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Διαβάστε προσεκτικά το έγγραφο αυτό, βεβαιωθείτε ότι
ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και φυλάξετέ το σε ασφαλές
μέρος.
Τα ασφαλιστήρια μηχανοκίνητων οχημάτων, είτε είναι για
κάλυψη Ευθύνης Έναντι Τρίτων, είτε για κάλυψη Ευθύνης
Έναντι Τρίτων, Πυρός και Κλοπής, είτε είναι για Περιεκτική
Κάλυψη, υπόκεινται στις πρόνοιες ορισμένων όρων και
εξαιρέσεων.
Είναι σημαντικό να είστε πλήρως ενήμεροι για το ποιες
καλύψεις περιλαμβάνει ή όχι το δικό σας Ασφαλιστήριο και
ποιοι όροι και εξαιρέσεις ισχύουν.
Αν αποφασίσετε ότι αυτή η ασφάλιση δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες σας, παρακαλούμε να μας επιστρέψετε το
Ασφαλιστήριο μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες (14) από την
ημερομηνία της παραλαβής του και νοουμένου ότι δεν
υποβλήθηκε οποιαδήποτε απαίτηση θα σας επιστρέψουμε
όλα τα ασφάλιστρα που έχετε πληρώσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Παρακαλούμε να βεβαιώνεστε ότι μας ειδοποιείτε άμεσα αν
υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις περιστάσεις που μπορεί
να επηρεάσουν αυτήν την ασφάλιση όπως για παράδειγμα:
- Μεταβίβαση του Ασφαλισμένου Οχήματος.
- Οδήγηση του Ασφαλισμένου Οχήματος από οδηγούς
οι οποίοι δεν καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο.
- Αλλαγή στη χρήση ή τροποποίηση της μηχανής του
Ασφαλισμένου Οχήματος ή ρυμούλκηση οχήματος.
- Μείωση της αξίας του Ασφαλισμένου Οχήματος σε σχέση
με την Υπολογιζόμενη Αξία, αναφορικά με ασφαλιστήρια
Ευθύνης Έναντι Τρίτων Πυρός & Κλοπής και Περιεκτικής
Κάλυψης.

Read this document carefully, make sure that it meets your
requirements and keep it in a safe place.
The motor vehicle Insurance Policies are subject to the
provisions of certain terms and exclusions irrespective of
whether the cover provided is for Third Party Liability, or
Third Party Liability, Fire & Theft Cover or for Comprehensive
Cover.
It is important to be fully informed about what cover is
provided, or is not provided, under your Policy and which
terms and exclusions apply.
In the event that this insurance does not meet your
requirements, please return this Policy back to us within
fourteen days (14) from the date of receipt and, provided
there have been no claims, we will refund any premium paid
in full.

IMPORTANT NOTICE
Please make sure that you notify us immediately if there are
any changes to your circumstances which may affect this
insurance, for example:
- Transfer of ownership of the Insured Vehicle.
- Driving of the Insured Vehicle by drivers who are not
covered by the Policy.
- Change of use or mechanical modification of the Insured
Vehicle or towing of a trailer or a vehicle.
- Reduction of the value of the Insured Vehicle in relation
to the Estimated Value, in the case of Third Party Fire &
Theft, and Comprehensive policies.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ασφαλισμένος με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν
τη βάση της σύμβασης αυτής και που θεωρούνται ότι
έχουν ενσωματωθεί στο έγγραφο αυτό έχει αποταθεί στην
Εταιρεία για την ασφάλιση που περιέχεται στο εν λόγω
Ασφαλιστήριο και έχει καταβάλει ή έχει συμφωνήσει να
καταβάλει το Ασφάλιστρο κατά τον τρόπο που καθορίζεται
στον Πίνακα Πληρωμής Ασφαλίστρων ως αντιπαροχή της
ασφάλισης αυτής.
Το Ασφαλιστήριο αυτό βεβαιώνει ότι, όσον αφορά γεγονότα
που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Περιόδου της
Ασφάλισης και με την επιφύλαξη των όρων, εξαιρέσεων
και προϋποθέσεων που περιέχονται στο έγγραφο αυτό ή σε
Πρόσθετη Πράξη (που αναφέρονται πιο κάτω συλλογικά
ως οι όροι του Ασφαλιστηρίου αυτού) παρέχει την κάλυψη
που αναφέρεται στο εν λόγω Ασφαλιστήριο.
Για εξακρίβωση των Μερών του Ασφαλιστηρίου που έχουν
εφαρμογή σε σχέση με την Ασφάλιση αυτή αναφερθείτε στην
«Παρεχόμενη Ασφάλιση» που περιλαμβάνεται στον Πίνακα
καθώς και σε οποιαδήποτε τροποποίηση που περιέχεται σε
Πρόσθετη Πράξη.
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
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MOTOR INSURANCE POLICY
INTRODUCTION
Whereas the Insured by a Proposal and Declaration,
which shall be the basis of the contract, and is deemed to
be incorporated herein, has applied to Cosmos Insurance
Ltd, for the insurance hereinafter contained, and has paid
or agreed to pay the Premium as consideration for such
insurance.

This Policy witnesses that, in respect of events occurring
during the Period of Insurance, and subject to the terms,
exclusions and conditions contained herein, or in an
Additional Clause (hereinafter collectively referred to as
the terms of this Policy) shall provide the cover described
hereinafter.
For the purpose of identifying the Sections of the Policy which
are applicable to this insurance, the Insured is referred to the
“Cover Provided” stated in the Policy Schedule, as well as
any alteration included in an Additional Clause.

COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΜΕΙΣ/ΕΜΑΣ
Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/ΕΣΕΙΣ/ΕΣΑΣ
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς όφελος του οποίου
εκδόθηκε το Ασφαλιστήριο και αναφέρεται στον Πίνακα
Ασφαλιτηρίου.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
Περιλαμβάνει το Βιβλιάριο, τον Πίνακα Ασφαλιστηρίου,
το Πιστοποιητικό Ασφάλισης, τον Πίνακα Πληρωμής
Ασφαλίστρων, την Πρόταση Ασφάλισης και οποιαδήποτε
Πρόσθετη Πράξη ή/και Τροποποίηση τα οποία πρέπει να
διαβάζονται μαζί και αποτελούν τη σύμβαση ασφάλισης.
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ
Περιλαμβάνει την Εισαγωγή, τους Ορισμούς, τα Μέρη 1, 2
& 3, που αφορούν καλύψεις, το Μέρος 4, Γενικές Εξαιρέσεις,
το Μέρος 5, Γενικοί Όροι και το Μέρος 6, Προαιρετικές
Καλύψεις. Από τα Μέρη 1, 2 και 3 και τις Προαιρετικές
Καλύψεις ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
Ασφαλιστηρίου μόνο τα Μέρη και οι Προαιρετικές Καλύψεις
που ρητά αναφέρονται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έγγραφο που εκδίδεται προς τον Ασφαλισμένο το οποίο
συνιστά απόδειξη ασφάλισης του μηχανοκίνητου οχήματος
όπως απαιτείται από το Νόμο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το έγγραφο το οποίο εκδίδεται από εμάς και στο οποίο
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του Ασφαλισμένου,
της Εταιρείας, του Ασφαλισμένου Οχήματος, η Παρεχόμενη
Κάλυψη, ο Αριθμός Επιβατών, οι Εξουσιοδοτημένοι Οδηγοί,
η Περίοδος Ασφάλισης και το Ασφάλιστρο.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στον Πίνακα
Ασφαλιστηρίου και οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική
περίοδος για την οποία έχετε πληρώσει και εμείς έχουμε
αποδεχτεί το απαιτούμενο Ασφάλιστρο.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το Έγγραφο το οποίο έχει συμπληρωθεί και περιλαμβάνει τις
δηλώσεις και απαντήσεις του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε
προσώπου που ενεργεί εκ μέρους του, κατά τη σύναψη της
ασφάλισης και το οποίο αποτελεί τη βάση της σύμβασης
ασφάλισης μεταξύ της Εταιρείας και του Ασφαλισμένου.
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DEFINITIONS
COMPANY/WE/US
COSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
INSURED/INSURED PERSON/YOU/YOUR
The physical or legal person stated in the Policy Schedule,
in favour of whom the Policy has been issued.
POLICY
It includes the Booklet, the Policy Schedule, the Certificate
of Insurance, the Proposal of Insurance, the Policy Premium
Schedule and any Additional Clause or/and Modification
which must be read together and form the contract of
insurance.
BOOKLET
It includes the Introduction, the Definitions, Sections 1,
2, and 3 (covers), Section 4, General Exclusions, Section
5, General Conditions and Section 6, Additional Clauses.
Out of Sections 1, 2 and 3 and the Additional Clauses the
Sections and Additional Clauses applicable, and form part
of the Policy, are only those which are specifically stated in
the Policy Schedule.
CERTIFICATE
The document issued to the Insured which constituted
proof of motor vehicle insurance as required by the Law.
POLICY SCHEDULE
The document issued by us including amongst other the
details of, the Insured Person, the Company, the Insured Vehicle, the Cover, the Number of Passengers, the Authorized Drivers, the Period of Insurance and the Insurance Premium.
PERIOD OF INSURANCE
The period of time specified in the Policy Schedule and any
other subsequent period for which you have paid and we
have accepted the payment of the Insurance Premium.
PROPOSAL OF INSURANCE
The document that has been completed and includes the
statements and answers of the Insured Person or of any
person acting on his behalf at the time of conclusion of the
insurance which forms the basis of the insurance contract
between the Company and the Insured.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Το ποσό που έχετε καταβάλει ή έχετε συμφωνήσει να
καταβάλετε ως αντιπαροχή για την κάλυψη που παρέχει το
Ασφαλιστήριο, το ύψος και ο τρόπος πληρωμής του οποίου
καθορίζονται στον Πίνακα Πληρωμής Ασφαλίστρου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Το έγγραφο το οποίο εκδίδεται από εμάς και στο οποίο
αναγράφονται η συχνότητα και ο χρόνος που θα πληρώνετε
το εκάστοτε οφειλόμενο Ασφάλιστρο.
ΝΟΜΟΣ
Ο Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλισης Ευθύνης
Έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000 ή οποιοσδήποτε Νόμος
που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και περιλαμβάνει
οποιουσδήποτε κανονισμούς έχουν εκδοθεί σύμφωνα με
αυτόν.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η Ενοποιημένη Συμφωνία όπως ορίζεται στο Νόμο.
ΟΔΟΣ
«Οδός» στην Κύπρο σύμφωνα με την έννοια του Νόμου.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μέρος 1: Η Κύπρος και τα Κράτη που έχουν προσυπογράψει
το Μέρος ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.
Μέρος 2 και 3: Η Κύπρος.
ΚΥΠΡΟΣ
Η Γεωγραφική Περιοχή της Κύπρου εξαιρουμένων
των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες
η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί
αποτελεσματικό έλεγχο.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
Οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα που αναφέρεται στον
Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή οποιοδήποτε άλλο όχημα
προς αντικατάστασή του, οι λεπτομέρειες του οποίου έχουν
κοινοποιηθεί σε εμάς και εκδόθηκε σχετική Πρόσθετη Πράξη.
ΑΓΟΡΑΊΑ ΑΞΊΑ
Το κόστος αντικατάστασης του οχήματος, κατά το χρόνο της
απώλειάς του, με άλλο της ίδιας μάρκας, τύπου, μοντέλου,
ηλικίας και κατάστασης.
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INSURANCE PREMIUM
The amount that you have paid or you have agreed to
pay in consideration for the cover offered in the Insurance
Policy. The amount and mode of payment of the Insurance
Premium is stated in the Policy Premium Schedule.
POLICY PREMIUM SCHEDULE
The document issued by us stating the frequency and time
that the due Insurance Premium will be payable.
LAW
The current Motor Vehicle (Third Party Liability Insurance)
Act of 2000 or any other Law amending or replacing it,
including any Regulations issued pursuant to it.

