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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 162 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν. 4364/2016 - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ - ΠΟΔΗΛΑΤΟ - 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 
Ισχύουν τα αναγραφόμενα στους σχετικούς ορισμούς των Όρων Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτου και στην αντίστοιχη «Απόδειξη Πληρωμής Ασφαλίστρων Αστικής 
Ευθύνης Ποδηλάτου» (ΕΟ 34). 
 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο ασφαλίσεως 
Η Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 
ΜΙΝΕΤΤΑ», που θα καλείται, παρακάτω, για συντομία Εταιρία, αναλαμβάνει μετά την επέλευση 
της ασφαλιστικής περίπτωσης και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, τη διασφάλιση και την 
ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλισμένου, που αναφέρονται παρακάτω, όταν 
η διασφάλιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καταβάλλοντας ο Ασφαλιστής τις δικαστικές δαπάνες του 
ασφαλισμένου, μέχρι του ανώτατου ορίου της ασφάλισης. Η διασφάλιση εννόμων συμφερόντων 
κρίνεται αναγκαία, όταν η επιδίωξη (ικανοποίηση) προσφέρει επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας 
και δεν είναι καταφανώς άδικη (αντίθετη με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών) ή ασύμφορος. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Καλυπτόμενα πρόσωπα 
Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς κι όποιος με την 
άδειά τους, οδηγεί ή επιβαίνει στο ποδήλατο που καθορίζεται με τον Αριθμό Συμβολαίου του στο 
ενιαίο Ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: Παροχές - Καλύψεις 
Ασφαλιστική προστασία παρέχεται με την κάλυψη «Νομική Προστασία Ποδηλάτου» και 
συγκεκριμένα: 

1. για την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης με βάση διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν την 
αστική ευθύνη, από αυτοκινητιστικά ατυχήματα με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας 
ή της βλάβης που υπέστη ο Ασφαλισμένος είτε μέσω εξωδίκου συμβιβασμού είτε μέσω 
αστικής ή ποινικής δίκης. 

2. για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου 
σε τροχαίο ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που 
αναφέρεται στην τροχαία κίνηση. 

3. την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε αστική, ποινική, διοικητική ή 
άλλη δίκη ή την εκπροσώπηση κατ’ απαιτήσεως η οποία εγείρεται εναντίον του, με την 
προϋπόθεση τα παραπάνω να σχετίζονται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις 
υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: Καλυπτόμενα ποσά 
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται με την κάλυψη όλων γενικώς των δικαστικών 
εξόδων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του 
Aσφαλισμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 5 του παρόντος Ασφαλιστήριου και μέχρι το 
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο της κάλυψης. 
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ΑΡΘΡΟ 5: Έκταση ασφαλιστικών παροχών 
1. Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει να καταβάλει: 
• την αμοιβή ενός δικηγόρου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο γραμμάτιο προείσπραξης του 

εκάστοτε δικηγορικού συλλόγου. Όπου δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης, 
η αμοιβή ορίζεται βάσει του πίνακα αμοιβών του κλάδου Νομικής Προστασίας, ο οποίος έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.minetta.gr <http://www.minetta.gr>. Ο 
δικηγόρος πρέπει να κατοικεί στην έδρα του αρμοδίου δικαστηρίου ή να είναι διορισμένος 
στο δικαστήριο αυτό. 

• τις δικαστικές δαπάνες, τις νόμιμες αμοιβές δικαστικών επιμελητών, την αμοιβή των 
διοριζόμενων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων, καθώς και την αμοιβή για την 
διενέργεια έκθεσης πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που συνεργάζεται με την 
Εταιρία, αποκλειστικώς για τη ζημιά του ασφαλισμένου ποδηλάτου. 

• την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές 
σύμφωνα με δικαστική απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 

• τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. 
• τις δαπάνες μαρτύρων, σύμφωνα με τον πίνακα των δικαστηρίων, καθώς και τις δαπάνες για 

την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 
 

2. Ο ασφαλιστής δεν καταβάλλει: 
• εκείνες τις δαπάνες, που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Νομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν 

υποχρεωμένος να καταβάλλει τρίτος. 
• εκείνες τις δαπάνες, που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του ασφαλισμένου. 
• τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες, πλην της αναφερόμενης στην παράγραφο 

1β του παρόντος άρθρου πραγματογνωμοσύνης. 
• εξαγορές τυχόν χρηματικών ποινών και προστίμων. 
• τις δαπάνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές, όπως π.χ. τα έξοδα δημοσιεύσεων 

και τις αμοιβές συμβολαιογράφων σε περιπτώσεις πλειστηριασμών, τα έξοδα μεταφοράς 
και φύλαξης κατασχεμένων, τα έξοδα για εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων, τα έξοδα 
δημοσιεύσεων για επιδόσεις σε αντιδίκους αγνώστου διαμονής, τα τροφεία κ.λπ. 

