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eurosure    
INSURANCE  COMPANY LTD   

  
 

Ασφαλιστήριο 
Αστικής Ευθύνης 

 
 

   

   

   
 

 Το Ασφαλιστήριο αυτό, ο Πίνακας και οποιαδήποτε Υπομνήματα ή Οπισθογραφήσεις επ’ αυτού θα θεωρούνται ως ενιαίο 
έγγραφο και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια θα έχει αυτήν την έννοια οπουδήποτε 
αυτή εμφανίζεται. 

  

   

 Ο Ασφαλισμένος και η Εταιρεία συμφωνούν τα ακόλουθα:   

    
 1. Η Πρόταση θα ενσωματωθεί στο Ασφαλιστήριο και θα αποτελεί την βάση της σύμβασης.   
    
 2. Ο Ασφαλισμένος θα πληρώσει το Ασφάλιστρο.  
    
 3. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη των όρων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο αυτό, θα παρέχει την 

Ασφαλιστική Κάλυψη που καθορίζεται στο Πεδίο της Κάλυψης.  
 

    
 4. Τα ακόλουθα θα συνιστούν προϋποθέσεις για τυχόν ευθύνη της Εταιρείας:   
     
  α)

  
Η πιστή τήρηση των Όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού αναφορικά με οτιδήποτε οφείλει να 
πράξει ή προς το οποίο οφείλει να συμμορφώνεται ο Ασφαλισμένος.  

 

     
  β) Η αλήθεια της Πρότασης.   

    

 Ασφαλιστική Κάλυψη   

   

 Η εταιρεία τηρουμένων των προνοιών της Ρήτρας Δικαιοδοσίας / Αρμόδιο Δικαστήριο, θα αποζημιώσει 
τον Ασφαλισμένο έναντι της κατά Νόμο ευθύνης του για καταβολή αποζημιώσεων καθώς και των εξόδων 
και δαπανών του προσώπου  που υποβάλλει την απαίτηση για: 

 

    

 α) τυχαία Βλάβη σε Πρόσωπα  
    

 β) τυχαία Ζημιά σε Περιουσία  
   

 που συμβαίνουν εντός των Γεωγραφικών Ορίων κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης σε σχέση με 
την Εργασία του Ασφαλισμένου όπως περιγράφεται στον Πίνακα. 

 

   

 Η εταιρεία, εντός του Ορίου Ευθύνης, θα πληρώσει επίσης όλα τα έξοδα και δαπάνες που διενεργούνται 
με την γραπτή της συγκατάθεση. 
 
 
 
 
 
 

  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Τ.Κ. 22220 Λεωφόρος Λεμεσού 5 
1519 Λευκωσία 2112 Αγλαντζιά  
Κύπρος Λευκωσία, Κύπρος 
   
E-mail: info@eurosure.com Τηλ : + 357-22-882500 
http://www.eurosure.com  Φαξ : + 357-22-882399 
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ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

     

Η ευθύνη της Εταιρείας για αποζημιώσεις, περιλαμβανομένων των εξόδων και δαπανών των προσώπων 
που έχουν απαιτήσεις και όλων των εξόδων και δαπανών που διενεργούνται με την συγκατάθεση της  για 
μια απαίτηση ή όλες τις απαιτήσεις μιας σειράς (είτε προκύπτουν σε μια Περίοδο Ασφάλισης είτε όχι) και που 
απορρέουν από  ή αποδίδονται στην ίδια γενεσιουργό ή αρχική αιτία, δεν θα υπερβαίνουν το Όριο Ευθύνης 
όπως καθορίζεται στον Πίνακα 
     

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

  

Οι ακόλουθοι θα αποζημιώνονται ως εάν κάθε ένας από αυτούς ήτο κάτοχος ξεχωριστού Ασφαλιστηρίου, με 
την επιφύλαξη του Ορίου Ευθύνης  
  
