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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ                 :  Η Ασφαλιστική Εταιρία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών. 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου την Αστική Ευθύνη καλύπτει το Ασφαλιστήριο. 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ           :  Τα υλικά αντικείμενα και / ή τα ζώα. 
 
Αρθρο 1.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η Εταιρία έχει την υποχρέωση να αποδώσει στον 
Ασφαλισμένο τα ποσά που αυτός, ως αστικά υπεύθυνος 
από τον Νόμο, θα υποχρεωνόταν να καταβάλει ως 
αποζημίωση (κεφάλαιο, τόκους και έξοδα) για ζημιές που 
προκαλούνται ακούσια σε τρίτους, δηλαδή για θάνατο, 
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε πράγματα που 
προκαλούνται από τυχαίο γεγονός, σχετικό με τους 
κινδύνους, που καλύπτονται από την ασφάλιση. Η 
ασφάλιση καλύπτει επίσης και την αστική ευθύνη που 
υπέχει σύμφωνα με τον νόμο ο Ασφαλισμένος για τις 
πράξεις και / ή παραλείψεις τρίτων προσώπων. 
Δεν θεωρούνται Τρίτοι : 
α) Ο σύζυγος, οι γονείς, τα τέκνα του Ασφαλισμένου 
καθώς και οποιοσδήποτε άλλος συγγενής εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας, που συνοικεί με τον Ασφαλισμένο. 
β) Όταν ο Ασφαλισμένος δεν είναι φυσικό πρόσωπο : οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι, οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι 
διαχειριστές και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτούς, 
με τις σχέσεις που αναφέρονται πιο πάνω (α). 
γ) Τα πρόσωπα που τελούν σε σχέση εξάρτησης από τον 
Ασφαλισμένο και υφίστανται τη ζημία εξαιτίας της 
εργασίας ή της υπηρεσίας τους, καθώς και όλοι εκείνοι, οι 
οποίοι, ανεξάρτητα από τη σχέση που τους συνδέει με τον 
Ασφαλισμένο, υφίστανται ζημία εξαιτίας της συμμετοχής 
τους στη δραστηριότητα την οποία καλύπτει η ασφάλιση. 
 
Αρθρο 2.- ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Η Ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές : 
α) Σε πράγματα που κατέχει ο Ασφαλισμένος για 
οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και σ΄ αυτά που μεταφέρονται, 
ρυμουλκούνται ή ανυψώνονται με οποιοδήποτε μέσο. 
β) Που προξενούνται σε πράγματα τρίτων, ως 
αποτέλεσμα Κλοπής ή Πυρκαγιάς σε πράγματα που 
ανήκουν στον ασφαλισμένο ή βρίσκονται στην κατοχή του. 
γ) Εκείνες για τις οποίες ο Ασφαλισμένος έχει αναλάβει 
συμβατικά (τυπικά ή άτυπα) την ευθύνη, που διαφορετικά 
δεν θα τον βάραινε. 
δ) Σε μεταφορικά μέσα από την φόρτωση ή την 
εκφόρτωση και κατά τη διάρκεια των σχετικών χειρισμών. 
ε) Που προκλήθηκαν από εμπορεύματα και προϊόντα, που 
βρίσκονται υπό κατασκευή, επεξεργασία ή προς πώληση 
μετά την παράδοσή τους σε τρίτους. 
στ) Για τις οποίες η ευθύνη προέρχεται από την ιδιοκτησία 
ακινήτων και ανελκυστήρων. 
ζ) Που προκαλούνται από την κυκλοφορία με 
μηχανοκίνητα οχήματα, σε οδούς δημόσιας χρήσης ή σε 
περιοχές που εξομοιώνονται με αυτές, από τη ναυσιπλοία 
με πλωτά μέσα και από τη χρήση αεροσκαφών. 
η) Από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, μηχανημάτων 
ή εγκαταστάσεων που οδηγούν ή χειρίζονται πρόσωπα 
που δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα και άδειες ή δεν έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
θ) Που προκαλούνται σε τρίτους από δόλια ή εκ 
προθέσεως πράξη του ασφαλισμένου είτε από πράξη  
που έγινε με την προτροπή του. 
ι) Που προξενούνται από πυρκαγιά ή έκρηξη. 