UNIFIED ΑGREEMENT
The Unified Agreement as defined in the Law.
ROAD
“Road” in Cyprus pursuant to the meaning provided in the
Law.
GEOGRAPHICAL ΑREA
Section 1: Cyprus and all the States are signatory parties to
Part III of the Unified Agreement.
Section 2 and 3: Cyprus.
CYPRUS
The Geographical Area of Cyprus excluding the areas of the
Republic of Cyprus where the Government of the Republic
of Cyprus does not exercise effective control.
INSURED VEHICLE
Any motor vehicle stated in the Policy Schedule or any
other vehicle replacing it, the details of which have been
communicated to us and a relevant Endorsement has been
issued.
MARKET VALUE
The cost of replacing the vehicle, at the time of its loss, with
another vehicle of the same brand, type, model, age and
condition.
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ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΠΙΒΑΤΏΝ
Ο επιτρεπόμενος αριθμός μεταφερόμενων επιβατών
συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σύμφωνα με τον αριθμό
καθισμάτων που καθορίζει το Πιστοποιητικό Εγγραφής του
Ασφαλισμένου Οχήματος και αναφέρεται στον Πίνακα.
ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ
Σημαίνει άδεια για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος
η οποία χορηγείται με βάση τις διατάξεις του Περί
Mηχανοκινήτων Oχημάτων και Tροχαίας Kίνησης Nόμου
του 1972 ή οποιουδήποτε Νόμου που τον τροποποιεί ή τον
αντικαθιστά και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε Kανονισμούς
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν και/ή του Περί Άδειας
Οδήγησης Νόμου του 2001, στην Κυπριακή Δημοκρατία ή
χώρα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων που οι όροι
του Ασφαλιστηρίου αυτού τους επιτρέπουν να οδηγούν το
Ασφαλισμένο Όχημα.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ
Κείμενο το οποίο τροποποιεί τους όρους του Ασφαλιστηρίου
και που όσες αναφέρονται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
Το έγγραφο που εκδίδεται από εμάς και καταγράφει μια
συμφωνημένη αλλαγή στους όρους ή στις λεπτομέρειες του
Ασφαλιστηρίου.
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Η εκτίμηση από τον Ασφαλισμένο της αξίας του
Ασφαλισμένου Οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των
εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών του.
ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Το ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλετε έναντι του κόστους
οποιασδήποτε απαίτησης για ζημιά στο Ασφαλισμένο Όχημα
ανεξαρτήτως ευθύνης.
Λέξεις στο αρσενικό γένος θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν
και το θηλυκό και αντιστρόφως όπως και λέξεις στον ενικό θα
θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό.

4

NUMBER OF PASSENGERS
The permitted number of passengers including the
driver according to the number of seats specified in
the Certificate of Registration and stated in the Policy
Schedule.
DRIVING LICENSE
Means a license to drive a motor vehicle granted under the
provisions of the Motor Vehicles and Road Traffic Law of
1972 or any Law amending or substituting the same and
it includes any Regulations issued thereunder and/or the
Driving License Law of 2001, in the Republic of Cyprus or
member state of the European Union.

AUTHORIZED DRIVER
Any person or class of persons who is/are permitted under
the terms of the Policy to drive the Insured Vehicle.
ADDITIONAL CLAUSE
Any document which amends the terms of the Policy and
which is referred in the Policy Schedule and forms an
integral part of the Policy.
ENDORSEMENT
The document issued by us, stating an agreed amendment
to the terms or particulars of the Insurance Policy.
ESTIMATED VALUE OF THE VEHICLE
The value of the Insured Vehicle, estimated by the Insured,
including its accessories and spare parts.
EXCESS
The sum which is payable by you against any claim for
damage that is caused to the Insured Vehicle irrespectively
of liability.
Words of the masculine gender will include the feminine
gender and vice versa as well as words in the singular will
include words in the plural.
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ΜΕΡΟΣ 1.
ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
1. Κάλυψη Ευθύνης σας έναντι άλλων προσώπων στην
Κύπρο
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια
Ευθύνης και στο Αρμόδιο Δικαστήριο, θα σας αποζημιώσουμε
για όλα τα ποσά για τα οποία θα καταστείτε κατά Νόμον
υπεύθυνος να πληρώσετε σχετικά με:
(α) Θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου.
(β) Νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου.
(γ) Ζημιά σε περιουσία.
σαν αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε από
τη χρήση σε Oδό στην Κύπρο οποιουδήποτε μηχανοκινήτου
οχήματος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό.
2. Κάλυψη Ευθύνης σας έναντι άλλων προσώπων εκτός
Κύπρου
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια
Ευθύνης, θα σας αποζημιώσουμε για όλα τα ποσά για τα
οποία θα καταστείτε κατά Νόμον υπεύθυνος να πληρώσετε
σαν αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε μηχανοκινήτου
οχήματος που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο στο
έδαφος οποιουδήποτε κράτους, εκτός της Κύπρου, που έχει
προσυπογράψει το Μέρος ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.
Νοείται ότι η κάλυψη που παρέχεται με βάση την παράγραφο
αυτή είναι η κάλυψη που απαιτείται από τη νομοθεσία
που προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής
ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητων
οχημάτων, που ισχύει στο κράτος στο οποίο συμβαίνει το
γεγονός που δημιουργεί τέτοια ευθύνη.
3. Κάλυψη Ευθύνης άλλων προσώπων
Θα καλύψουμε την ευθύνη οποιουδήποτε:
(α) Εξουσιοδοτημένου Οδηγού.
(β) Επιβάτη που ταξιδεύει στο Ασφαλισμένο Όχημα ή που
επιβιβάζεται σε ή αποβιβάζεται από αυτό κατά τον ίδιο
τρόπο που καλύπτουμε τη δική σας ευθύνη, σύμφωνα
με τους όρους των παραγράφων 1 και 2 πιο πάνω.
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SECTION 1.
THIRD PARTY LIABILITY
1. Cover for your liability against third parties in Cyprus
Subject to the provisions referred hereunder, the Limits of
Liability and of the Competent Court, we will indemnify you
against all sums you will be held liable to pay by Law in
respect to:
(a) The death of or bodily injury of any person.
(b) The emergency treatment provided to any person.
(c) Damage to property.
which is the result of an accident, caused or arising from the
use of a motor vehicle, covered under this Policy, on a Road
in Cyprus.
2. Cover for your liability against other parties
outside Cyprus
Subject to the provisions referred in the Limits of Liability, we
shall indemnify you against all sums you will be held liable
to pay by Law, as a result of the use of the Vehicle, covered
under the Policy, in the territory of any state, other than
Cyprus, which are signatory parties to Part III of the Unified
Αgreement.

It is provided that the cover provided pursuant to this
paragraph is the compulsory insurance cover against any
civil liability which arises from the use of vehicles provided
under the enforceable Law of the member state where the
event which gives rise to the liability takes place.
3. Cover for the liability of other persons
We will cover for the liability of any:
(a) Authorized Driver.
(b) Passenger who is traveling in the Insured Vehicle, or
who is getting on or is getting off the vehicle, in the
same way as we shall cover for your liability according
to the terms of paragraphs 1 and 2 above.
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4. Κάλυψη Νόμιμων Προσωπικών Αντιπροσώπων
Στην περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
καλύπτουμε δυνάμει του Ασφαλιστηρίου, θα συνεχίσουμε
να καλύπτουμε τους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους
του προσώπου αυτού έναντι οποιασδήποτε ευθύνης
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και την οποία υπέχει ο
εκλιπών.
5. Εφαρμογή Ορίων Ευθύνης
Η ευθύνη μας, δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού
συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων δεν θα υπερβαίνει
τα πιο κάτω ποσά:
1. Δυνάμει της παραγράφου 1(α) €36.350.000 ή το ελάχιστο
όριο ευθύνης που προβλέπεται από το Νόμο ανά περιστατικό
ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαιτήσεων που εγείρονται
από ή σε σχέση με το περιστατικό αυτό.
2. Δυνάμει της παραγράφου 1(β) €35 για κάθε πρόσωπο.
3. Δυνάμει της παραγράφου 1(γ) €1.220.000 ή το ελάχιστο
όριο ευθύνης που προβλέπεται από το Νόμο ανά περιστατικό
ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαιτήσεων που εγείρονται
από ή σε σχέση με το περιστατικό αυτό.
4. Δυνάμει της παραγράφου 2 τα ελάχιστα όρια ευθύνης που
προβλέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει στο
έδαφος των κρατών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Νοείται ότι στην περίπτωση που απαιτείται κάλυψη σαν
αποτέλεσμα της χρήσης μηχανοκίνητου οχήματος που
καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο στο έδαφος οποιουδήποτε
κράτους εκτός της Κύπρου που έχει προσυπογράψει το
Μέρος ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας και η κάλυψη που
παρέχεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού είναι για ποσό
μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από την
αντίστοιχη νομοθεσία του κράτους στο οποίο συνέβηκε το
γεγονός που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, τότε εφαρμόζεται
το μεγαλύτερο αυτό ποσό, παρόλο ότι το γεγονός συνέβηκε
εκτός της Κύπρου.
6. Αντιπροσώπευση και Υπεράσπιση
Έχουμε το δικαίωμα κατά την κρίση μας:
(α) να προβαίνουμε σε διευθετήσεις ώστε να αντιπροσωπευόμαστε σε οποιαδήποτε θανατική ανάκριση ή
έρευνα αναφορικά με οποιοδήποτε θάνατο που μπορεί
να αποτελεί αντικείμενο κάλυψης δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού.

6

4. Cover for the Legal Personal Representatives
In the event of death of any person who is covered under
the Insurance Policy, we shall continue to cover the legal
personal representatives of the said person against any
liability covered by the Insurance Policy which applied to
such person before the time of his death.
5. Application of Limits of Liability
Our liability under this Insurance Policy, including costs and
interests will not exceed the below amounts:
1. Pursuant to paragraph 1(a) €36.350.00 or the minimum
liability limit provided under the Law, in force at the time,
per accident despite the number of claims raised under or in
relation to the said incident.
2. Pursuant to paragraph 1(b) €35 for each person.
3. Pursuant to paragraph 1(c) €1.220.000 or the minimum
liability limit provided under the Law, in force at the time,
per accident despite the number of claims raised under or in
relation to the said incident.
4. Pursuant to paragraph 2 the minimum limits of liability
provided by the corresponding legislation in force in the
states referred under paragraph 2.
It is provided that in the event that cover is claimed, as
a result of the use of a motor vehicle, covered under the
Insurance Policy, in the territory of any state other than
Cyprus, which are signatory parties to Part III of the Unified
Αgreement and the cover which is provided under this Policy
is for a sum greater than the minimum sum provided under
the corresponding legislation of the state where the
liability was raised, then the higher of the two sum shall
apply not with standing that the incident occurred outside
Cyprus.
6. Representation and Defence
We are entitled upon our own discretion to:
(a) make arrangements for representation at an inquest
or in an investigation, in relation to any fatal injury that
may be the subject matter of indemnity under the
Policy.
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(β) να αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση οποιωνδήποτε
νομικών διαδικασιών σε οποιοδήποτε Δικαστήριο
σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή ισχυριζόμενο
αδίκημα που προκάλεσε ή σχετίζεται με οποιοδήποτε
συμβάν που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κάλυψης
δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.
7. Έξοδα
Θα καταβάλουμε όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που
διενεργούνται με τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
8. Περιορισμός Επιβατών
Σε περίπτωση ατυχήματος, αν το Ασφαλισμένο Όχημα
μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό προσώπων από όσους
αναφέρονται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, εσείς ή/
και οποιοδήποτε πρόσωπο που οδηγούσε το Ασφαλισμένο
Όχημα κατά το χρόνο του ατυχήματος, θα επιστρέψει σε
εμάς τόσο μέρος του συνολικού ποσού που πληρώσαμε
σχετικά με αξιώσεις των επιβατών του Ασφαλισμένου
Οχήματος όσο είναι η αναλογία του αριθμού των επιπλέον
επιβατών σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των επιβατών
που μεταφέρονται.
9. Επιβάτες που μεταφέρονται παράνομα
Σε περίπτωση που θα καταβάλουμε οποιοδήποτε ποσό
με βάση τις διατάξεις του Νόμου σε σχέση με σωματική
βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου που επιβαίνει
του Ασφαλισμένου Οχήματος με τη συγκατάθεσή σας ή
με τη συγκατάθεση οποιουδήποτε οδηγού κατά παράβαση
οποιουδήποτε Νόμου ή κανονισμού τότε εσείς ή ο οδηγός,
οφείλετε να μας επιστρέψετε το ποσό αυτό και εμείς έχουμε
το δικαίωμα να επιζητήσουμε την ανάκτηση του ποσού
αυτού από εσάς ή/και από τον οδηγό.
10. Αρμόδιο Δικαστήριο
Δεν θα έχουμε καμιά ευθύνη να παρέχουμε κάλυψη δυνάμει
του Μέρους 1 του Ασφαλιστηρίου αυτού όσον αφορά
δικαστικές αποφάσεις που δεν εκδίδονται από αρμόδιο
δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού
που αφορά αποζημιώσεις δυνάμει της παραγράφου 1 του
Μέρους 1 του Ασφαλιστηρίου αυτού, η δε έννοια του όρου
«δικαστική απόφαση» είναι αυτή που προσδίδεται από το
Νόμο.
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(b) undertake to defend any legal proceedings in any
court of Law in respect of any act or alleged offence
causing or relating to any incident which may form the
subject matter of indemnity under the Policy.

