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Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά την προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία προ συµβατική 

ενηµέρωση και την ασφαλιστική σύµβαση µε τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. 

Τι είναι  αυτό το είδος ασφάλισης; 

Το πρόγραµµα ασφάλισης ΦροντEasy EXTRA παρέχεται σε Τουριστικά Λεωφορεία ∆ηµόσιας Χρήσης και 
περιλαµβάνει την εκ του νόµου υποχρεωτική έναντι τρίτων αστική ευθύνη του ασφαλισµένου, για σωµατικές 
βλάβες - υλικές ζηµιές και επιπλέον καλύψεις που αφορούν τόσο το όχηµά σας όσο και εσάς ως οδηγό 
του οχήµατος. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε µία ή περισσότερες προαιρετικές καλύψεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εταιρία: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.                               Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο: ΦροντEASY EXTRA 

Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α  Αρ. ΓΕΜΗ:  002079801000                   Εφαρµοστέο ∆ίκαιο: Ελληνικό 

  Τι ασφαλίζεται; 

 Αστική Ευθύνη (Υλικές Ζηµιές) €1.220.000 

 Αστική Ευθύνη (Σωµατικές Βλάβες) €1.220.000 

 Προστασία Ασφαλίστρου 

 Απώλεια – Καταστροφή Αποσκευών έως €3.000 

 Υλικές Ζηµιές από Ανασφάλιστο έως €30.000 

 Προσωπικό Ατύχηµα Οδηγού έως €30.000 

 Νοµική Προστασία (Ελλάδα-Εξωτερικό) έως €3.000 

 Φροντίδα Ατυχήµατος 

Προαιρετικά 

Θραύση Κρυστάλλων 

Αστική Ευθύνη Πυρός έως 5.000€ 

Πυρός από Ανάφλεξη (έως την Εµπορική Αξία) 

Πυρός από Κακόβουλες (έως την Εµπορική Αξία) 

Πυρός από Τροµοκρατικές (έως την Εµπορική Αξία) 

Κακόβουλες εκτός Πυρός (έως την Εµπορική Αξία) 

Κλοπή Ολική (έως την Εµπορική Αξία) 

Κλοπή Μερική (έως την Εµπορική Αξία) 

Ίδιες Ζηµιές (έως την Εµπορική Αξία) 

Φυσικά Φαινόµενα (έως την Εµπορική Αξία) 

Οδική Βοήθεια (Ελλάδα – Εξωτερικό) 

Η κάλυψη της Νοµικής Προστασίας παρέχεται από την 
AWP P&C S.A. Η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήµατος 
παρέχεται από την AWP P&C S.A. Η κάλυψη της Οδικής 
Βοήθειας παρέχεται από την Interamerican Βοήθειας 
Α.Ε.Γ.Α. 

 

 

  Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη; 

 Η Αστική ευθύνη των προσώπων που 
προκάλεσαν το ατύχηµα εκ προθέσεως ή 
επελήφθησαν του οχήµατος µε κλοπή ή µε 
χρήση βίας ή µετέχουν σε αγωνίσµατα που 
επάγονται ειδικούς κινδύνους. 

 Οι ζηµιές που προξενήθηκαν από οδηγό που 
δεν έχει νόµιµη άδεια οδήγησης ή τελούσε 
υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών 
ουσιών κατά την έννοια και προϋποθέσεις 
του Κ.Ο.Κ. 

 Όταν το όχηµα χρησιµοποιείται για άλλη 
χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας. 

 Εντός φυλαττοµένων χώρων στάθµευσης ή 
συνεργείων επισκευής οχηµάτων ή εκθέσεων 
αυτοκινήτων. 

 Όταν το όχηµα κινείται ή βρίσκεται εκτός 
οδών ή σε οδούς ή τόπους στους οποίες 
απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία. 

 Όταν το όχηµα µεταφέρει φορτίο ή επιβάτες, 
πέρα από το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο, 
από την άδεια κυκλοφορίας ή των σχετικών 
αποφάσεων των αρµόδιων αρχών. 

 

  Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Λεωφορεία ∆ηµόσιας Χρήσης άνω των 27 
ετών. 

 Λεωφορεία ∆ηµόσιας Χρήσης των οποίων 
η άδεια κυκλοφορίας δεν έχει εκδοθεί στην 
ηµεδαπή. 
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  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις µου; 

 Να τηρείτε τους όρους του ασφαλιστηρίου και να µας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εµπρόθεσµα. 

 Κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συµβολαίου να γνωστοποιήσετε στην Εταιρία όλα τα στοιχεία του 
ασφαλισµένου οχήµατος και οτιδήποτε έχει επίδραση στην εκτίµηση του κινδύνου, στην αποδοχή ή µη της 
ασφάλισης και στον υπολογισµό των ασφαλίστρων. 

 Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης να δηλώσετε στην Εταιρία, µέσα σε 14 ηµέρες από τότε 
που περιήλθαν σε γνώση σας, κάθε µεταβολή των στοιχείων σας και του οχήµατος, καθώς και κάθε 
στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του ασφαλιστικού κινδύνου. 

 Σε περίπτωση ζηµιάς να ειδοποιήσετε εγγράφως την Εταιρία εντός 8 εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή 
που περιήλθε σε γνώση σας το ζηµιογόνο γεγονός και να παράσχετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, 
έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες τις επέλευσης του κινδύνου που θα σας 
ζητήσουµε. 

 

  Πότε και πώς πληρώνω; 

Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύµφωνα µε την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο 
πληρωµής στο έντυπο της αίτησης ασφάλισης, σύµφωνα µε όλους τους διαθέσιµους τρόπους πληρωµής 
της Εταιρίας, µε έκδοση αξιογράφων, µε µετρητά ή µέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε µέσω Τράπεζας ή 
ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Ασφαλιστική Εταιρία ή στους νόµιµους αντιπροσώπους/συνεργάτες της. 

  Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει µε την καταβολή εφάπαξ του οφειλόµενου ασφαλίστρου (ή της πρώτης 
δόσης της τµηµατικής καταβολής) και διαρκεί για το χρονικό διάστηµα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο. 

Παράδειγµα:  ∆ιάρκεια ασφάλισης : 01/07/2018 12:00µµ έως 01/11/2018 12:00 µµ. 

  Πώς µπορώ να ακυρώσω τη σύµβαση; 

Η ασφαλιστική σύµβαση µπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε είτε µε έγγραφη συµφωνία ή µε επιστολή που 

αποστέλλεται είτε µε µορφή τηλεοµοιοτυπίας (fax) στο +30-210-32.17.109, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail 

motor.production@genpan.gr ή σε όποια στοιχεία επικοινωνίας αναγράφει η Εταιρία στην επίσηµη 

ιστοσελίδα της www.genikipanelladiki.gr και σε κάθε είδους έντυπα της. 

 

  Πού είµαι καλυµµένος; 

 Η ασφάλιση αστικής ευθύνης για υλικές ζηµιές και σωµατικές βλάβες ισχύει για τα όρια της Ελληνικής 
Επικράτειας, για τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις χώρες που ισχύει η Πράσινη 
Κάρτα. 

 Η ασφάλιση των λοιπών καλύψεων ισχύει µόνο στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός αν ρητά έχει 
συµφωνηθεί διαφορετικά. Εξαίρεση αποτελούν η ασφάλιση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης Πυρός, η 
Απώλεια – Καταστροφή Αποσκευών και οι Υλικές Ζηµιές από Ανασφάλιστο Όχηµα όπου ισχύουν 
αποκλειστικά και µόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνονται στο εξωτερικό. 