α) οι  προσωπικοί αντιπρόσωποι του Ασφαλισμένου αναφορικά με ευθύνη που προκλήθηκε από τον 

Ασφαλισμένο 
  
β) μετά από αίτημα του Ασφαλισμένου 
   
 i) οποιονδήποτε Κύριον του Έργου για τον οποίον ο Ασφαλισμένος εκτελεί εργασία ίδια με την 

εργασία που περιγράφεται στον Πίνακα 
   
 ii) οποιονδήποτε διευθυντή ή υπάλληλο του Ασφαλισμένου  
   
 για ευθύνη για την οποίαν ο Ασφαλισμένος θα εδικαιούτο να αποζημιωθεί κάτω από το Ασφαλιστήριο 

εάν η απαίτηση εγίνετο εναντίον του 
  
κάθε ένας από τους οποίους ως εάν ήτο ο Ασφαλισμένος θα υπόκειται στους όρους του Ασφαλιστηρίου στο 
βαθμό που μπορεί να έχουν εφαρμογή. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  
 Υπογράφτηκε από και για την Εταιρεία 

 
 
 
 
 

………………………………………………… 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
   

Η εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη για: 
   
1. Βλάβη ή Ζημιά που προκλήθηκε ή προέκυψε σε σχέση με: 
    
 α) ιδιοκτησία   κατοχή ή χρήση από τον Ασφαλισμένο ή εκ μέρους του οποιουδήποτε μηχανοκινήτου 

οχήματος ατμομηχανής αεροσκάφους πτητικής συσκευής χόβερκραφτ ή πλωτού σκάφους. 
    
 β) διευθέτηση ή διαχείριση αποβλήτων. 
   
2. Βλάβη σε οποιοδήποτε Υπάλληλο ή οποιαδήποτε απαίτηση κάτω από τον περί Αποζημιώσεως 

Εργατών Νόμο. 
   
3. Ζημιά σε : 
   
 α) οποιαδήποτε  δομή ή γη που οφείλεται ή κατ’ ισχυρισμό οφείλεται σε δόνηση ή μετακίνηση ή 

αποδυνάμωση στηριγμάτων ή βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που 
προκλήθηκε ή είναι αποτέλεσμα τέτοιας ζημιάς. 

   
 β) περιουσία  που ανήκει σε ή βρίσκεται υπό την φύλαξη ή υπό τον έλεγχο του Ασφαλισμένου ή 

προσώπων στην υπηρεσία του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας του ή 
μέλους των συνοικούντων μετά του Ασφαλισμένου. 

   
 γ) εκείνο το μέρος οποιασδήποτε περιουσίας πάνω στο οποίο γίνεται εργασία και η ζημιά προκύπτει 

από τέτοια εργασία. 
        
4. απαιτήσεις  που προκύπτουν από ευθύνη που ανέλαβε ο Ασφαλισμένος με συμφωνία εκτός εάν τέτοια 

ευθύνη θα υφίστατο και εν τη απουσία της συμφωνίας. 
  
5. απαιτήσεις που προκύπτουν από: 
   
 α) παράβαση καθήκοντος που υπέχει ο Ασφαλισμένος κάτω από Επαγγελματική Ιδιότητα. 
   
 β) σχέδιο ή προδιαγραφή.  
   
 γ) παροχή τεχνικών ή Επαγγελματικών συμβουλών που δίνονται από τον Ασφαλισμένο ή 

οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του. 
   
 δ) την αποτυχία της εργασίας του Ασφαλισμένου να εκπληρώσει σωστά την προοριζόμενη λειτουργία της. 
   
6. απαιτήσεις που προκύπτουν από Προϊόντα που προμήθευσε. 
  
7. οποιαδήποτε πρόστιμα, ποινικές ρήτρες σωφρονιστικές ή υποδειγματικές τιμωρίες ή εκκαθαριστικές ζημιές. 
  