7. Costs
We shall pay all costs and expenses incurred upon your
written consent.
8. Passenger Limitations
In the event of an accident, if the Insured Vehicle carries
a greater number of passengers than the number stated
in the Policy Schedule, you and/or any person driving the
car, at the time of the accident, should reimburse us with
an amount equal to the average amount paid for each passenger (calculated by dividing the total amount of damages
paid for all passengers by the number of passengers) multiplied by the number of passengers carried in excess of the
number allowed under the table.
9. Passengers who are illegally carried
In the event that we make payment, according to the provisions
of The Law, for any sum in respect of any bodily injury or
death of any person, who is a passenger in the Insured
Vehicle upon your consent or upon the consent of any
driver and in breach of any Law or regulation, then you, or
the driver have a duty to reimburse us with the said sum
and we have the right to recover this sum from you and/
or from the driver.
10. Competent Court
The indemnity under Section 1 of the Insurance Policy shall
not apply in respect of a judicial decision, which is not issued
or granted by a competent court in the Republic of Cyprus
in respect to the payment of any damages according to
paragraph 1 of Part 1 of the present Insurance Policy. The
meaning of “judicial decision” is the one defined under
The Law.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ 1
Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη:
1. Να καλύψουμε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει των
παραγράφων 1,2,3 και 4 του Μέρους 1,
(α) εκτός αν το πρόσωπο αυτό τηρεί, εκπληρώνει και
υπόκειται στους όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού στην
έκταση που αυτοί μπορούν να έχουν εφαρμογή,
(β) αν το πρόσωπο δικαιούται σε κάλυψη δυνάμει άλλου
Ασφαλιστηρίου.
2. Όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη προσώπου που
απορρέει από εσκεμμένη ή/και προσχεδιασμένη ενέργεια,
πράξη ή παράλειψη που αποτελεί κακούργημα με βάση τον
Ποινικό Κώδικα και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί
τυχαίο γεγονός.
3. Όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με τον θάνατο ή τη
σωματική βλάβη ή τη ζημία σε περιουσία οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο, κατά το χρόνο της χρήσης του
Ασφαλισμένου Οχήματος από την οποία προέκυψε η
ευθύνη, μεταφέρεται με τη θέλησή του μέσα ή πάνω στο
Ασφαλισμένο Όχημα, εισέρχεται ή επιβιβάζεται σε αυτό ή
αποβιβάζεται από αυτό και το όποιο πρόσωπο γνώριζε ή είχε
λόγο να πιστεύει ότι το Ασφαλισμένο Όχημα είχε κλαπεί ή
κατείχετο παράνομα.
4. Όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο
κατά τη φόρτωσή του σε ή την εκφόρτωσή του από ή τη
μεταφορά του μέσα ή πάνω στο Ασφαλισμένο Όχημα.
5. Όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο
που ανήκει ή που βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή κάτω
από τον έλεγχο:
(α) του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που
απαιτεί να καλυφθεί δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού
(β) οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας οποιουδήποτε
προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού και που διαμένει κάτω από την
ίδια στέγη με το πρόσωπο αυτό.
6. Όσον αφορά ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, ανισόπεδη διάβαση, δρόμο ή σε οτιδήποτε
βρίσκεται κάτω από αυτά που προκλήθηκε από δονήσεις
ή λόγω του βάρους του Ασφαλισμένου Οχήματος ή του
μεταφερόμενου σε αυτό φορτίου.
7. Όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα
και που έχει προσδεθεί στο Ασφαλισμένο Όχημα.
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EXCLUSIONS TO SECTION 1
We shall not be liable:
1. Under paragraphs 1, 2, 3 and 4 of Part 1 to indemnify any
person:
(a) unless such person observes, fulfils and is subject to the
terms of this Policy to the extent that those are applicable,
(b) if such person is entitled to be covered under any other
Policy.
2. In respect of any liability of a person which arises from
an intentional and/or premeditated act or omission which is
regarded as felony under the Criminal Act and which cannot
be regarded as a random event.
3. In respect of any liability in relation to the death, bodily
injury or damage to the property of any person, who at the
time when liability arose from the use of the Insured Vehicle
was willingly being carried in or on the Insured Vehicle, was
entering in or getting on or getting off the vehicle knowing
or having grounds to believe that the Insured Vehicle was
stolen or was in unlawful possession.

4. In respect to the damage caused to any property asset
upon its loading or unloading or upon its transfer in or on
an Insured Vehicle.
5. In respect to the damage caused to any property asset
belonging or in the possession, custody or control of:
(a) the Insured or any person claiming to be covered
under the Policy or
(b) any member of the family of any person claiming to
be covered under this Policy and who resides under
the same roof with the said person.
6. In respect to the damage caused to any bridge, weight
Bridge, road or anything situated beneath them, by the
vibrations or by the weight of the Insured Vehicle or by the
weight of the load carried upon it.
7. In respect to the damage caused to any vehicle which is
fixed to the Insured Vehicle.
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8. Όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική
βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια
εργοδότησης προσώπου που εργοδοτείται από τον Ασφαλισμένο, εκτός από ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική
βλάβη οποιουδήποτε προσώπου που μεταφέρεται μέσα ή πάνω
στο Ασφαλισμένο Όχημα, επιβιβάζεται πάνω σε τέτοιο όχημα
ή αποβιβάζεται από αυτό και που προκύπτει ως αποτέλεσμα
και κατά τη διάρκεια τέτοιας εργoδότησης και ως αποτέλεσμα
της χρήσης του Ασφαλισμένου Οχήματος σε «Οδό».

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που αναγκαστούμε να καταβάλουμε οποιοδήποτε ποσό με βάση τις διατάξεις του Νόμου, το οποίο
δεν θα είμαστε υπόχρεοι να καταβάλουμε δυνάμει των
Όρων του Ασφαλιστηρίου, τότε εσείς ή/και οποιοσδήποτε
οδηγός οφείλετε να επιστρέψετε το ποσό αυτό σε εμάς
και εμείς δικαιούμαστε να επιζητούμε την ανάκτηση του
ποσού από εσάς ή/και τον οδηγό. Εσείς ή/και ο οδηγός
αναλαμβάνετε επίσης να επιστρέψετε σε εμάς οποιοδήποτε
ποσό καταβάλαμε δυνάμει οποιασδήποτε συμφωνίας που
βρίσκεται σε ισχύ:
(α) μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και
του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων ή
(β) μεταξύ εμάς και του πιο πάνω Ταμείου ή
(γ) μεταξύ εμάς και των άλλων Ασφαλιστικών Εταιρειών μελών
του ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων ή
(δ) μεταξύ του Κυπριακού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης
και οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου ή Γραφείων
Διεθνούς Ασφάλισης, και το οποίο ποσό εμείς δεν θα
είμαστε διαφορετικά υπόχρεοι να καταβάλουμε δυνάμει
του Ασφαλιστηρίου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση που το αγώγιμο δικαίωμα, εναντίον του
Ασφαλισμένου και/ή του οδηγού και/ή της Εταιρείας, σε
σχέση με περιστατικό, που διαφορετικά η Εταιρεία θα είχε
υποχρέωση παροχής κάλυψης δυνάμει του Μέρους αυτού,
έχει παραγραφεί με βάση τον Περί Παραγραφής Αγώγιμων
Δικαιωμάτων Νόμο του 2012, τον Περί Αστικών Αδικημάτων
Νόμο κεφ. 148 και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους και/ή
οποιοδήποτε άλλο Νόμο, η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε
ευθύνη δυνάμει του Μέρους αυτού για καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό, είτε
αυτός έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό είτε όχι.
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8. In respect of liability for death or bodily injury, arising out
of and in the course of employment of any person employed
by the Insured, except in respect of liability for death of or
bodily injury to any person carried in or upon the Insured
Vehicle, getting into such vehicle or alighting therefrom,
and arising out of and in the course of such employment
caused by or as a result of the use of the Insured Vehicle on
a “Road”.

AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS
AND RIGHTS OF RECOVERY
In the event that the Company is obliged by Law, to pay
any amount for which the Company would not otherwise
be liable under the terms of the present Policy to pay, then
you (the Insured Person) and/or the driver shall reimburse
us with this amount and we have the right to request it
from you and/or from the driver. In addition you and/or the
driver undertake to reimburse us with any amount that the
Company paid by virtue of any agreement which has been
executed and is still effective between:
(a) the Government of the Republic of Cyprus and the
Motor Insurer’s Fund or
(b) the Company and the above Fund, or
(c) the Company and other Insurers who are members of
the Motor Insurer’s Fund, or
(d) the Cyprus Office of International Insurance and any
other Foreign Office or Offices of National Insurance,
and for which the Company would not otherwise be
liable under this Policy to pay.

LIMITATION OF ACTIONS
In case of an action, instituted against the Insured and/or the
driver, and/or the Company, in relation to an event that the
Company would otherwise be liable to indemnify under this
Policy, has been statute barred by virtue of the provisions
of the Limitation of Actions Law of 2012, the Civil Wrongs
Law cap. 148 and any amendments thereof and/or any other
Law, the Company shall have no liability under this Policy for
the payment of any amount to the Insured and/or the driver
irrespective of whether he has paid any amount or not.
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ΜΕΡΟΣ 2.
ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΆ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟ
ΌΧΗΜΑ ΑΠΌ ΦΩΤΙΆ Ή ΚΛΟΠΉ
Το μέρος αυτό ισχύει εφόσον η παρεχόμενη κάλυψη που
αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου είναι «Ευθύνης
Έναντι Τρίτων, Πύρος και Κλοπής» ή «Περιεκτική».
Θα σας αποζημιώσουμε για απώλεια ή ζημία στο
Ασφαλισμένο Όχημα, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά
του, εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα σε αυτό και
αποτελούν μέρος του, που προκαλείται άμεσα από φωτιά,
αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής.
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SECTION 2.
LOSS OR DAMAGE TO THE INSURED
VEHICLE CAUSED BY FIRE OF THEFT
This section is applicable provided the “Liability against Third
Parties, Fire and Theft” or “Comprehensive” cover is offered
in the Policy Schedule.
The Company will cover for loss or damage to the Insured
Vehicle and to its accessories and spare parts provided that
those are fixed to the vehicle and form part of it, arising
directly from fire, ignition, lightning, explosion, theft or
attempted theft.
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ΜΕΡΟΣ 3.
ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΆ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟ
ΌΧΗΜΑ EKTOΣ ΑΠΌ ΦΩΤΙΆ Ή ΚΛΟΠΉ
Το μέρος αυτό ισχύει εφόσον η Παρεχόμενη Κάλυψη
που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου είναι
«Περιεκτική». Θα σας αποζημιώσουμε για απώλεια ή ζημιά
στο Ασφαλισμένο Όχημα και στα εξαρτήματα και τα
ανταλλακτικά του, εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα σε
αυτό και αποτελούν μέρος του, που προκαλείται άμεσα από
οποιαδήποτε τυχαία αιτία εκτός των αιτίων που καλύπτονται
από το Μέρος 2 του Ασφαλιστηρίου και δεν εξαιρείται.
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΗ 2 & 3
1. Απώλεια ή Ζημιά
Έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε:
(α) να πληρώσουμε το ποσό της απώλειας ή ζημιάς σε
μετρητά ή
(β) να επιδιορθώσουμε ή να επαναφέρουμε το Ασφαλισμένο Όχημα στην κατάσταση που αυτό ήταν πριν
από το ατύχημα ή
(γ) να αντικαταστήσουμε το Ασφαλισμένο Όχημα ή
οποιοδήποτε μέρος του ή τα εξαρτήματα ή τα
ανταλλακτικά του.
2. Περιορισμός Ευθύνης
Η ευθύνη μας δεν θα υπερβαίνει την αξία των μερών που
έχουν απολεσθεί ή έχουν υποστεί ζημιά και το λογικό κόστος
εφαρμογής τους.
Σε περίπτωση που τα μέρη που έχουν απολεσθεί ή έχουν
υποστεί ζημία δεν είναι επιδιορθώσιμα και δεν μπορούν να
εξευρεθούν στην Κύπρο ανάλογα του ιδίου τύπου, ηλικίας και
κατάστασης, τότε η ευθύνη μας περιορίζεται στην τιμή των
μέρων ή εξαρτημάτων η όποια καταχωρήθηκε στον τελευταίο
τιμοκατάλογο του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του
στην Κύπρο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος τιμοκατάλογος, η
ευθύνη μας περιορίζεται στην τελευταία τιμή που δόθηκε
από το εργοστάσιο κατασκευαστών συν το λογικό κόστος
μεταφοράς τους στην Κύπρο με οποιοδήποτε μεταφορικό
μέσο, εκτός αεροπλάνου, συν τον σχετικό φόρο εισαγωγής.
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SECTION 3.
LOSS OR DAMAGE TO THE INSURED
VEHICLE CAUSED BY FIRE OF THEFT
This section is applicable provided the “Comprehensive”
cover is offered in the Policy Schedule. The Company will
cover for loss or damage to the Insured Vehicle and to its
accessories and spare parts, provided that those are fixed
to the vehicle and form part of it, arising directly from any
accidental cause, other than those which are already covered
under section 2 and it is not excluded.
TERMS AND CONDITIONS APPLYING TO SECTIONS 2 & 3
1. Loss or Damage
We have the right to choose:
(a) to pay in cash the amount of the loss or damage, or
(b) to repair or bring the Insured Vehicle in the condition
it was before the accident, or
(c) to replace the Insured Vehicle or any part thereof, or
its accessories or spare parts.
2. Limitation of Liability
Our liability should not exceed the value of the parts lost or
damaged and of the reasonable cost of fitting such parts.
In the event that the parts lost or damaged are irreparable
and parts of similar type, age and condition cannot be found
in Cyprus, then our liability is only limited to the value of the
parts or accessories stated in the latest price list issued by the
manufacturer or his agent in Cyprus.