κ) Κάθε φύσεως ατυχήματα που οφείλονται σε 
διαγωνισμούς, αθλητικές συναντήσεις και στοιχήματα. 
λ) Που προέρχονται από ελαττωματική υδραυλική 
εγκατάσταση, δηλητηρίαση ή παρουσία ξένης ή 
επιβλαβούς ουσίας σε τροφή ή ποτό. 
μ) Σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτονται κάθε είδους 
αποθετικές ή επακόλουθες ζημίες συμπεριλαμβα-
νομένων ποινών, απωλειών λόγω καθυστέρησης και 
ανεπάρκειας απόδοσης, απώλειας σύμβασης και 
ποινικών ρητρών. 
ν) που θα προκληθούν εντός των χώρων και της 
περιμέτρου των αεροδρομίων. 
  
Αρθρο 3.- ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι 
ζημιές που προέρχονται από την κατοχή ή την χρήση 
ραδιενεργών ουσιών ή συσκευών επιτάχυνσης των 
ατομικών σωματιδίων καθώς και οι σχετικές με τους 
ασφαλισμένους κινδύνους, ζημιές οι οποίες 
προκαλούνται από φαινόμενα μετασχηματισμού του 
ατομικού πυρήνα ή λόγω ακτινοβολιών από την τεχνητή 
επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων. 
Εξαιρούνται ακόμη οι ζημιές οποιασδήποτε φύσης και 
από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες προκαλούνται από : 
- ρύπανση της ατμόσφαιρας, εκπομπές καπνογόνων 

και αερίων 
- ρύπανση, διήθηση, μόλυνση των υδάτων, των 

εδαφών και των καλλιεργειών 
- διακοπή, μείωση ή εκτροπή πηγών και υδατίνων 

ρευμάτων 
- αλλοίωση ή μείωση υδάτινης λεκάνης, 

κοιτασμάτων μεταλλεύματος και γενικά πράγματος 
ή πηγής ενέργειας που βρίσκεται στο υπέδαφος και 
αποτελεί  αντικείμενο εκμετάλλευσης. 

 
Αρθρο 4.- ΕΔΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 
Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλισμένου για 
ζημιές που προκαλούνται μέσα στα όρια της Ελληνικής 
Επικράτειας. 
 
Αρθρο 5.- ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ – ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει μόνο αν έχει συναφθεί 
εγγράφως με την έκδοση ασφαλιστηρίου, που 
υπογράφεται από τα πρόσωπα που δεσμεύουν την 
Εταιρία και από τον Ασφαλισμένο. 
Στο ασφαλιστήριο ορίζεται η έναρξη και η λήξη της 
ασφάλισης. 
Η ασφάλιση αρχίζει το μεσημέρι της ημέρας που 
πληρώνονται τα ασφάλιστρα και τα πρόσθετα 
δικαιώματα και τέλη. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ν΄ 
αρχίσει νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης που 
καθορίζεται στο ασφαλιστήριο. Αν τα ασφάλιστρα 
καταβληθούν αργότερα, η ασφάλιση αρχίζει να ισχύει το 
μεσημέρι της ημέρας της καταβολής. Η αρχική 
ημερομηνία λήξης του συμβολαίου παραμένει 
αμετάβλητη. Ολόκληρο το ασφάλιστρο μαζί με τα 
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πρόσθετα δικαιώματα και τέλη ή αν έχει συμφωνηθεί η 
καταβολή τους σε δόσεις, η πρώτη από αυτές, 
καταβάλλονται κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής 
σύμβασης. Η δεύτερη δόση και οι επόμενες καταβάλλονται 
στις ημερομηνίες που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο. Η 
καταβολή των ασφαλίστρων αποδεικνύεται μόνο με 
γραπτή απόδειξη της Εταιρίας μας. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 Ν. Δ. 400/1970, 
η καθυστέρηση τμηματικής καταβολής του ασφαλίστρου 
πάνω από τριάντα μέρες έχει σαν συνέπεια την ακύρωση 
του ασφαλιστηρίου, εφόσον προηγουμένως ειδοποιηθεί ο 
Ασφαλισμένος με συστημένη επιστολή. Η ασφάλιση που 
ακυρώθηκε με τον τρόπο αυτό ξαναρχίζει να ισχύει από 
την ημερομηνία και την ώρα που καταβάλλονται όλα τα 
καθυστερούμενα και ληξιπρόθεσμα ασφάλιστρα και έξοδα. 
Οι λήξεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο παραμένουν  
αμετάβλητες. Η πληρωμή των ασφαλίστρων πρέπει να 
γίνεται στην έδρα της Εταιρίας είτε του πρακτορείου, στο 
οποίο ανήκει το ασφαλιστήριο. 
 
