
Ασφάλιση Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρεία: AWP P&C S.A.

Η  AWP  P&C  SA  εδρεύει  επί  της  οδού  Πρεμετής  10  στον  Άγιο  Δημήτριο  του  Ν.Αττικής,  Τ.Κ.17342,  και  δραστηριοποιείται  στην

Ελλάδα με τη μορφή του νόμιμα εγκατεστημένου Υποκαταστήματος

(2243) - Γενική Πανελ/κή Νομική Προστασία

Το παρόν  έγγραφο πληροφοριών δεν υποκαθιστά την  προβλεπόμενη από την  ισχύουσα νομοθεσία προσυμβατική  ενημέρωση,

ούτε την ασφαλιστική σύμβαση και τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Η  Νομική  Προστασία  Οχήματος  &  Οδηγού  συμπληρώνει  το  υποχρεωτικό  ασφαλιστήριο  αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων

εξασφαλίζοντας τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό του οχήματος, έναντι ασφαλίστρου, να διεκδικεί τα έννομα δικαιώματα  του,

έως του ανώτατου ορίου ασφάλισης.

Προϊόν :

Τι δεν ασφαλίζεται ;

× Δαπάνες α)που από την φύση τους δεν είναι δικαστικές και β)για 

εξώδικες πραγματογνωμοσύνες.

× Δαπάνες που δημιουργήθηκαν από υπαίτια συμπεριφορά του 

ασφαλισμένου.

× Εξαγορές ποινών, χρηματικές ποινές και πρόστιμα.

Τι ασφαλίζεται ;

Η καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου και των αναγκαίων 

δικαστικών δαπανών για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης 

των ασφαλιζόμενων προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου περί αστικής ευθύνης από αυτοκινητιστικά (τροχαία) 

ατυχήματα έως του ανώτατου αθροιστικά ετήσιου ορίου 

ασφάλισης των 2000€ για περιστατικά που έλαβαν χώρα στην 

Ελλάδα και των 3000€ για περιστατικά που έλαβαν χώρα στα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

√

Η καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου και των αναγκαίων 

δικαστικών δαπανών για την υπεράσπιση των ασφαλιζόμενων 

προσώπων σε ποινικά Δικαστήρια λόγω εξ’ αμελείας θανάτωσης ή 

εξ’ αμελείας τραυματισμού συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, ή 

λόγω παράβασης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης από την κίνηση 

του οχήματος εφόσον απειλούνται, στερητικές της ελευθερίας 

ποινές (φυλάκιση), χρηματικές ποινές και πρόστιμα άνω των 

€500, έως του ανώτατου αθροιστικά ετήσιου ορίου ασφάλισης 

των 2000€ για περιστατικά που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και 

των 3000€ για περιστατικά που έλαβαν χώρα στα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

√

Η καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου και των αναγκαίων 

δικαστικών δαπανών για την απόκρουση αγωγών κατά του 

ασφαλισμένου όταν η ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει την 

αστική ευθύνη αρνείται να τις αποκρούσει ή έχει στο μεταξύ 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της, έως του ανώτατου αθροιστικά 

ετήσιου ορίου ασφάλισης των 2000€ για περιστατικά που έλαβαν 

χώρα στην Ελλάδα και των 3000€ για περιστατικά που έλαβαν 

χώρα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

√

Η καταβολή της δικαστικής δαπάνης του αντιδίκου εφόσον έχει 

επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου, έως του ανώτατου 

αθροστικά ετήσιου ορίου ασφάλισης των 2000€ για περιστατικά 

που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και των 3000€ για περιστατικά 

που έλαβαν χώρα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

√

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη ;

Η Νομική Προστασία αποκλείεται για Ατυχήματα που θα προκληθούν 

όταν το ασφαλισμένο όχημα: α)συμμετέχει σε αγώνες επισήμους ή όχι, 

σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις και γενικά οδηγείται 

αποδεδειγμένα κατά επικίνδυνο τρόπο β)Έχει αφαιρεθεί με παράνομο 

τρόπο από τον ασφαλισμένο γ)χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό 

από εκείνο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας του.

!