If such price list is not available, our liability is limited to
the latest price list provided by the manufactory, plus the
reasonable costs of their delivery to Cyprus by any means,
other than by air, and import tax.
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Η ευθύνη μας σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει
την Αγοραία Αξία του Ασφαλισμένου Οχήματος ή την
Υπολογιζόμενη Αξία Οχήματος του Ασφαλισμένου Οχήματος
που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου σε
περίπτωση που η Αγοραία Αξία είναι μεγαλύτερη από την
Υπολογιζόμενη Αξία Οχήματος.
3. Σύμβαση Ενοικιαγοράς ή Εγγύησης
Αν, εν γνώσει μας, το Ασφαλισμένο ‘Οχημα αποτελεί αντικείμενο
σύμβασης ενοικιαγοράς ή εγγύησης χρέους, οποιαδήποτε
πληρωμή σε μετρητά δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού
γίνεται στον ιδιοκτήτη που περιγράφεται στη σύμβαση
ενοικιαγοράς ή στον εγγεγραμμένο δανειστή, η δε απόδειξη
παραλαβής χρημάτων από αυτούς αποτελεί πλήρη και
οριστική εξόφληση και απαλλαγή μας αναφορικά με την εν
λόγω απώλεια ή ζημιά.
4. Φύλαξη και Μετακίνηση μετά το Ατύχημα
Αν το Ασφαλισμένο Όχημα ακινητοποιηθεί σαν συνέπεια
ζημιάς που καλύπτεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού,
τότε, με την επιφύλαξη των ορίων ευθύνης, το λογικό
κόστος φύλαξης και μετακίνησής του στους πλησιέστερους
επιδιορθωτές επιβαρύνει εμάς.
5. Εντολή για επιδιόρθωση
Δικαιούστε να εξουσιοδοτήσετε την επιδιόρθωση του
Ασφαλισμένου Οχήματος που κατέστη αναγκαία σαν
συνέπεια ζημιάς για την οποία είναι δυνατό εμείς να είμαστε
υπόλογοι δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού νοούμενου ότι:
(α) το υπολογιζόμενο κόστος της εν λόγω επιδιόρθωσης δεν
θα υπερβαίνει το Ποσό Ίδιας Κράτησης που αναφέρεται
στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου και
(β) λεπτομερής εκτίμηση του κόστους θα σταλεί σε εμάς
χωρίς καθυστέρηση.
6. Απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση
Δεν θα έχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά
αναφορικά με απαίτηση που έχει υποβληθεί σε εμάς και την
έχουμε απορρίψει, εκτός εάν έχει καταχωρηθεί αγωγή εντός
ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της απόρριψής
της.
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Under no circumstances will our liability exceed the Market
Value of the Insured Vehicle or the Estimated Value of the
Insured Vehicle referred in the Policy Schedule in the event
that the Market Value is greater than the Estimated Value
of the Vehicle.
3. Hire Purchase or Loan Agreement
If to the knowledge of the Company, the Insured Vehicle is
the subject of a hire purchase agreement or loan agreement,
any payment in cash by virtue of this Policy, shall be made
to the owner described in the hire purchase agreement or to
the registered creditor whose receipt shall constitute a full
and final discharge of the Company in respect of such loss
or damage.
4. Safekeeping and Transportation following the accident
If the Insured Vehicle is disabled as a result of damage
covered under this Policy, then without prejudice to the
limits of liability, the reasonable cost for its safekeeping and
transportation to the nearest repairers will be borne by the
Company.
5. Claim for damage
You have the right to authorize the repairing of the damage
caused to the Insured Vehicle, for which we may be liable to
provide cover under this Policy, provided that:
(a) the estimated cost for the said repair will not exceed
the Excess amount stated in the Policy Schedule and
(b) details of the estimated cost are sent to us without any
delay.
6. Loss of the right to claim damages
The Company shall not be liable for any loss or damage in
relation to a claim submitted to the Company and which
has been rejected, unless a legal action has been filed within
ninety (90) days from the date of its rejection.
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7. Ολική καταστροφή ή αντικατάσταση Ασφαλισμένου
Οχήματος
Σε περίπτωση που το Ασφαλισμένο Όχημα κηρυχθεί ως
πλήρως κατεστραμμένο ή αντικατασταθεί σύμφωνα με
το Μέρος 2 ή/και τον όρο 1(α) και/ή 1(γ) του Μέρους 3
του παρόντος, το ασφαλιστήριο τερματίζεται άμεσα και
ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως
στην Εταιρεία το Πιστοποιητικό Ασφάλισης για ακύρωση,
χωρίς την επιστροφή σε αυτόν οποιουδήποτε μέρους του
ασφαλίστρου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3
Δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη να πληρώσουμε
αποζημίωση για:
1.
2.
3.
4.
5.

Ηθελημένη ενέργεια από εσάς και/ή τον οδηγό.
Επακόλουθη ζημιά.
Μείωση της αξίας του Ασφαλισμένου Οχήματος.
Απώλεια της χρήσης του Ασφαλισμένου Οχήματος.
Φυσική φθορά, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, διακοπή
ή θραύση, σφάλματα στον προγραμματισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή ή λανθασμένες οδηγίες στον υπολογιστή.
6. Ζημιά στα ελαστικά του Ασφαλισμένου Οχήματος
εκτός και αν ταυτόχρονα προκληθεί ζημιά και σε άλλα
μέρη του Ασφαλισμένου Οχήματος.
7. Απώλεια ή ζημιά που καλύπτεται από οποιαδήποτε άλλη
ασφάλεια.
8. Απώλεια ή ζημία στο Ασφαλισμένο Όχημα εκτός
της Γεωγραφικής Περιοχής για τα Μέρη 2 και 3 του
Ασφαλιστηρίου εκτός και αν πληρώσετε το απαιτούμενο
Ασφάλιστρο για την επέκταση της κάλυψης που
παρέχεται από τα Μέρη αυτά και εμείς αποδεχθούμε
να επεκτείνουμε την κάλυψη με την έκδοση της
αντίστοιχης Πρόσθετης Πράξης.
9. Ζημιά που προκαλείται από υπερφόρτωση ή
καταπόνηση του Ασφαλισμένου Οχήματος.
10. Απώλεια ή ζημιά σε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά που
προκαλείται από κλοπή ή απόπειρα κλοπής στην
περίπτωση που το Ασφαλισμένο Όχημα είναι
Μοτοσυκλέτα, εκτός αν το Ασφαλισμένο Όχημα έχει
κλαπεί ταυτόχρονα.
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7. Total loss or replacement of the Insured Vehicle.
In the event that the Insured Vehicle is declared as being
total loss or is replaced, pursuant to the provisions of Section
2 and/or clause 1(α) and/or 1(c) of Section 3 of the
present, this policy is immediately terminated and the
Insured is obliged to return to the Company the Certificate for cancellation, without any duty to return to him the
Insurance Premium.

EXCLUSIONS TO SECTIONS 2 AND 3
The Company shall not be liable to pay any damage for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deliberate action by you and/or the driver.
Consequential loss.
Depreciation in the value of the Insured Vehicle.
Loss of use of the Insured Vehicle.
Natural wear and tear, mechanical or electrical
breakdown, failure or breakage, errors in computer
programming or incorrect instructions on the computer.
Damage to the tyres of the Insured Vehicle unless at
the same time damage is also caused to other parts of
the Insured Vehicle.
Loss or damage covered under any other insurance.

8.

Loss or damage in the Insured Vehicle caused outside
the Geographical Αrea for Sections 2 and 3 of the
Policy unless you pay the required premium for the
extension of the cover provided under these sections of
the Insurance Policy and we accept to extend the cover
with the issuance of the relevant Additional Clause.

9.

Damage caused by overloading of the Insured Vehicle.

10. In the event that the Insured Vehicle is a motorcycle,
loss or damage to the accessories of spare parts by theft
of attempted theft, unless the Insured Vehicle is stolen
at the same time.
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ΜΕΡΟΣ 4.
ΓΕΝΙΚΈΣ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ
Δεν έχουμε καμία ευθύνη:
1. Όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια, ζημία ή
ευθύνη που προκαλείται, προκύπτει ή επισυμβαίνει:
(α) εκτός της Γεωγραφικής Περιοχής,
(β) όταν το Ασφαλισμένο Όχημα
(i) δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους περιορισμούς
ως προς τη χρήση,
(ii) δεν οδηγείται από Εξουσιοδοτημένο Οδηγό,
(iii) βρίσκεται στην κατοχή μη εξουσιοδοτημένου
οδηγού με σκοπό να οδηγηθεί από αυτόν.
2. Όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια, ζημιά
ή ευθύνη (εκτός εκείνης που δυνατό να απαιτείται για
συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου) που προκαλείται
ή συνδράμεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα ή σε σχέση με:
(α) απεργία, ανταπεργία, οχλαγωγία, πολιτική αναταραχή,
(β) κατακράτηση, κατάσχεση, δήμευση του Ασφαλισμένου
Οχήματος ή την απόπειρα επίτευξης τους,
(γ) πλημμύρα, τυφώνα, καταιγίδα, θύελλα, κυκλώνα,
ανεμοστρόβιλο, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη
διαταραχή των στοιχείων της φύσης ή άλλες άμεσες
ή έμμεσες συνέπειες των πιο πάνω συμβάντων.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης δυνάμει της
υποπαραγράφου αυτής, το πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί
οφείλει να αποδείξει ότι το περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή
ευθύνη προέκυψε ασχέτως των πιο πάνω και με κανένα τρόπο
δεν σχετίζεται ή δεν προκλήθηκε ή δεν συνδράμηκε από ή
δεν αποδίδεται σε οποιοδήποτε από τα συμβάντα αυτά ή στις
επιπτώσεις τους. Σε έλλειψη δε τέτοιας απόδειξης δεν είμαστε
υπόχρεοι να προβούμε σε οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση
με την εν λόγω απαίτηση.
3. Όσον αφορά θάνατο, ανικανότητα, απώλεια, ζημία,
καταστροφή, οποιαδήποτε νομική ευθύνη, έξοδα και
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης και της επακόλουθης ζημιάς
οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται από
ή είναι το αποτέλεσμα ή σχετίζεται με:
(α) Πόλεμο, εισβολή, πράξεις εξωτερικού εχθρού,
εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει
κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, στάση,
ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, πολιτικές αναταραχές
14

SECTION 4.
GENERAL EXCLUSIONS
The Company shall not be liable:
1. In respect to any accident, loss, damage or liability
which is caused, incurred or sustained:
(a) outside the Geographical Αrea,
(b) when the Insured Vehicle,
(i) is being used otherwise than in accordance to the
limitations as to its use, or
(ii) is not driven by the Authorized Driver,
(iii) is in the possession of a person other than the
Authorized Driver for the purpose of being driven
by him.
2. In respect of any accident, loss, damage or liability
(except so far as is necessary to comply the requirements of
The Law) directly or indirectly, occasioned by or contributed
by or arising out of or in connection with:
(a) strike, lock-out, riot civil commotion.
(b) detention, seizure, confiscation of the Insured Vehicle
or the attempt to do so.
(c) flood, typhoon, hurricane, storm, cyclone, tornado,
volcanic eruption, earthquake or other convulsion of
nature or by any direct or indirect consequences of
any of the said occurrences.
In the event of any claim pursuant of this subparagraph, the
person claiming to be covered shall prove that the accident,
loss, damage or liability arose independently and was not
connected in any way or occasion by or contributed by or
is not the result of any of the said occurrences or of their
consequences thereof. In default of such proof, we shall
not be liable to make any payment in respect of such claim.