Αρθρο 6.- ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ    
Ο Ασφαλισμένος συνάπτει την ασφάλιση για τον εαυτό του 
και για τους κληρονόμους του, που είναι αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το ασφαλιστήριο 
μέχρι να γίνει η διανομή της κληρονομιάς. Μετά τη διανομή 
της κληρονομιάς, η σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει για 
τους κληρονόμους εκείνους, στους οποίους περιήλθε η 
επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο της ασφάλισης. 
Σε περίπτωση συγχώνευσης της  ασφαλισμένης εταιρίας, 
η ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζεται με την εταιρία που 
τυχόν εναπομένει ή με την εταιρία που προκύπτει από την 
συγχώνευση. Σε περίπτωση μετατροπής ή μεταβολής της 
επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, η ασφαλιστική 
σύμβαση συνεχίζεται με την Εταιρία υπό τον νέο 
διακριτικό της τίτλο ή επωνυμία. Σε περίπτωση που η 
ασφαλισμένη εταιρία διαλυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση η 
ασφαλιστική σύμβαση συνεχίζεται μέχρι το πέρας της 
εκκαθάρισης και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα από τη λήξη 
της διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης. Οποιαδήποτε 
μεταβολή από τις πιο πάνω πρέπει να γνωστοποιείται 
στην Εταιρία από τον ασφαλισμένο, τους κληρονόμους 
του ή αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον, μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την αποστολή της συστημένης 
επιστολής, όπως αυτή προκύπτει από την απόδειξη 
κατάθεσης στο ταχυδρομείο. 
 
Αρθρο 7.-  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης ή του 
συνόλου των πραγμάτων που καλύπτονται από την 
ασφάλιση, ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να 
ειδοποιήσει την Εταιρία και να μεταβιβάσει στον νέο 
κτήτορα την υποχρέωση να συνεχίσει την ασφάλιση. 
Εφόσον έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο, η ασφάλιση 
εξακολουθεί να ισχύει και για το νέο κτήτορα επί (15) 
δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία μεταβίβασης. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή ο νέος κτήτορας μπορεί να 
ζητήσει τη συνέχιση της ασφάλισης στο όνομά του. Αν η 
προθεσμία περάσει άπρακτη για το νέο κτήτορα, η 
ασφάλιση ακυρώνεται αυτόματα χωρίς την τήρηση 
οποιασδήποτε διατύπωσης και χωρίς υποχρέωση της 
Εταιρίας για επιστροφή του ασφαλίστρου. Αν ο νέος 
κτήτορας ζητήσει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία τη 
συνέχιση της ασφάλισης στο όνομά του, η Εταιρία έχει το 
δικαίωμα είτε να δεχτεί την αίτηση είτε να την απορρίψει. 
Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να ειδοποιήσει 

εγγράφως το νέο κτήτορα μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες μετά την ειδοποίηση. 
 
