωτέρω αναγραφόµενος Παλαιός Κάτοχος µεταβίβασε κατά κυριότητα το παραπάνω όχηµα στο Νέο
Κάτοχο και συναινεί στη µεταβίβαση προς το Νέο Κάτοχο των ωφεληµάτων του Παλαιού Κατόχου από τη συµµετοχή του ασφαλιστήριο
Mercedes Basic. Η υπαγωγή του Νέου Κατόχου στο παραπάνω ασφαλιστήριο τελεί υπό την έγκριση του ∆ιαχειριστή και αποδεικνύεται µόνο
µε την έκδοση νέας ατοµικής βεβαίωσης ασφάλισης στο όνοµα του Νέου Κατόχου. Ο Νέος Κάτοχος υποχρεούται να αποστείλει αντίγραφο
της άδειας κυκλοφορίας του παραπάνω οχήµατος στην εταιρεία Mondial Assistance Ελλάδας, Πρεµετής 10 (Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. (Λ.
Αθηνών 110 , Κτίριο Γ’ ΤΚ 104 42 Αθήνα)
Ο Νέος Κάτοχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του ασφαλιστηρίου, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ο Παλαιός Κάτοχος

Ηµεροµηνία:
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Ο Νέος Κάτοχος

Ηµεροµηνία:
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