3. In respect to the death, disability, loss, damage any legal
liability, costs and expenses including any consequential loss
of any nature, directly or indirectly caused or arising as a
result or in connection with:
(a) War, invasion, acts of foreign enemy, hostilities or warlike
operations (whether war be declared or not), civil war,
mutiny, rebellion, revolution, civil unrest amounting or
resembling to mutiny, military coup, military or usurped
14

που προσλαμβάνουν την έκταση ή προσομοιάζουν με
στάση, στρατιωτικό κίνημα ή σφετερισμό εξουσίας,
στρατιωτικό Νόμο, κατάσχεση ή εθνικοποίηση ή επίταξη
από ή με εντολή οποιασδήποτε κυβέρνησης, δημόσιας ή
τοπικής αρχής.
(β) Οποιαδήποτε Πράξη Τρομοκρατίας. Για τους σκοπούς
της παρούσας παραγράφου, πράξη τρομοκρατίας
σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια που περιλαμβάνει αλλά
δεν περιορίζεται στη χρήση δύναμης, βίας, ατομικών ή/και
βιολογικών ή/και χημικών όπλων, όπλων μαζικής
καταστροφής ή καταστροφή, διακοπή ή υπονόμευση των
συστημάτων τηλεπικοινωνιών ή πληροφορικής ή της
υποδομής των ή/και του περιεχομένου των, δολιοφθορά
ή χρήση οποιουδήποτε μέσου για την πρόκληση ή που
έχουν πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη οποιασδήποτε
φύσης περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, πυρηνικής
ραδιενέργειας ή/και μόλυνσης από χημικές ή/και
βιολογικές ουσίες ή/και απειλή οποιασδήποτε από τις
πιο πάνω πράξεις, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα
προσώπων που είτε ενεργούν ατομικά ή εκ μέρους
ή σε σχέση με οποιοδήποτε οργανισμό ή οργανισμούς
ή Κυβέρνηση ή Κυβερνήσεις που διαπράττονται για
πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, εθνικιστικούς ή
άλλους παρόμοιους σκοπούς ή λόγους περιλαμβανομένης
της πρόθεσης να επηρεάσουν οποιαδήποτε κυβέρνηση ή/
και να εκφοβίσουν το κοινό ή οποιοδήποτε μέρος του
κοινού.
(γ) Πυρηνική ραδιενέργεια ή/και μόλυνση από χημικές ή/
και βιολογικές ουσίες μέχρι του σημείου που αυτές δεν
έχουν περιληφθεί στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω.
«Μόλυνση» σημαίνει τη μόλυνση, δηλητηρίαση ή την
πρόληψη ή/και τον περιορισμό στη χρήση αντικείμενων
λόγω της επίδρασης χημικών ή/και βιολογικών ουσιών.
Με την παρούσα εξαιρούνται απώλεια, ζημιά, δαπάνη ή έξοδα
οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή έμμεσα προκαλούνται
από ή είναι αποτέλεσμα ή σχετίζονται με οποιαδήποτε πράξη
που γίνεται για τον έλεγχο, πρόληψη, καταστολή ή που με
οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με τις παραγράφους (α), (β)
ή/και (γ) πιο πάνω.
Όπου εμείς ισχυριζόμαστε ότι λόγω αυτών των εξαιρέσεων
οποιοσδήποτε θάνατος ή οποιαδήποτε ανικανότητα, απώλεια,
ζημιά, καταστροφή, νομική ευθύνη, δαπάνη ή έξοδα,
συμπεριλαμβανομένης και της επακόλουθης ζημιάς οποιασδήποτε φύσης, δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό,
το βάρος της απόδειξης περί του αντίθετου θα βαρύνει εσάς.
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power, military Law, confiscation or nationalization
or expropriation from or upon the orde of any
government, public or local authority.
(b) Any Act of Terrorism. For the purposes of this paragraph
any terrorism act means any act which includes
but is not limited to the use of power, force, nuclear
and/or biological and/or chemical weapons, weapons
of mass destruction or destruction, interruption or
subver sion of telecommunication systems, or of
information technology systems or their infrastructures
and/or their contents, sabotage or the use of any means
for causing or intending to cause damage of any nature,
including amongst others nuclear radioactivity and/
or pollution from chemical or biological substances and
or any threat from the above mentioned acts by any
person or group of persons acting on their own
initiative or on behalf or in relation with any organization
or organizations or Government or Governments
done for political, religious ideological, national or other
purposes or reasons, including the intention to influence any Government and/or to intimidate the public
or part of it.

(c) Nuclear radiation and/or contamination by chemical
and/or biological substances to the extent that those
have not been included in paragraphs (a) and (b)
above.
“Contamination” means the contamination, poisoning or
prevention and or limitation of the use of objects as a result
of the effects of chemical and/or biological substances.
With the present, the loss, damage, expenses or costs of
whatever nature which are directly or indirectly caused or
arise or are connected with any act which is carried out for
the control, prevention, repression or which are connected
in any way with paragraphs (a), (b) and/or (c) above are
excluded.
Where we claim that as a result of these exclusions, any
death, incapability, loss, damage, legal liability, costs and
expenses (including any consequential loss of any nature)
are not covered under this Insurance Policy, the burden of
proof for the contrary will be on you.
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4. Όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη που εγείρεται με βάση
οποιαδήποτε συμφωνία αλλά που δεν θα εγειρόταν αν δεν
υπήρχε τέτοια συμφωνία.
5. Όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που το πρόσωπο που
απαιτεί να καλυφθεί θα είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αν δεν υπήρχε συμφωνία
μεταξύ του προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί και του
άλλου προσώπου.
6. Όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη οποιασδήποτε
φύσης που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή
προέρχεται από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μόλυνση
λόγω ραδιενέργειας από πυρηνικά καύσιμα ή από πυρηνικά
κατάλοιπα λόγω της καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών
καυσίμων. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής καύση
ή ανάφλεξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε μέθοδο πυρηνικής
διάσπασης.
7. Nα παρέχει κάλυψη:
(α) στον οδηγό:
i. αν αυτός οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνευματωδών
ποτών, φαρμάκων ή ναρκωτικών, ή άλλων ουσιών ή
ii. αν οδηγεί έχοντας καταναλώσει τόση ποσότητα
αλκοόλης, σε οποιαδήποτε μορφή, ώστε η αναλογία
αλκοόλης στην εκπνοή ή το αίμα αυτού, να υπερβαίνει
το όριο που καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία
ή μετά από εργαστηριακές εξετάσεις έχουν ανιχθευθεί
ναρκωτικά ανεξάρτητα από ποσότητα στον οργανισμό
του ή
iii. αν αρνήθηκε ή απέφυγε, με οποιοδήποτε τρόπο, να
παράσχει δείγμα ή ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής ή
δείγμα αίματος, για σκοπούς εξακρίβωσης της ποσότητας
αλκοόλης στην εκπνοή ή το αίμα αυτού ή απέφυγε να
δώσει δείγμα σάλιου για εργαστηριακές εξετάσεις
ανίχνευσης ναρκωτικών.
(β) στον Ασφαλισμένο, αν ο οδηγός οδηγούσε υπό την
επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων ή
ναρκωτικών ή έχοντας αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή
ή το αίμα αυτού πέραν από το όριο που καθορίζεται
από τη σχετική νομοθεσία.
8. Να παρέχουμε οποιαδήποτε κάλυψη ή να πληρώσουμε
οποιαδήποτε αποζημίωση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού
όσον αφορά οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που
προκαλείται, προκύπτει ή συμβαίνει από ή στο Ασφαλισμένο
Όχημα ενώ αυτό βρίσκεται σταθερά ακινητοποιημένο στο
έδαφος και χρησιμοποιείται σαν μηχάνημα ή σαν εργαλείο.
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4. In respect of any liability which arises by virtue of an
agreement but which would not have arisen in the absence
of such agreement.
5. In respect of any sum which any person claiming to be
indemnified would be entitled to recover from any party but
for an agreement between such a person and such party.

6. In respect of any liability of whatever nature, directly or
indirectly caused or contributed or arising from ionizing
radiation or contamination by radioactivity from nuclear fuel
or from nuclear weapons. For the purposes of this exception,
combustion shall include any self-sustained process of
nuclear fission.

7. To indemnify:
(a) the driver:
i. if he is driving under the influence of alcohol, medication or drugs, or other substances or
ii. if driving while having consumed such quantity of
alcohol, in any form, so that the proportion of alcohol in
his breath or blood to be over the limit prescribed by
the relevant legislation, or after laboratory test drugs are
detected in his body regardless of the quantity or
iii. if he refused or failed, in any way, to provide a
specimen of breath or blood for verifying the quantity
of alcohol in his breath or blood or declined to give
saliva sampla for laboratory drug test.
(b) the Insured, if the driver has been driving under the
influence of alcohol, medication or drugs, or that the
proportion of alcohol in his breath or blood has been
over the limit prescribed by the relevant legislation.
8. To offer any cover or pay compensation under this Insurance
Policy for any loss, damage or liability that arises or occurs by
or to the Insured Vehicle, while immobilized on the road and
while used as a machine or tool.
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9. Nα παρέχει κάλυψη:
(α) στον οδηγό που να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης
μαθητευόμενου, αν αυτός δεν συμμορφώνεται πλήρως
με τις πρόνοιες, διατάξεις και περιορισμούς του
Περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001, του Περί
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως
Νόμου του 1972 και Κανονισμών και/ή οποιουδήποτε
άλλου Νόμου ή Κανονισμού.
(β) στον Ασφαλισμένο, αν αυτός γνώριζε ή όφειλε
να γνωρίζει ότι ο οδηγός, κάτοχος άδειας οδήγησης
μαθητευόμενου, οδηγεί το Ασφαλισμένο Όχημα, χωρίς
να συμμορφώνεται με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω
στο (α), ή επιτρέπει τέτοια οδήγηση.
10. Να παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο ή Εξουσιοδοτημένο
Οδηγό που εμπλέκεται σε ατύχημα, αν αυτός δεν κατέχει
έγκυρη Άδεια Οδήγησης, που του επιτρέπει να οδηγεί το
Ασφαλισμένο Όχημα, στερήθηκε του δικαιώματος να κατέχει
τέτοια Άδεια Οδήγησης και/ή ενεργεί, κατά παράβαση των
όρων και περιορισμών της Άδειας Οδήγησης.
11. Nα παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο ή Εξουσιοδοτημένο
Οδηγό, αν το Ασφαλισμένο Όχημα οδηγείται ή χρησιμοποιείται,
χωρίς να διαθέτει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια, ή ζημιά,
ή ευθύνη που προκαλείται, ή συνδράμεται, ή αποδίδεται, ή
προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ή σε σχέση με τη μεταφορά
στο Ασφαλισμένο Όχημα εκρηκτικών υλών ή όπλων και/ή
χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος για τη διάπραξη
εγκληματικών ενεργειών.
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9. To provide cover or indemnify:
(a) to the driver who is a holder of a learner’s driving
licence, if he does not fully comply with the provisions
and restrictions of the Driving Licence Law of 2001, the
Motor Vehicle and Traffic Law of 1972 and Regulations
and any amendments thereof, and/or any other Law or
Regulation.
(b) to the Insured, if he knew or ought to have known that
the driver, who is a holder of a learner’s driving licence,
drives the Insured Vehicle, without complying with
everything described under (a) above, or permits such
driving.
10. To provide cover or indemnify the Insured or the
Authorised Driver who is involved in an accident, if he does
not hold a valid Driving Licence, by which he is allowed
to drive the Insured Vehicle, he has been deprived to hold
such Driving Licence and/or acts in violation of the terms
and restrictions of the Driving Licence.
11. To provide cover or indemnity to the Insured or the
Authorised Driver, if the Insured Vehicle is being driven or
used, without any Suitability Certificate, in accordance with
the legislation in force.
12. In respect of any incident, loss or damage or liability,
caused by or contributed or attributable or arising, directly or
indirectly, from or in connection, with the transportation by
the Insured Vehicle of explosive materials or weapons and/
or use of the Motor Vehicle for the commitment of criminal
actions.