Αρθρο 8.- ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές που 
μεταβάλουν τον κίνδυνο και τις οποίες πρέπει να 
αναγγείλει ο Ασφαλισμένος εγγράφως και χωρίς 
καθυστέρηση στην Εταιρία, έχουν εφαρμογή τα 
παρακάτω : 
(α) Αν η αλλαγή συνεπάγεται επιδείνωση του κινδύνου 
η Εταιρία έχει το δικαίωμα, ανάλογα με την περίπτωση 
είτε να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως με συστημένη 
επιστολή είτε να αξιώσει την τροποποίηση των όρων 
της κάλυψης και του υπολογισμού των ασφαλίστρων με 
γραπτή ειδοποίηση πριν από δεκαπέντε  (15) ημέρες. 
(β) Αν η αλλαγή συνεπάγεται την επιδείνωση 
ορισμένων μόνο στοιχείων του κινδύνου, για τα οποία 
υπάρχει ειδική αναφορά στο ασφαλιστήριο, η Εταιρία 
έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μερικά από τη 
σύμβαση αποκλείοντας από την ασφάλιση τα 
συγκεκριμένα στοιχεία. 
 
Αρθρο 9.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
Ο Ασφαλισμένος οφείλει να ανακοινώσει στην Εταιρία 
τη σύναψη άλλων ασφαλίσεων για τον κίνδυνο που 
καλύπτεται με την παρούσα. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα 
να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από την πιο πάνω ανακοίνωση. Τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά. 
 
Αρθρο 10.- ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
Ο Ασφαλισμένος πρέπει να αναγγείλει χωρίς 
καθυστέρηση και εγγράφως κάθε ατύχημα, μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από τη μέρα που συνέβη ή ο ίδιος 
έλαβε γνώση. Αν το ατύχημα είναι θανατηφόρο ή 
ιδιαίτερα σοβαρό, πρέπει να προηγείται τηλεγράφημα. 
Η αναγγελία πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των 
γεγονότων, τις ενδεχόμενες συνέπειες, τα στοιχεία των 
ζημιωθέντων και των μαρτύρων και την ημερομηνία, 
την ώρα, τον τόπο και τα αίτια του ατυχήματος. Στη 
συνέχεια ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να 
στείλει το συντομότερο στην Εταιρία πληροφορίες, 
έγγραφα και εκθέσεις, δικαστικές και εξώδικες, σχετικές 
με το ατύχημα και να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θα 
ήταν χρήσιμα για την υπεράσπιση καθώς και για το 
φιλικό διακανονισμό, εφόσον του το ζητήσει η Εταιρία. 
 
Αρθρο 11.- ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
Ο Ασφαλισμένος ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για 
κάθε ζημία που αυτή θα υποστεί από τη μη τήρηση των 
προθεσμιών και των υπολοίπων υποχρεώσεων, τις 
οποίες προβλέπει το πιο πάνω άρθρο 10. Σε 
περίπτωση που θα αποδειχθεί συμπαιγνία του 
Ασφαλισμένου με τους ζημιωθέντες τρίτους ή ότι αυτός 
ευνόησε τις αξιώσεις που αυτοί προβάλουν, εκπίπτει 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από το 
ασφαλιστήριο. 
 
Αρθρο 12.- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Η Εταιρία αναλαμβάνει μέχρι το σημείο που έχει 
συμφέρον, το χειρισμό στο όνομα του Ασφαλισμένου 
των διαφορών, τόσο εξώδικα όσο και δικαστικά, αστικά 
ή ποινικά. Αυτή διορίζει, εφόσον υπάρχει ανάγκη, 
νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους και γενικά προβάλει 
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και ασκεί όλα τα δικαιώματα, τις ενστάσεις και τις αγωγές 
που ανήκουν στον ίδιο τον Ασφαλισμένο. Στο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για 
κάθε ζημία, συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα και οι 
αμοιβές που απαιτούνται για την απόκρουση των 
σχετικών αγωγών κατά του Ασφαλισμένου. Η Εταιρία δεν 
αναγνωρίζει τις δαπάνες που έκανε ο Ασφαλισμένος για 
νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους, χωρίς τη συναίνεσή 
της, ούτε ευθύνεται για πρόστιμα, χρηματικές ποινές, 
απότιση ποινών στερητικών της ελευθερίας σε χρήμα και 
έξοδα της ποινικής διαδικασίας. 
 