Η Νομική Προστασία αποκλείεται όταν η προάσπιση των εννόμων 

συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, 

τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, κινήματα, 

απεργίες, ραδιενεργά στοιχεία, πλημμύρα, σεισμό και γενικά φυσικά 

φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές.

!

Η Νομική Προστασία αποκλείεται στην περίπτωση οδήγησης του 

ασφαλισμένου οχήματος από πρόσωπο που στερείται της νόμιμης 

άδειας οδήγησης, στην περίπτωση που οδηγός κατά τον χρόνο του 

ατυχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή 

τοξικών ουσιών, στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει ή έχει 

αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας του, στην περίπτωση που το όχημα 

κυκλοφορεί παράνομα και στη περίπτωση οδήγησης του οχήματος 

χωρίς την άδεια του νομίμου κατόχου του.

!

Σε περίπτωση που λάβουν χώρα περιστατικά και στην Ελλάδα αλλά και 

στην επικράτεια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το 

ανώτατο όριο κάλυψης, επί τη βάσει ετήσιας διάρκειας του ασφ. 

συμβολαίου, ορίζεται στο ποσό των 3.000€. Το ασφ. ποσό θα 

παρασχεθεί μόνο μία φορά για όλες τις περιπτώσεις που συνδέονται 

μεταξύ τους χρονικά και επήλθαν από το ίδιο γεγονός και θα καλύπτει 

συνολικά ασφαλισμένο, συνασφαλισμένους & λήπτη ασφάλισης.

!
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Που είμαι καλυμμένος ;

Η νομική προστασία παρέχεται για περιπτώσεις που συνέβησαν στην Ελλάδα, καθώς και στην επικράτεια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και εφ’ όσον τα ελληνικά δικαστήρια ή τα δικαστήρια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατά τόπο αρμόδια.
√

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ;

Προς αποφυγή ακυρώσεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και απορρίψεως της αξίωσης, ο ασφαλισμένος πρέπει:

        — Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής κάλυψης

                  • να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο  είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου,

                  • να παράσχει στον ασφαλιστή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα εφόσον ζητηθούν

                  • να καταβάλλει το ασφάλιστρο ως λεπτομερώς περιγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση

        — Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης

                  • να δηλώσει στον ασφαλιστή, µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό,

                  το οποίο µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου

        — Κατά την υποβολή αξίωσης της αποζημίωσης

                • να ενημερώσει πλήρως και άμεσα τον Ασφαλιστή σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της περίπτωσης, να αναφέρει και να προσκομίσει τα

                 αποδεικτικά μέσα και τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα θέσει στην διάθεση του Ασφαλιστή όταν αυτός τα ζητήσει.

                • να δώσει πληρεξουσιότητα στον εντεταλμένο δικηγόρο που θα αναλάβει να υπερασπισθεί τα συμφέροντά του και να τον ενημερώσει πλήρως

                 σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να του γνωρίσει τα αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τηλέφωνα τυχόν μαρτύρων,

                 να του γνωρίσει κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.

                • να λάβει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του Ασφαλιστή πριν πάρει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες,

                 όπως ιδίως εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων, και να αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών.

                • να μην προβεί σε αναγνώριση ή ανάληψη υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες προς οιονδήποτε τρίτο

                 χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Ασφαλιστή.

                • να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων.

Πότε και πώς πληρώνω ;

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται προ της εκδόσεως του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλιστή είτε με αντικαταβολή, μετρητά, πιστωτική ή  χρεωστική

κάρτα.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Η έναρξη και η λήξη της παρεχομένης νομικής προστασίας, αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και φέρει ετήσια διάρκεια.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης φέρει το δικαίωμα ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του  η

οποία επιδίδεται στον Ασφαλιστή. Σε περίπτωση άσκησης του ως άνω δικαιώματος τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός  τριάντα

(30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από τον Ασφαλιστή της γραπτής δήλωσης. Σε περίπτωση όμως που έχει ήδη επέλθει  ασφαλιστική

περίπτωση που καλύφθηκε από τον Ασφαλιστή τα ασφάλιστρα δεν επιστρέφονται.
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