8. οποιαδήποτε νομική ευθύνη οποιασδήποτε φύσης που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα ή  προκύπτει από: 
    
 α) οποιαδήποτε ύλη πυρηνικών όπλων 
   
 β) ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια από οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή 

οποιαδήποτε πυρηνικά κατάλοιπα από την καύση πυρηνικών καυσίμων. Για τους σκοπούς της 
εξαίρεσης αυτής η καύση θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής 
διάσπασης. 

  
9. οποιαδήποτε  συνέπεια πολέμου, εισβολής, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες (είτε έχει κηρυχθεί 

πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική εξουσία ή σφετερισμό εξουσίας. 
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10. Ευθύνη οποιασδήποτε φύσης έξοδα και δαπάνες, οικονομική ή επακόλουθη ζημιά οποιουδήποτε 
είδους που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή προκύπτει από:  

   
 α) ελαττωματικές αποχετεύσεις, υπονόμους ή υγειονομικές εγκαταστάσεις.  
   
 β) οποιαδήποτε ρύπανση που προκαλείται στο περιβάλλον  
   
 γ) την αποβολή, διάχυση, απελευθέρωση ή διαφυγή ρύπων  
  
 Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε ευθύνη οποιασδήποτε φύσης περιλαμβάνει και πραγματοποιηθέντα  

έξοδα και δαπάνες και/ή οικονομικές ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή έμμεσα 
προκαλούνται ή προκύπτουν για παρακολούθηση, περιορισμό, απομάκρυνση, κατάργηση, καθαρισμό, 
μεταχείριση, αποτοξίνωση ή εξουδετέρωση τέτοιων ρύπων εξαιρείται πάντοτε   
 
Για τους σκοπούς αυτής της εξαίρεσης «ρύποι» σημαίνει, οποιαδήποτε στερεά, υγρή, αέρια ή θερμική 
ερεθιστική ή μολυσματική ουσία που συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε καπνό, αναθυμιάσεις, 
ατμό, αιθάλη, οξύ, αλκαλικά,  χημικά, όλα τα καύσιμα κάθε είδους ή περιγραφής και απόβλητα. 
 
«Απόβλητα» περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε υλικά που πρόκειται να ανακυκλωθούν, να 
αποκατασταθούν ή να ανακτηθούν και σκόνη 

  
11. Βλάβη ή Ζημιά που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από : 
   
 α) Πυρκαγιά ή Έκρηξη.  
   
 β) Τυφώνα, Πλημμύρα, Καταιγίδα, Ηφαιστειακή Έκρηξη, Σεισμό, Υπόγεια Πυρκαγιά ή Άλλη 

Διαταραχή της Φύσης.  
  
12. Βλάβη ή Ζημιά που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε Υπεργολάβο του Ασφαλισμένου ή 

οποιονδήποτε υπάλληλο τέτοιου Υπεργολάβου. 
  
13. Απαιτήσεις που προκύπτουν από παρεμπόδιση ή κωλυσιεργία, απώλεια ευκολιών της ζωής, 

καταπάτηση περιουσίας, οχληρία ή παρόμοιες αιτίες που αναπόφευκτα απορρέουν από τις 
περιστάσεις και τη φύση των εργασιών της επιχείρησης. 

  
14. Οποιαδήποτε Ποσά  Απαλλαγής καθορίζονται στον Πίνακα. 
  
15. Απαιτήσεις που προκύπτουν από διαιθυλοστιλβεστρόλη (DES), διοξίνη, φορμαλδεϋδή ουρία ή 

σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), Ασβέστοση ή οποιαδήποτε σχετική Ασθένεια.  
  
16. Ευθύνη για Ζημιά σε περιουσία ή Βλάβη λόγω Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (FMFs- waves – κύματα 

ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που εκπέμπονται από Ηλεκτρικές Γραμμές και Εξοπλισμό). 
  