Αρθρο 13.- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ 
Μετά την αναγγελία κάθε ατυχήματος η Εταιρία  έχει το 
δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση με 
συστημένη επιστολή η οποία ισχύει τριάντα (30) ημέρες 
μετά την κατάθεσή της στο ταχυδρομείο. Μετά την 
καταγγελία επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν 
στο χρονικό διάστημα από την ακύρωση μέχρι τη 
συμβατική λήξη. Η είσπραξη των ληξιπροθέσμων 
ασφαλίστρων μετά την αναγγελία της ζημίας ή 
οποιαδήποτε άλλη πράξη της Εταιρίας δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από το δικαίωμα 
καταγγελίας. 
 
Αρθρο 14.- ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης (εκτός από 
την καταγγελία λόγω μη πληρωμής των ληξιπροθέσμων 
ασφαλίστρων) : 
(α) Αν μεν η καταγγελία έγινε από τον ασφαλισμένο, αυτός 
οφείλει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα του χρονικού 
διαστήματος κατά το οποίο ίσχυε η ασφάλιση. Τα 
ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση τα παρακάτω 
ποσοστά επί των ετησίων ασφαλίστρων εφόσον η 
καταγγελία έγινε : 

1. κατά το πρώτο τρίμηνο το 25% 
2. κατά το δεύτερο τρίμηνο το 50% 
3. κατά το τρίτο τρίμηνο το 75% 
4. κατά το τέταρτο τρίμηνο το 100% 

(β) Αν η καταγγελία έγινε από την Εταιρία τα 
δεδουλευμένα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα με το 
χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη 
της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία της ακύρωσης του 
ασφαλιστηρίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρθρο 15.- ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε περίπτωση που ένας από τους συμβαλλόμενους δεν 
καταγγείλει τη σύμβαση με συστημένη επιστολή που θα 
κατατεθεί στο ταχυδρομείο τουλάχιστο ένα μήνα πριν 
από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, αυτή 
ανανεώνεται αυτόματα για δώδεκα (12) μήνες. 
 
Αρθρο 16.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Για να είναι έγκυρες όλες οι ανακοινώσεις του 
Ασφαλισμένου προς την Εταιρία πρέπει είτε να 
στέλνονται με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρίας ή στο Πρακτορείο στο οποίο 
ανήκει το ασφαλιστήριο, είτε να παραλαμβάνονται 
ενυπόγραφα από την Εταιρία ή το Πρακτορείο. Αν οι 
ανακοινώσεις αυτές σκοπεύουν στην τροποποίηση ή 
την κατάργηση των όρων του ασφαλιστηρίου, πρέπει 
να επικυρωθούν με την έκδοση πρόσθετης πράξης που 
υπογράφεται από την Εταιρία και τον Ασφαλισμένο. 
 
Αρθρο 17.- ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Όλοι οι φόροι, τέλη, εισφορές και οποιεσδήποτε άλλες 
επιβαρύνσεις που προβλέπονται από το νόμο, ή θα 
θεσπιστούν στο μέλλον και αφορούν τα ασφάλιστρα, τα 
πρόσθετα τέλη, δικαιώματα και έξοδα, τις 
αποζημιώσεις,  το ασφαλιστήριο, τις πρόσθετες πράξεις 
και τα παραρτήματα, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ασφαλισμένο, ακόμα και σε περίπτωση που τα 
προκατέβαλε η Εταιρία. 
 
Αρθρο 18.- ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
Για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την 
ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος 
ασφαλιστηρίου, είναι αποκλειστικά αρμόδια τα 
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 
Αρθρο 19.- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος 
και των συνημμένων παραρτημάτων, έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις των Ελληνικών Νόμων. 
 
   

* * * 
  
 