17

ΜΕΡΟΣ 5.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ερμηνεία
Το Βιβλιάριο, η Πρόταση Ασφάλισης, ο Πίνακας
Ασφαλιστηρίου, ο Πίνακας Πληρωμής Ασφαλίστρων, το
Πιστοποιητικό Ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε Πρόσθετη
Πράξη ή/και Τροποποίηση θεωρούνται ως μια σύμβαση και
οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική
έννοια, θα έχει αυτή την ειδική έννοια οπουδήποτε αυτή
εμφανίζεται.
Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελληνική γλώσσα με
μετάφραση στην Αγγλική για σκοπούς ενημέρωσης εκείνων
από τους Ασφαλισμένους που δεν γνωρίζουν ελληνικά. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ ελληνικού και
αγγλικού κειμένου νομική ισχύ έχει μόνο το ελληνικό κείμενο.
2. Συμμόρφωση
Η πιστή τήρηση και συμμόρφωση με τις πρόνοιες των όρων
του Ασφαλιστηρίου αυτού στο μέτρο που αυτοί αναφέρονται
σε οτιδήποτε εσείς ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί
να καλυφθεί, οφείλετε να πράξετε ή να μην πράξετε και η
αλήθεια των απαντήσεων και δηλώσεων σας στην Πρόταση
Ασφάλισης καθώς επίσης και η πληρωμή του Ασφαλίστρου
όπως περιγράφεται στον Πίνακα Πληρωμής Ασφαλίστρου
συνιστούν βασικές προϋποθέσεις, για την πληρωμή
οποιουδήποτε ποσού δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.
3. Πληρωμή Aσφαλίστρου
Εσείς οφείλετε να τηρείτε το πρόγραμμα πληρωμής ασφαλίστρου,
όπως περιγράφεται στον Πίνακα Πληρωμής Ασφαλίστρου. Σε
περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος αυτού εμείς θα
ακυρώσουμε το Ασφαλιστήριο με τον τρόπο που προβλέπεται
στο Γενικό Όρο 11 «Ακύρωση» του Ασφαλιστηρίου. Σε
περίπτωση που προκύπτει απαίτηση, το ασφάλιστρο,
καθίσταται άμεσα απαιτητό ανεξαρτήτως επιλογής
συχνότητας πληρωμής.
4. Γραπτή Ειδοποίηση
Κάθε ειδοποίηση που δίδεται ή κοινοποίηση που γίνεται από
εσάς αναφορικά με το Ασφαλιστήριο αυτό, πρέπει να δίδεται
γραπτώς και να αποστέλλεται στα Κεντρικά μας Γραφεία.
5. Αλλαγή Περιστάσεων
Κάθε αλλαγή στις περιστάσεις σας ή αναφορικά με το
Ασφαλισμένο Όχημα ή αναφορικά με οποιονδήποτε από
τους Eξουσιοδοτημένους οδηγούς που μπορεί να επηρεάσει
την κάλυψη που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο αυτό θα
πρέπει να γνωστοποιηθεί αμέσως σε εμάς.
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SECTION 5.
GENERAL TERMS
1. Interpretation
This Booklet, the Proposal of Insurance, the Policy Schedule,
the Policy Premium Schedule, the Certificate of Insurance
and any Additional Clause or/and Modification shall be
read together as one contract and any word or expression
to which a specific meaning has been attached to, shall bear
such specific meaning where ever it may appear.
The Policy is issued in Greek with an English translation in
order to inform Policyholders who do not speak Greek. In the
event of any dispute between the Greek and English text, the
Greek text has legal infect and shall prevail.
2. Compliance
The due observance and fulfilment of the terms of this
Insurance Policy, in so far as they relate to anything that
you or any person claiming to be covered, ought to do or
refrain from doing, as well as the truth of the declarations
and answers provided in the Proposal of Insurance as well
as the payment of the Insurance Premium as described in
the Policy Premium Schedule of the Insurance Premium,
shall be conditions precedent to any liability of the Company
for any payment under this Insurance Policy.
3. Payment of the Insurance Premium
You have a duty to abide to the Policy Schedule of payments as described in the Policy Premium Schedule. In the
event that you fail to abide to this Policy schedule we (the
Company) will cancel the Policy in accordance to the provision of the General Clause no. 11 titled “Cancellation” of
the Insurance Policy. In the event that any claim has been
submitted, the Insurance Premium is considered due and
must be paid immediately regardless of the selected frequency of payment.
4. Written Notice
Every notice or communication given by you in respect to
the Insurance Policy shall be given in writing and delivered
to our Central Offices.
5. Change of Circumstances
Any change in your circumstances or in respect to the
Insured Vehicle, or in respect to the Authorized Drivers
which may affect the cover offered under this Insurance
Policy, must immediately be communicated to us.
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6. Φροντίδα του Ασφαλισμένου Οχήματος
Υποχρεούστε να λαμβάνετε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για
την προστασία του Ασφαλισμένου Οχήματος από απώλεια
ή ζημία και τη διατήρηση του σε καλή κατάσταση, όπως
επίσης να είναι κατάλληλο για οδική χρήση (roadworthy) με
ανανεωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (M.O.T). Eμείς
διατηρούμε πάντοτε το απόλυτο δικαίωμα να εξετάζουμε
το Ασφαλισμένο Όχημα ή οποιοδήποτε μέρος του. Σε
περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης το Ασφαλισμένο
Όχημα δεν πρέπει να αφήνεται ανεπιτήρητο εκτός και αν
ληφθούν όλες οι κατάλληλες και απαραίτητες προφυλάξεις
για την πρόληψη περαιτέρω απώλειας ή ζημιάς και σε
περίπτωση που το Ασφαλισμένο Όχημα οδηγηθεί προτού
γίνουν οι αναγκαίες επιδιορθώσεις οποιαδήποτε περαιτέρω
ζημιά στο Ασφαλισμένο Όχημα δεν θα καλύπτεται.
7. Γνωστοποίηση Ατυχημάτων
Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού εξαιτίας του
οποίου είναι δυνατό να εγερθεί απαίτηση δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού οφείλετε:
(α) να το γνωστοποιήσετε αμέσως σε εμάς γραπτώς και όχι
πέραν των επτά (7) ημερών δίδοντας πλήρη στοιχεία
και λεπτομέρειες για το συμβάν και όλες τις σχετικές
πληροφορίες τις οποίες θα σας ζητήσουμε,
(β) να μας αποστέλλετε κάθε επιστολή, απαίτηση, ένταλμα,
κλήση ή δικόγραφο αμέσως μόλις το παραλάβετε,
(γ) να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις λάβετε γνώση
οποιασδήποτε ποινικής δίωξης, θανατικής ανάκρισης ή
έρευνας που αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο που
καλύπτεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού,
(δ) να ειδοποιείτε αμέσως την αστυνομία,
(ε) να ειδοποιείτε αμέσως την Υπηρεσία Οδικής Βοήθειας
ή/και Φροντίδας Ατυχημάτων.
Η πιστή τήρηση και συμμόρφωση με τους πιο πάνω όρους
συνιστούν προϋποθέσεις για τυχόν ευθύνη της Εταιρείας για
πληρωμή οποιουδήποτε ποσού δυνάμει του Ασφαλιστηρίου.
8. Διαδικασία Απαιτήσεων
Εσείς ή οποιοδήποτε πρόσωπο που καλύπτεται δυνάμει
του Ασφαλιστηρίου αυτού οφείλετε να μην προβείτε σε
οποιαδήποτε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας.
Η Εταιρεία δικαιούται αν το επιθυμεί με δικά της έξοδα να
αναλάβει και να διεξάγει εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή
οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί, την
υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης ή
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6. Care of the Insured Vehicle
You should take all reasonable steps to keep the Insured
Vehicle safe from any loss or damage and maintain it in a
good condition and Roadworthy with the Motor Roadworthiness Test renewed. We shall have at all times the right to
examine the Insured Vehicle or any part of it thereof. In an
event of an accident or mechanical breakdown the Insured
Vehicle shall not be left unattended, unless all proper and
necessary precautions are taken for the prevention of further
loss or damage and in the event that the Insured Vehicle is
driven before the necessary repairs are affected, any further
damage to the Insured Vehicle will not be covered.

7. Notification of Accidents
In the event of an incident which may give rise to a claim
under this Insurance Policy, you must:
(a) contact us immediately, in writing and not later than
seven (7) days, providing full facts and details of the
incident and all relevant information that we shall
request from you,
(b) to forward to us every letter, demand letter, writ or
pleadings, as soon as you receive them,
(c) to inform us immediately, as soon as you become
aware of any criminal prosecution, inquest or inquiry
which concerns the person Insured under this Policy,
(d) to immediately inform the Police,
(e) to immediately inform the road Care/Accident Care.
The strict compliance and the Insured’s compliance to the
above are conditions which precedent any liability of the
Company for the satisfaction of any claim under this Policy.
8. Claim Procedure
You or any person, who is covered under this Insurance
Policy, shall not make any admissions, offer, promise or offer
payment without our prior consent.
The Company shall be entitled, at its own expense, if it so
desires to take over and conduct in the name of the Insured
or any person claiming to be indemnified the defence or
settlement of any claim or to prosecute in the name of the
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να υποβάλει εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε
προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί για δικό της όφελος
οποιαδήποτε απαίτηση για κάλυψη ή αποζημιώσεις ή άλλως πως.
Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί όπως νομίζει
ορθό κατά την κρίση της κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε
νομικής διαδικασίας και για το διακανονισμό οποιασδήποτε
απαίτησης, ο δε Ασφαλισμένος και οποιοδήποτε πρόσωπο
που απαιτεί να καλυφθεί θα παρέχει όλες τις πληροφορίες και
βοήθεια που η Εταιρεία δυνατόν να χρειαστεί. Σε περίπτωση
που η Εταιρεία προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς τον
σκοπό του διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης και
τέτοια πληρωμή περιλαμβάνει ποσό που δεν καλύπτεται από
το Ασφαλιστήριο αυτό, ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε
πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί θα καταβάλλει στην
Εταιρεία το μη καλυπτόμενο ποσό.
9. Υποκατάσταση
Οποιοδήποτε πρόσωπο προβάλλει αξίωση, δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού, υποχρεούται, κατόπιν παράκλησης
και με έξοδα της Εταιρείας, να προβεί και να συγκατατεθεί
στη διενέργεια και να επιτρέψει τη διενέργεια όλων των
πράξεων και διαβημάτων που δυνατό να απαιτηθούν ή να
ζητηθούν εύλογα από την Εταιρεία με σκοπό τη διεκδίκηση
κάθε δικαιώματος ή θεραπείας ή για την εξασφάλιση
απαλλαγής ή αποζημίωσης από τρίτους, στα οποία η Εταιρεία
θα υποκατασταθεί ή στα οποία αυτή δικαιούται αφού
καταβάλει ή επανορθώσει οποιαδήποτε ζημιά δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού, είτε οι εν λόγω πράξεις ή διαβήματα
είναι ή καταστούν αναγκαία ή απαιτηθούν πριν ή μετά την
καταβολή αποζημίωσης από την Εταιρεία.
10. Άλλη Ασφάλεια
Αν κατά το χρόνο στον όποιο προκύπτει οποιαδήποτε
απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, υπάρχει
οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που καλύπτει την ίδια απώλεια,
ζημία ή ευθύνη, τότε εμείς δεν θα είμαστε υπόχρεοι να
καταβάλουμε ή να συνεισφέρουμε οποιοδήποτε ποσό πέραν
του μεριδίου που μας αναλογεί για οποιαδήποτε απώλεια,
έξοδα ή δαπάνες. Νοείται πάντοτε ότι τίποτε στον Όρο
αυτό δεν δημιουργεί για εμάς οποιαδήποτε ευθύνη από την
οποία, αν δεν υπήρχε ο Όρος αυτός, θα απαλλασσόμασταν
δυνάμει της Εξαίρεσης 1(β) του Μέρους 1.
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Insured or any person claiming to be indemnified, for its
own benefit, any claim for indemnity or damages or
otherwise.
The Company shall have full discretion in the conduct of
any proceedings and in the settlement of any claim and
the Insured and any person claiming to be indemnified
shall give all such information and assistance as the Company
may require. If the Company shall make any payment is
settlement of any claim and such payment includes any
amount not covered by this Policy, the Insured or any person
claiming to be indemnified shall repay to the Company
the amount not covered.

9. Subrogation
Any claimant, under this Policy, shall, at the request and
at the expense of the Company, do and concur in doing,
and permit to be done, all such acts and things as may be
necessary or reasonably required by the Company, for the
purpose of enforcing all rights and remedies, obtaining relief
or indemnity from other parties, to which the Company
shall be or would become entitled or subrogated, upon
payment or reinstatement of any damage under this Policy,
whether such acts and things shall be or become necessary
or required before or after payment of the indemnity by the
Company.