17. Ζημιά σε οποιοδήποτε όχημα ή περιουσία ή εξαρτήματα μέσα ή σε τέτοια οχήματα εντός ή που 

εισέρχεται σε ή που αναχωρεί από οποιοδήποτε γκαράζ ή εσώκλειστο ή ανοικτό χώρο στάθμευσης. 
     

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  
  

Για τους σκοπούς αυτού του Ασφαλιστηρίου 
  
1. Πρόταση θα σημαίνει οποιοδήποτε υπογραμμένο έντυπο πρότασης και δήλωσης και οποιαδήποτε 

πληροφορία υποβάλλεται από ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου πρόσθετα σε αυτή ή σε αντικατάσταση αυτής. 
  
2. Βλάβη θα σημαίνει σωματική βλάβη και θα περιλαμβάνει θάνατο ή ασθένεια. 
  
3. Ζημιά θα περιλαμβάνει απώλεια, και θα σημαίνει άμεση και χειροπιαστή.  
  
4. Περιουσία θα σημαίνει υλική περιουσία. 
  
5. Υπάλληλος θα σημαίνει οποιοδήποτε :  
 α) πρόσωπο κάτω από σύμβαση υπηρεσίας ή μαθητείας με τον Ασφαλισμένο }

} 
} 
} 
} 
} 

ενώ εργάζεται 
για τον 
Ασφαλισμένο 
σχετικά με την  
Εργασία 

 β) πρόσωπο εργοδοτούμενο από Υπεργολάβους εργασίας αποκλειστικά και 
μόνο  

 γ) αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο 
 δ) πρόσωπο που προσωρινά μισθώνεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή οίκο ή 

άτομο 
  
6. Προϊόντα που προμήθευσε θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται σε αγαθά / αντικείμενα που 

πωλήθηκαν, επιδιορθώθηκαν, ανεγέρθηκαν, κατασκευάστηκαν, μετατράπηκαν, συντηρήθηκαν, 
εγκαταστάθηκαν, επεξεργάστηκαν από ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου.  
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ΟΡΟΙ 

  

Εύλογες 
Προφυλάξεις – 
Καθήκον του 
Ασφαλισμένου 
να αποτρέπει 
απώλεια 

1. α) Ο Ασφαλισμένος θα παίρνει εύλογες προφυλάξεις για αποτροπή Βλάβης και 
Ζημιάς και θα συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις και κανονισμούς που 
επιβάλλονται από θεσπισμένη  νομοθεσία ή νόμο ή αρχή και θα διατηρεί όλα τα 
κτίρια, λειτουργικούς χώρους, επιπλώσεις, πορείες, εγκαταστάσεις, μηχανήματα 
και εξοπλισμό σε καλή κατάσταση. Ο Ασφαλισμένος θα επιδιορθώνει 
οποιαδήποτε ατέλεια ή βλάβη και θα εξαλείφει οποιαδήποτε εστία κινδύνου 
αμέσως μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης τους και στο μεταξύ θα λαμβάνει τέτοιες 
πρόσθετες προφυλάξεις που απαιτούνται κάτω από τις περιστάσεις. 

    
  β) Ο Ασφαλισμένος σε σχέση με όλους τους ανελκυστήρες επιβατών για τους 

οποίους έχει ευθύνη, οφείλει να φροντίζει με δικά το έξοδα να επιθεωρούνται 
τουλάχιστο μια φορά κάθε 3 (τρεις) μήνες, από ένα κατάλληλα καταρτισμένο 
μηχανικό. Οποιεσδήποτε συστάσεις καθ’ όσον αφορά τη λεπτομερή επιθεώρηση, 
επιδιόρθωση ή συντήρηση που γίνονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τέτοια 
επιθεώρηση θα πρέπει να εφαρμόζονται αμέσως από τον Ασφαλισμένο. 

   
Γνωστοποίηση 
Αλλαγής 

2. Εάν μετά την αποδοχή της Ασφάλισης από την Εταιρεία, εμφανιστεί οποιαδήποτε 
αλλαγή στη φύση ή τις περιστάσεις του κινδύνου που ουσιωδώς επηρεάζει την 
Ασφάλιση, ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιεί αμέσως επ’ αυτού την Εταιρεία. Η Εταιρεία 
δεν θα έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε Βλάβη ή Ζημιά που αποδίδεται ή προκύπτει 
έπειτα από τέτοια αλλαγή, εκτός εάν επ’ αυτού έχει δωθεί γραπτή αποδοχή της. 

    
Διαδικασία 
Απαιτήσεων 

3. Μόλις συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό που δίδει ή μπορεί να δώσει λαβή για 
απαίτηση (ανεξάρτητα από το ποσό απαλλαγής) κάτω από αυτό το Ασφαλιστήριο, ο 
Ασφαλισμένος θα:  

    
  α) ειδοποιήσει αμέσως γραπτώς την εταιρεία δηλώνοντας όλες τις λεπτομέρειες που 

είναι μέχρι τότε γνωστές στον Ασφαλισμένο. 
    
  β) αποστείλει αμέσως στην Εταιρεία μόλις λάβει οποιαδήποτε επιστολή, απαίτηση, 

ένταλμα, κλήτευση ή δικόγραφο, ειδοποιώντας αμέσως την Εταιρεία επ’ αυτού. 
    
  γ) ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία μόλις λάβει γνώση οποιασδήποτε ποινικής 

δίωξης ή έρευνας σε σχέση με οποιοδήποτε γεγονός από το οποίο μπορεί να 
ανακύπτει ευθύνη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου. 

    
  δ) αποφεύγει να αναδείχνει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε αποδοχή, προσφορά, 

υπόσχεση, πληρωμή ή αποζημίωση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. 
    
  ε) παρέχει όλη τη βοήθεια που η Εταιρεία ήθελε ευλόγως απαιτήσει για τον χειρισμό 

οποιωνδήποτε διαδικασιών ή την υπεράσπιση ή διευθέτηση οποιασδήποτε 
απαίτησης. 

    
Δικαιώματα 
της Εταιρείας 

4. α) Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αναλάβει στο όνομα και εκ μέρους του 
Ασφαλισμένου τον απόλυτο χειρισμό, έλεγχο και διευθέτηση οποιωνδήποτε 
δικαστικών ενεργειών ή την διευθέτηση οποιασδήποτε απαίτησης. Η Εταιρεία θα 
έχει επίσης πλήρη ελεύθερη κρίση να αρχίσει, συνεχίσει, υπερασπίσει ή 
διευθετήσει στο όνομα και εκ μέρους του Ασφαλισμένου οποιαδήποτε νομική 
αγωγή. Η Εταιρεία θα έχει επίσης το δικαίωμα να αναλάβει δικαστικά μέτρα στο 
όνομα και εκ μέρους του Ασφαλισμένου , αλλά  με δικά της έξοδα και για δικό της 
όφελος με αντικείμενο την ανάκτηση ή διασφάλιση αποζημίωσης από 
οποιοδήποτε πρόσωπο/μέρος σε σχέση με οτιδήποτε καλύπτεται από αυτό το 
Ασφαλιστήριο. 
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  β) Σε σχέση με οποιανδήποτε απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων που έγιναν εναντίον 
του Ασφαλισμένου που απορρέουν ή αποδίδονται σε μια πηγή ή αρχική αιτία, η 
Εταιρεία σε οποιανδήποτε στιγμή έχει το δικαίωμα, με κράτηση του ποσού της 
απαλλαγής, να πληρώσει στον Ασφαλισμένο το Όριο Ευθύνης (μετά από 
αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών που ήδη πληρώθηκαν για ζημιές, έξοδα του 
ατόμου που έχει την απαίτηση και δαπάνες και έξοδα και δαπάνες που 
διενεργούνται με την συγκατάθεση της εταιρείας) ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό 
με το οποίο τέτοιες απαιτήσεις μπορούν να διευθετηθούν και αμέσως μετά η 
Εταιρεία θα απαλλαγεί από τον χειρισμό και έλεγχο τέτοιων απαιτήσεων και δεν 
θα φέρει οποιανδήποτε περαιτέρω ευθύνη σε σχέση με την ή τις περί ου ο λόγος 
απαίτηση ή απαιτήσεις εκτός από τα πρόσθετα έξοδα και δαπάνες για τα οποία η 
Εταιρεία μπορεί να έχει ευθύνη κάτω από το Ασφαλιστήριο για θέματα πριν από 
την ημερομηνία τέτοιας πληρωμής. 