10. Other Insurance
If at the time a claim arises under this Insurance Policy, there
is another insurance covering for the same loss, damage or
liability, then, we shall not be liable to pay or contribute any
amount more than our proportional amount of such loss,
costs and expenses in connection thereof, provided always
that nothing in this Term shall impose to us any liability from
which, but for this term, we would have been relieved under
the Exception 1(b) of Section 1.
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11. Ακύρωση
Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το Ασφαλιστήριο αυτό
οποτεδήποτε με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης επτά
(7) ημερών με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή
διεύθυνσή σας.
Σε τέτοια περίπτωση, θα σας πιστώσουμε με το κατ’ αναλογία
του μη δεδουλευμένου ασφαλίστρου που αναλογεί από την
ημερομηνία ακύρωσης μέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου,
πλην τα τέλη ακύρωσης. Εσείς υποχρεούστε αμέσως να
επιστρέψετε σε εμάς το Πιστοποιητικό Ασφάλισης που
κατέχετε. Εσείς έχετε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσετε το
Ασφαλιστήριο οποτεδήποτε το θελήσετε, αποστέλλοντας μας
γραπτή ειδοποίηση και επιστρέφοντας μας το Πιστοποιητικό
Ασφάλισης. Σε τέτοια περίπτωση, νοουμένου ότι δεν έχει
εγερθεί καμία απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
Περιόδου Ασφάλισης, θα σας πιστώσουμε με το 90% του
ασφαλίστρου που αναλογεί από την ημερομηνία ακύρωσης
μέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου.
12. Δυνάμει των προνοιών του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είστε υποχρεωμένος/η
να ενημερώσετε όλους τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς της
παρούσας κάλυψης για το γεγονός ότι παρέχουμε σε αυτούς
ασφαλιστική κάλυψη κατόπιν αιτήματός σας και ότι ως εκ
τούτου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα όπως
τα συλλέξαμε απο εσάς. Η πολιτική προστασίας προσωπικών
δεδομένων της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένη στην
ιστοσελίδα www.cosmosinsurance.com.cy
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε
απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο
dpo@cosmosinsurance.com.cy
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11. Cancellation
At any time, we have the right to cancel this Insurance Policy
by sending a seven (7) days’ notice by registered post to
your last known address.
In that case, we will return to you the Premium corresponding
to the period between the termination date and the expiry
date less any policy/cancellation fees. You must also return
to us immediately the Certificate of Insurance that you have
in your possession. You also have the right to cancel the
Insurance Policy at any time you wish by sending to us a
written notice and returning to us the Certificate of
Insurance. In such an event and provided that no claim has
arisen during the current Period of Insurance, we shall
return to you 90% of the Insurance Premium corresponding
to the period between the date of cancellation up until the
expiration date of the Insurance Policy.
12. Pursuant to the provisions of the General Data Protection
Regulation you are bound to inform all authorised drivers
under the present cover that further to your request, we offer
to them an insurance cover and consequently we process their
personal data that you have provided to us. The protection
of personal data of the Company can be found in our
website www.cosmosinsurance.com.cy

For further inquiries you may contact directly the Data
Protection Officer at dpo@cosmosinsurance.com.cy
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ΜΕΡΟΣ 6.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΚΑΛΎΨΕΙΣ
Από το Μέρος αυτό ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του Ασφαλιστηρίου όσες καλύψεις αναφέρονται ρητά
στον Πίνακα. Όλοι οι όροι και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου
ισχύουν και εφαρμόζονται και για τις καλύψεις αυτές.
1. Οδήγηση Άλλου Οχήματος
Με αντάλλαγμα της πληρωμής σε εμάς του απαιτούμενου
επιπρόσθετου Ασφαλίστρου δηλώνεται και συμφωνείται
ότι η κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του Μέρους 1 (1)
του Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει την
οδήγηση από εσάς στην Κύπρο οποιουδήποτε αυτοκινήτου
της ιδίας κατηγορίας και τύπου με το Ασφαλισμένο Όχημα
που έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης τη Δημοκρατία
και νοουμένου ότι αυτό οδηγείται αντί του Ασφαλισμένου
Οχήματος, που δεν ανήκει σε εσάς ή στον/στην σύζυγό σας
ή στον εργοδότη ή συνέταιρό σας που δεν έχει ενοικιαστεί
(δυνάμει σύμβασης ενοικιαγοράς ή αλλιώς) από εσάς ή
στον/στην σύζυγο σας ή στον εργοδότη ή συνέταιρο σας
νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης που σας επιτρέπει
να οδηγείτε τέτοιο όχημα και με την προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχει σε ισχύ οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση οποιασδήποτε
φύσης (είτε αυτή συνάφθηκε από εσάς ή από οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο) που να καλύπτει την ευθύνη σας είτε
ολόκληρη είτε μέρος από την ίδια σωματική βλάβη, απώλεια
ή ζημία.
2. Κάλυψη πέραν της «Οδού»
Με αντάλλαγμα την πληρωμή σε εμάς του απαιτούμενου
επιπρόσθετου Ασφαλίστρου, δηλώνεται και συμφωνείται
ότι η κάλυψη που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο αυτό
επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει χρήση του Ασφαλισμένου
Οχήματος οπουδήποτε εντός της Κύπρου με εξαίρεση
τα πεδία απογείωσης, προσγείωσης και στάθμευσης
αεροσκαφών. Η φράση «σε Οδό» στην παράγραφο 1 του
Μέρους 1 του Ασφαλιστηρίου θεωρείται ότι διαγράφεται.
3. Κάλυψη Ανεμοθώρακα
Με αντάλλαγμα την πληρωμή σε εμάς του απαιτούμενου
επιπρόσθετου Ασφαλίστρου, δηλώνεται και συμφωνείται
ότι σε περίπτωση σπασίματος του ανεμοθώρακα ή
οποιουδήποτε παραθύρου του Ασφαλισμένου Οχήματος
και νοουμένου ότι το Ασφαλισμένο Όχημα δεν έχει υποστεί
ταυτόχρονα οποιαδήποτε άλλη ζημιά, θα πληρώσουμε για
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SECTION 6.
OPTIONAL COVERS
From this Section, any covers expressly referred in the Policy
Schedule have effect and form an inseparable part of the
Policy. In addition all terms and exclusions of the Policy are
effective and applicable to these covers as well.
1. Driving of Other Vehicle
In consideration of the payment of an additional Premium,
it is hereby declared and agreed that the cover provided
under Section 1 (1) of the Policy is extended so as to include
the driving from you of any vehicle, in Cyprus, of the same
category and type as the Insured Vehicle which is normally
based in Cyprus and provided that this vehicle is driven
instead of the Insured Vehicle, not belonging to you or to
your spouse or to your employer or partner or which has
not been rented (by virtue of a lease agreement or other) to
you or to your spouse or employer or partner, provided that
you have the required license permitting you to drive such
vehicle and with the condition that there no other insurance
cover of such type (either concluded by you or by any other
person) covering your liability either totally or partially from
any bodily injury, loss or damage.

2. Extension of Cover beyond “Road” use
In consideration of the payment of an additional Premium,
it is hereby declared and agreed that the coverage offered
under Section 1 (1) of the Policy is extended so as to include
the use of the Insured Vehicle anywhere in Cyprus, apart
from the takeoff, landing and parking fields of aircrafts. The
phrase “Road” in paragraph 1 of Section 1 of the Policy is
considered as deleted.
3. Windscreen Cover
In consideration of the payment of an additional Premium, it
is hereby declared and agreed that in the event of breakage of
the windscreen or of any other glass window of the Insured
Vehicle and provided that the Insured Vehicle has not
simultaneously suffered any other damage, we shall pay
for the replacement of the windscreen and/or of the window
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την αντικατάσταση του ανεμοθώρακα ή/και του παραθύρου
που έχει σπάσει μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον
Πίνακα Ασφαλιστηρίου ανά Περίοδο Ασφάλισης.
Σε περίπτωση που γίνεται πληρωμή με βάση τις πρόνοιες
αυτής της παραγράφου δεν θα λαμβάνεται υπόψη
οποιοδήποτε Ποσό Ιδίας Κράτησης και δεν θα επηρεάζεται
η έκπτωση για μη υποβολή απαίτησης.
4. Επέκταση για ρυμουλκούμενο όχημα για κάλυψη
ευθύνης έναντι τρίτων
Με αντάλλαγμα την πληρωμή σε εμάς του απαιτούμενου
Ασφαλίστρου, η κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του
Μέρους 1 του Ασφαλιστηρίου, τηρουμένων των όρων που
περιέχονται σε αυτό, ισχύει και για ρυμουλκούμενο Όχημα,
εγγεγραμένο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, νοουμένου
ότι αυτό είναι προσδεμένο στο Ασφαλισμένο Όχημα που
αναφέρεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου. Για τους σκοπούς
των εξαιρέσεων του Μέρους 1 και των Γενικών Εξαιρέσεων το
Ασφαλισμένο Όχημα και το ρυμουλκούμενο θεωρείται ότι
αποτελούν μαζί ένα και μόνο μηχανοκίνητο όχημα.
5. Κάλυψη Φυσικών Κινδύνων
Με αντάλλαγμα την πληρωμή σε εμάς του απαιτούμενου
επιπρόσθετου Ασφαλίστρου, η κάλυψη που παρέχεται
δυνάμει του Μέρους 3 του Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται και
καλύπτει απώλεια ή ζημιά στο Ασφαλισμένο Όχημα που
προκαλείται ή προκύπτει άμεσα από πλημμύρα, τυφώνα,
καταιγίδα, θύελλα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, έκρηξη
ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη διατάραξη των στοιχείων της
φύσης ή άλλες άμεσες συνέπειες των πιο πάνω συμβάντων.
6. Απώλεια Χρήσεως
Με αντάλλαγμα της πληρωμής σε εμάς του απαιτούμενου
επιπρόσθετου Ασφαλίστρου συμφωνείται ότι σε περίπτωση
που γίνεται δεκτή και πληρώνεται απαίτηση κάτω από το
Μέρος 3 του Ασφαλιστηρίου εμείς θα αποζημιώσουμε με
το ποσό των €17,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για
κάθε εργάσιμη ημέρα για τη χρονική περίοδο που σύμφωνα
με τον εκτιμητή μας το Ασφαλισμένο Όχημα είναι αναγκαίο
να βρίσκεται σε συνεργείο για επιδιόρθωση. Η χρονική
αυτή περίοδος περιορίζεται στον πραγματικό αριθμό των
εργασίμων ημερών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση
των επιδιορθώσεων αλλά η περίοδος αυτή δεν θα υπερβαίνει
τις 10 εργάσιμες ημέρες.
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which broke, for the amount stated in the Policy Schedule
per Insurance Period.
In case where payment is made pursuant to the provisions
of this paragraph, any Excess amount payable shall not be
considered and the No Claim Discount will not be affected
either.
4. Extension for drawing of trailers for third party coverage
In consideration of the payment of an additional Premium
to us, the coverage granted under Section 1 of the Insurance
Policy, subject to the conditions contained therein, also
applies to a trailer vehicle registered under the relevant law
and provided that it is attached to Insured Vehicle referred
in the Policy Schedule. For the purposes of the Section 1:
Exclusions and the General Exclusions of the Policy, the
Insured Vehicle and the trailer shall be deemed to constitute
one and the same Motor vehicle.

5. Coverage for Natural Perils
In consideration of the payment of an additional Premium,
the coverage offered under Section 3 of the Policy, is extended
and covers loss or damage to the Insured Vehicle caused
or arising directly from flood, hurricane, storm, cyclone,
whirlwind, volcanic eruption, earthquake or any other
natural peril or of the direct effects of the above events.

6. Loss of Use
In consideration of the payment of an additional Premium,
it is hereby agreed that in the event that a claim is accepted
and paid under Section 3 of the Insurance Policy we shall
compensate you for the amount of €17,00 including VAT, for
every working day for such period that our evaluator believes
is required for Insured Vehicle to be repaired. This period is
limited to the actual number of working days required for the
completion of repairs but such period shall not extend the
period of 10 working days.
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Στην περίπτωση που το Ασφαλισμένο Όχημα έχει
καταστραφεί ολοκληρωτικά και δεν είναι επιδιορθώσιμο,
τότε καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται δυνάμει της παρούσας
παραγράφου.
7. Προστασία Έκπτωσης για μη Υποβολή Απαίτησης
Με αντάλλαγμα της πληρωμής σε εμάς του απαιτούμενου
επιπρόσθετου Ασφαλίστρου, δηλώνεται και συμφωνείται
ότι το ποσοστό έκπτωσης για μη υποβολή απαίτησης
που δικαιούται ο Ασφαλισμένος δεν θα επηρεάζεται σε
περίπτωση απαίτησης εκτός και αν υποβληθούν πέραν των
δύο απαιτήσεων σε μια Περίοδο Ασφάλισης.
8. Προσωπικά Ατυχήματα Εξουσιοδοτημένου Οδηγού
Με αντάλλαγμα την πληρωμή σε εμάς του απαιτούμενου
επιπρόσθετου Ασφαλίστρου συμφωνείται ότι στην περίπτωση
που οποιοσδήποτε Εξουσιοδοτημένος Οδηγός ενόσω οδηγεί
το Ασφαλισμένο Όχημα σαν συνέπεια τροχαίου ατυχήματος
υποστεί σωματικό τραυματισμό που θα έχει σαν αποτέλεσμα,
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος, τον
θάνατο ή την ανικανότητα του προσώπου αυτού, τότε εμείς
σε περίπτωση θανάτου θα αποζημιώσουμε τους νόμιμους
προσωπικούς αντιπροσώπους του προσώπου αυτού ή σε
περίπτωση ανικανότητας θα αποζημιώσουμε το πρόσωπο
αυτό σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα ωφελημάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ €

1. Θάνατος

13,000

2. Μόνιμη ανικανότητα για οποιαδήποτε
μετέπειτα απασχόληση ή επάγγελμα

9,000

3. Ολική και Μόνιμη απώλεια της όρασης
και των δύο ματιών

9,000

4. Ολική και Μόνιμη απώλεια και των δύο
χεριών ή ποδιών ή του ενός ποδιού και του
ενός χεριού

9,000

5. Ολική απώλεια της όρασης του ενός ματιού
και ολική και Μόνιμη απώλεια του ενός
χεριού ή ποδιού

9,000

6. Ολική και Μόνιμη απώλεια του βραχίονα
από τον ώμο

7,000

7. Ολική και Μόνιμη απώλεια του μηρού

7,000

8. Ολική και Μόνιμη απώλεια πήχεως

6,000

9. Ολική και Μόνιμη απώλεια ποδιού από
το γόνατο και κάτω

6,000
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In the event that the Insured Vehicle suffered a total loss
and cannot be repaired, then no payment will be provided
pursuant to this paragraph.
7. Protection for No-Claim Discount
In consideration of the payment of an additional Premium,
it is hereby understood and agreed that the percentage of
discount for No-Claim that the Insured Person is entitled to,
shall not be affected in case a claim arises, unless more than
two claims are submitted during the same Insurance Period.
8. Personal Accidents of the Authorized Driver
In consideration of the payment of an additional Premium
it is hereby agreed that in the event where while the
Authorized Driver drives the Insured Vehicle and as a result
of a Road accident he suffers a bodily injury which results,
within three months period from the date of the accident,
to the death or incapability of the said person, then we, in
the event of death, shall indemnify his legal personal
representatives or in the event of inability we shall
indemnify the person in accordance to the benefits
provided in the table below:

TABLE OF BENEFITS

AMOUNT €

1. Death

13,000

2. Permanent inability for any subsequent
occupation or profession

9,000

3. Total or partial loss of vision in both eyes

9,000

4. Total or partial loss of both hands or legs
or one hand or one leg

9,000

5. Total loss of vision in one eye and total and
permanent loss of one leg or hand

9,000

6. Total and permanent loss of the arm from
the shoulder

7,000

7. Total and permanent loss of the thigh

7,000

8. Total and permanent loss of forearm

6,000

9. Total and permanent loss of the leg from
the knee and below

6,000
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ €

10. Ολική και Μόνιμη απώλεια της όρασης του
ενός ματιού

6,000

11. Ολική και Μόνιμη απώλεια του ενός χεριού
ή του ενός ποδιού

5,000

12. Ολική και Μόνιμη απώλεια αντίχειρα
(δύο φάλαγγες)

5,000

Το ολικό ποσό που είναι πληρωτέο με βάση τα πιο πάνω δεν υπερβαίνει
σε οποιαδήποτε περίπτωση τις €13,000.

«Ολική και Μόνιμη Απώλεια» μέλους σημαίνει αποκοπή και
διαχωρισμό του μέλους από το υπόλοιπο σώμα. «Απώλεια
χεριού» σημαίνει αποκοπή του χεριού από τον καρπό.
«Απώλεια ποδιού» σημαίνει αποκοπή του ποδιού από τον
αστράγαλο.
Η πιο πάνω κάλυψη ισχύει υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
1. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη με βάση αυτή την
προαιρετική κάλυψη αν ο Ασφαλισμένος είναι κάτω των
18 ή μεγαλύτερος των 70 ετών.
2.

Καμία αποζημίωση ή ωφέλημα θα καταβάλλεται σχετικά
με ή που αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα εξ’ ολοκλήρου ή εν
μέρει σε:

(α) εσκεμμένο αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία, απόπειρα
αυτοκτονίας, φυσικό ελάττωμα ή αναπηρία,
(β) ατύχημα που προκαλείται ή είναι αποτέλεσμα ή συμβαίνει
κατά το χρόνο που το πρόσωπο αυτό ήταν ή βρισκόταν
υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων ή
ναρκωτικών.
9. Απαλλαγή από Επιβάρυνση για Απαίτηση
Με αντάλλαγμα την πληρωμή σε εμάς του απαιτούμενου
Επιπρόσθετου Ασφαλίστρου δηλώνεται και συμφωνείται ότι
καμία επιβάρυνση δεν θα επιβληθεί επί του Ασφαλίστρου
ανανέωσης στην περίπτωση που υποβάλλεται απαίτηση
δυνάμει του Μέρους 1 του Ασφαλιστηρίου, εκτός και αν
υποβληθούν πέραν της μιας απαίτησης μέσα στην ίδια
Περίοδο Ασφάλισης.
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TABLE OF BENEFITS

AMOUNT €

10. Total and permanent loss of vision in
one eye

6,000

11. Total and permanent loss of one hand
or of one leg

5,000

12. Total and permanent loss of thumb
(two phalanges)

5,000

The total sum payable pursuant to the above table shall not in any case
exceed the sum of €13,000.

“Total and permanent loss” of a limb means the amputation
and separation of the limb from the remaining body. “Loss
of hand” means the amputation of the hand from the wrist.
“Loss of leg” means the amputation of the leg from the ankle.
The above cover is subject to the below conditions:
1. Based on this optional cover the Company shall not be
liable if the Insured Person is younger than 18 or older
than 70 years old.
2.

No compensation or benefit shall be offered in relation
to, or which is directly or indirectly, totally or partially
caused by:

(a) purposively caυsed injury, suicide, attempted suicide,
normal deficiency or incapacity
(b) an accident which is caυsed or is the result or occurs,
during the time that the said person was under the
influence of alcohol, medicine or drugs
9. Exemption from Additional Charge for Claim
In consideration of payment of the required Additional
Premium it is hereby declared and agreed that no charge
will be added to the Premium upon renewal in the event
that a claim is submitted pursuant to Section 1 of the Insurance Policy, unless more than one claim is submitted during
the same Insurance Period.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΆΠΟΝΩΝ
Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε αλλά και να
ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών μας, προσφέροντας
άμεσες λύσεις και άρτια εξυπηρέτηση. Εάν οι υπηρεσίες που
σας προσφέρουμε δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες
σας ή είστε δυσαρεστημένοι για οποιοδήποτε λόγο, θα
θέλαμε να γνωρίζουμε γι’ αυτό, με σκοπό να εντοπίσουμε τις
αδυναμίες μας σε πολιτικές και διαδικασίες και ακολούθως
να τις βελτιώσουμε.
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή
ή με το Υποκατάστημα της Εταιρείας μέσω της οποίας
έχετε διευθετήσει την ασφάλισή σας. Αν μετά από την πιο
πάνω επικοινωνία συνεχίζετε να μην είστε ικανοποιημένος
ή νιώθετε ότι το παράπονό σας δεν έχει τύχει κατάλληλου
χειρισμού, τότε σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε
άμεσα μαζί μας με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
1.

Γραπτώς, συμπληρώνοντας το «Έντυπο Υποβολής
Παραπόνου» που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
μας, στην καρτέλα «Επικοινωνία», και αποστέλλοντάς το
«δια την προσοχή του Υπεύθυνου Διαχείρισης
Παραπόνων»:
• ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια ΛΤΔ.,
Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία
ή στην ταχυδρομική μας θυρίδα:
Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια ΛΤΔ
P.O. BOX 21770, 1513 Λευκωσία
• ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση
info@cosmosinsurance.com.cy
• μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στο +357 22 022000

2.

Τηλεφωνικώς, καλώντας στο +357 22 796000 και
ζητώντας να μιλήσετε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης
Παραπόνων.

Μετά την υποβολή του παραπόνου σας και εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του,
θα ενημερωθείτε γραπτώς για τη λήψη του και την έναρξη
διεξαγωγής έρευνας.
Στόχος μας είναι να απαντήσουμε εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παραπόνου.
Σε περίπτωση που αυτό για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι
δυνατόν, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς κατά πόσο και για
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COMPLAINTS PROCEDURE
Our aim has always been to meet and exceed our customers’
expectations, by providing immediate solutions and excellent
customer service. In instances where you feel that we have
not met your expectations, we would like to ask you to let
us know, in order to help us identify our weaknesses in our
policies and procedures with an aim of improving them.

Should you have any query or complaint, please contact
immediately your insurance intermediary or the Company’s
branch through which you have arranged this Insurance
Policy. If, following this communication, you are still
dissatisfied or feel that your complaint has not been properly
handled, then please contact us immediately through any of
the following means:
1.

In writing, by completing and submitting a “Complaint
Form”, which you may download from our website,
under the “Communication” label, and by sending it
“for the attention of the Complaints Officer”:
• via post to the following address:
Cosmos Insurance Company Public Ltd.,
46 Griva Digheni Ave., 1080 Nicosia
or to our P.O. Box:
Cosmos Insurance Company Public Ltd,
P.O. BOX 21770, 1513 Nicosia
• via email at:
info@cosmosinsurance.com.cy
• or via fax at +357 22 022000

2.

Via phone, by calling +357 22 796000 and asking to
talk to the Complaints Officer.

Upon receipt of your complaint and within a period of two
(2) working days from receipt of your complain you will be
informed in writing for its receipt and for the commencement
of an investigation.
Our aim is to investigate all complaints and respond to them
within fifteen (15) working days following receipt. In cases where for any reason whatsoever this is not possible, we
will inform you in writing for the delay and the reason why
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ποιο λόγο θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για την
ολοκλήρωση της έρευνάς μας. Σε κάθε περίπτωση, η τελική
μας απάντηση θα σας σταλεί το αργότερο εντός τριάντα
(30), επιπλέον, εργάσιμων ημερών.
Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας εξέτασης
παραπόνων, προσφέρεται χωρίς οποιαδήποτε δική σας
οικονομική επιβάρυνση.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση
στα πλαίσια των συμφωνηθέντων όρων του Ασφαλιστηρίου
και των τηρούμενων διαδικασιών της Εταιρείας, έχετε το
δικαίωμα να εμμένετε στο παράπονό σας καθώς και να
προσφύγετε στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο του Ενιαίου
Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής
Φύσεως ή σε άλλο εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης
διαφορών ή/και στο δικαστήριο.
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We shall require additional time for the completion of our
investigation. In any case, our final response will be sent to
you no later than an additional period of (30) working days
We would like to clarify that the procedure of initiating a
complain investigation is offered without any financial
burden upon you.
In the event that we cannot reach a mutual agreement, falling
within the terms and conditions of this Policy and based
on the Company’s standard procedures, you retain your
right to pursue your complaint via an appeal to the Financial
Ombudsman or any other out-of-court mechanism and/or
by taking legal measures.
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Πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τον Κανονισμό
αρ. 20 τους «ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ 2016» που εκδόθηκαν δυνάμει του «ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2016 [38 (I)2016]».

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ
Επωνυμία:
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Αριθμός Εγγραφής: HE 16361
Νομική μορφή:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κράτος – Μέλος Καταγωγής: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κεντρικά Γραφεία:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: +357 7777 6006
Τηλεμοιότυπο: +357 22 022000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cosmosinsurance.com.cy
Ιστοσελίδα: www.cosmosinsurance.com.cy
ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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Information provided in accordance with Regulation no.
20 of the “INSURANCE AND REINSURANCE SERVICES AND
OTHER RELATED ISSUES REGULATIONS OF 2016” issued under
the “INSURANCE AND REINSURANCE SERVICES AND OTHER
RELATED ISSUES LAW OF 2016 [38 (I)2016]”.

PARTICULARS OF THE INSURANCE COMPANY
Name:
COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
Company Registration Number: HE 16361
Legal Form:
PUBLIC LIMITED COMPANY REPUBLIC OF CYPRUS
Home Member State: REPUBLIC OF CYPRUS
Head Office:
46 GRIVA DIGHENI AVENUE, 1080 NICOSIA, CYPRUS
Contact Details:
Telephone: +357 7777 6006
Facsimile: +357 22 022000
E-mail address: info@cosmosinsurance.com.cy
Website: www.cosmosinsurance.com.cy
APPLICABLE LAW OF CONTRACT
CYPRUS LAW

MT/V.3/2020
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία,
Τ.Θ. 21770, 1513 Λευκωσία
Τηλ.: 7777 6006 Φαξ: 22 022 000
E-mail: info@cosmosinsurance.com.cy
www.cosmosinsurance.com.cy

HEADQUARTERS
46 Griva Digheni Ave., 1080 Nicosia,
P.O. BOX 21770, 1513 Nicosia
Τel.: 7777 6006 , Fax: 22 022 000
E-mail: info@cosmosinsurance.com.cy
www.cosmosinsurance.com.cy