   
Αναπροσαρ-
μογή 
Ασφαλίστρου  

5. Εάν οποιοδήποτε μέρος του Ασφαλίστρου ή του Ασφαλίστρου Ανανέωσης είναι 
βασισμένο σε εκτιμήσεις που παρέχονται από τον Ασφαλισμένο, ο Ασφαλισμένος θα 
τηρεί ακριβές αρχείο που θα περιέχει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και θα επιτρέπει 
στην Εταιρεία να επιθεωρεί το εν λόγω αρχείο. Ο Ασφαλισμένος μέσα σε έναν μήνα 
από την λήξη κάθε Περιόδου Ασφάλισης οφείλει να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες 
όπως η Εταιρεία ήθελε απαιτήσει. Το Ασφάλιστρο ή Ασφάλιστρο Ανανέωσης κατά 
συνέπεια θα αναπροσαρμόζεται και η διαφορά θα πληρώνεται από ή θα παραχωρείται 
στον Ασφαλισμένο, με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία θα κατακρατεί το ελάχιστο 
ασφάλιστρο που συμφωνήθηκε κατά την έναρξη της Ασφάλισης. 

   
Άλλες 
Ασφαλίσεις  

6. Εάν κατά τον χρόνο που προκύπτει οποιαδήποτε απαίτηση κάτω από αυτό το 
Ασφαλιστήριο υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που καλύπτει την ίδια ευθύνη, η 
Εταιρεία δεν θα πληρώσει περισσότερο από τη σύμμετρη αναλογία της για τέτοια 
απαίτηση μετά των εξόδων και δαπανών του ατόμου που έχει την απαίτηση και των 
εξόδων και δαπανών που διενεργούνται με την συγκατάθεσή της.  

   
Τερματισμός 7. Το Ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή μετά από αίτημα του 

Ασφαλισμένου, οπότε η Εταιρεία δικαιούται να λάβει ή κρατήσει ένα μέρος του 
Ασφαλίστρου, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα συνήθη ποσοστά βραχείας περιόδου, 
για τον χρόνο που το Ασφαλιστήριο ήταν σε ισχύ. 

   
  Το Ασφαλιστήριο αυτό μπορεί επίσης να τερματιστεί με επιλογή της Εταιρείας, με 

γραπτή ειδοποίηση 7 (επτά) ημερών προς τον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή 
διεύθυνση του, οπότε ο Ασφαλισμένος θα δικαιούται κατ’ αναλογία επιστροφή 
Ασφαλίστρου για την μη λήξασα Περίοδο Ασφάλισης. 

   
Διαιτησία 8. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά κάτω από αυτό το Ασφαλιστήριο, η εν λόγω 

διαφορά θα παραπέμπεται σε διαιτησία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
επικράτειας στην εδαφική περιοχή (γεωγραφική περιοχή) της οποίας εκδίδεται αυτό το 
Ασφαλιστήριο. Όπου οποιαδήποτε διαφορά παραπέμπεται σε διαιτησία με αυτόν τον 
Όρο, η έκδοση μιας διαιτητικής απόφασης θα αποτελεί προγενέστερη προϋπόθεση 
προς οποιοδήποτε δικαίωμα αγωγής εναντίον της Εταιρείας 

    
  