 
3. Το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι για κάθε ασφαλιστική περίπτωση το ανώτατο 
όριο των ασφαλιστικών παροχών που πρέπει να παρασχεθούν συνολικά στον αντισυμβαλλόμενο 
και στους συνασφαλισμένους. Το ασφαλιστικό ποσό θα παρασχεθεί μια μόνο φορά για όλες 
εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και επήλθαν από την 
ίδια αιτία. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: Γεωγραφικά όρια 
Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις, οι οποίες επήλθαν 
αποκλειστικά στα γεωγραφικά όρια της Ελληνικής Επικράτειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Έναρξη ασφαλιστικής προστασίας 
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αρχίζει από την ημέρα την οποία φέρει ως έναρξη το ενιαίο 
Ασφαλιστήριο του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτων, στο οποίο αναφέρεται το ασφαλισμένο 
ποδήλατο με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει ολόκληρο το οφειλόμενο 
ασφάλιστρο ή την πρώτη δόση τυχόν συμφωνηθείσας τμηματικής καταβολής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8: Διάρκεια ασφάλισης & Καταβολή ασφαλίστρων 
1. Η ασφάλιση αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν 
από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του Ασφαλιστηρίου στον Ασφαλισμένο, αποδεικνύεται 
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δε με την κατοχή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται μέσω 
των αποδείξεων και του τρόπου πληρωμής του Ασφαλιστήριου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτου. Το 
ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβάλλεται, άλλως ακολουθεί τον τρόπο πληρωμής του 
Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτου. 
2. Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου, κάθε φόρος ή τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και τα 
έξοδα χαρτοσήμου και αποζημιώσεως βαρύνουν τον Ασφαλισμένο. 
3. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους. Αν ο 
λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλιζόμενος δεν αποδέχεται την μεταβολή που επέρχεται με 
τον τρόπο αυτό, το δηλώνει στην Εταιρία, και λύεται αμέσως η σύμβαση για το επόμενο 
διάστημα. H καταβολή, όμως, των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους 
του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλιζομένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου 
ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: Ακύρωση - Διακοπή ασφάλισης Νομικής Προστασίας 
1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύουν αυτήν, 
οποτεδήποτε, με έγγραφη συμφωνία. 
2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική 
σύμβαση, οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε 
ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρία στην επίσημη ιστοσελίδα της 
και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα 
μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης καταγγελίας και του 
ασφαλιστηρίου από την Εταιρία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Εταιρία θα επιστρέψει το 80% των 
μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, υπολογιζόμενων από την ημερομηνία παραλαβής της 
έγγραφης αίτησης ακύρωσης και των προαναφερθέντων παραστατικών. Σε περίπτωση που η 
καταγγελία της σύμβασης γίνεται μετά από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, το 
ασφάλιστρο οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου. 
3. Η Εταιρία μπορεί, με επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση 
ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο βαρυνόμενη με την 
απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στον λήπτη της 
ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι η μη συμμόρφωσή τους με τον 
παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας 
επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Ειδικά, σε περίπτωση καθυστέρησης της 
καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρων έχει το δικαίωμα η Εταιρία να καταγγείλει την 
σύμβαση με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης στην οποία γνωστοποιείται ότι η 
περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, της από την εκάστοτε ισχύουσα 
ασφαλιστική νομοθεσία ταχθείσης προθεσμίας, τη λύση της σύμβασης. Η επιστολή αποστέλλεται 
στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, που 
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή, θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση 
που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στην Εταιρία. Τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της 
ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτή ή τη μη ανεύρεσή τους στις 
διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής ή τη μη προσέλευσή τους στο Ταχυδρομείο για την παραλαβή 
της. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο 
της ασφάλισης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να 
επιστρέψει το ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε περίπτωση που η καταγγελία της 
σύμβασης γίνεται μετά από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, το ασφάλιστρο οφείλεται 
μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου. 
 
4. Η ασφάλιση Νομικής προστασίας παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το 
ασφαλισμένο ποδήλατο παραμένει στην ιδιοκτησία-κυριότητα ή κατοχή του Ασφαλισμένου. Σε 
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περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας-κατοχής του ποδηλάτου ή αναστολής του 
ασφαλιστηρίου η ασφάλιση παύει να ισχύει. 
5. Η ακύρωση - διακοπή ή αναστολή του Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης Ποδηλάτου, επιφέρει 
αυτομάτως και την ακύρωση-αναστολή της ασφάλισης Νομικής Προστασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: Αντικατάσταση ασφαλισμένου ποδηλάτου 
Εάν ο Ασφαλισμένος αντικαταστήσει το ασφαλισμένο ποδήλατο με άλλο, υποχρεούται να 
ενημερώσει εγγράφως την Εταιρία εντός τριών ημερών και η Εταιρία δικαιούται να αποδεχθεί ή 
να αποποιηθεί την ασφάλιση νομικής προστασίας για το νέο ποδήλατο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 
Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχεται μόνο για γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την 
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Συγκεκριμένα: 
• Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής 

ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που 
συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση. 

• Αν πρόκειται για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση 
θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο, που ο ασφαλισμένος άρχισε, ή 
υποστηρίζεται πως άρχισε να παραβαίνει τη διάταξη. 

• Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το 
χρονικό σημείο που ο ασφαλισμένος, ο αντίδικος ή τρίτος για πρώτη φορά άρχισε ή 
υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις 
Νόμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 
1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να: 
• ενημερώσει πλήρως τον ασφαλιστή σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής 

περίπτωσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και 
δικαιολογητικά και να τα διαθέσει στον ασφαλιστή, όταν εκείνος τα ζητήσει. 

• παρέχει πληρεξουσιότητα στον εντεταλμένο προς τη διασφάλιση των συμφερόντων του 
δικηγόρο και να ενημερώνει αυτόν πλήρως, σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της 
υπόθεσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, να παρέχει γενικά σε αυτόν κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και να προσκομίζει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά και να φροντίζει 
την παρουσία των μαρτύρων στο δικαστήριο. 

• πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστή πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες όπως 
ιδιαίτερες εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων και αποφεύγει κάθε τι που θ’ αύξανε 

• αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών. 
• υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών 

στον ασφαλιστή. 
2. Αν ο ασφαλισμένος αθετήσει υπαίτια κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις του, ο 
ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφαλιστικής παροχής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13: Εκλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής 
1. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τον δικηγόρο του σε κάθε δικαστική ή 
διοικητική διαδικασία, όταν επιλαμβάνεται δικηγόρος για να υπερασπίσει ή να εκπροσωπήσει 
τον ασφαλισμένο ή να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, καθώς και για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του ασφαλισμένου σε περίπτωση που ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων. Εάν ο 
ασφαλισμένος παραλείψει να επιλέξει δικηγόρο, η εταιρία μπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το 
δικαίωμα για λογαριασμό του. 
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2. Η εντολή προς τον δικηγόρο δίνεται μόνο από τον ασφαλιστή «ονόματι και εντολή» του 
ασφαλισμένου. Αν ο ασφαλισμένος δώσει απ’ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, ο ασφαλιστής δεν 
είναι υποχρεωμένος να δώσει ασφαλιστική προστασία εκτός αν η παράλειψη της χορήγησης 
εντολής σε δικηγόρο απ’ ευθείας απ’ τον ασφαλισμένο θα είχε σαν συνέπεια τον αναμφίβολο 
κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου και δεν υπήρχε άλλος 
τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος είναι 
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στον ασφαλιστή την απ’ ευθείας χορήγηση εντολής σε 
δικηγόρο. 
3. O Δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στο λήπτη της ασφάλισης ή και στον ασφαλιζόμενο σύμφωνα 
με τις γενικές διατάξεις και τις διατάξεις του κώδικα περί Δικηγόρων. H Εταιρεία δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου και ιδιαίτερα για παραλείψεις κατά την ενάσκηση 
των καθηκόντων του. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή 
1. Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα πριν απ’ την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο, να παραφυλάξει 
τα συμφέροντα του ασφαλισμένου καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξώδικη διευθέτηση της 
υπόθεσης. 
2. Ο ασφαλιστής μπορεί να εξετάσει, αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του 
ασφαλισμένου είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 1. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του 
ασφαλιστή και του ασφαλισμένου ως προς την ανάγκη παραφύλαξης των έννομων συμφερόντων 
του ασφαλισμένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ο ασφαλισμένος μπορεί να 
προκαλέσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση δικηγόρου της αρεσκείας του, σχετικά με την ανάγκη ή 
μη της παραφύλαξης. Η γνωμοδότηση του δικηγόρου είναι δεσμευτική για τον ασφαλιστή, εκτός 
εάν απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης. Αν ο 
ασφαλισμένος δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση αυτή ή αν η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι η 
γνωμοδότηση απομακρύνεται από τη σωστή νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, 
προκαλείται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής. Σε περίπτωση διαφωνίας ως 
προς το πρόσωπο του διαιτητή ο διορισμός του γίνεται κατά το άρθρο 878 Κ.Πολ.Δικ. Οι δαπάνες 
για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν τον ασφαλιστή εφόσον με τις ενέργειες αυτές κριθεί 
αναγκαία η παραφύλαξη των συμφερόντων του ασφαλισμένου, άλλως κατανέμονται κατ’ 
ισομοιρία στον ασφαλιστή και τον ασφαλισμένο. Εάν ο ασφαλισμένος, παρά την αντίθετη 
απόφαση του διαιτητή προσφύγει σε δικαστική ή διοικητική αρχή, βαρύνεται με τις σχετικές 
δαπάνες, σε περίπτωση ολοσχερούς ήττας του, άλλως οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται ανάλογα 
με την έκταση της κατ’ ουσίαν ήττας προς την νίκη του. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: Εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης 
Η κάλυψη Νομικής Προστασίας εξαιρείται: 
1. σε περίπτωση οδήγησης από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητας οδηγού εφόσον αυτό 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του 
κύριου ή του νόμιμου κατόχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει 
άδεια κυκλοφορίας, εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 
2. αν κατηγορείται, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη. 
3. όταν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε συνάφεια με 
πόλεμο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις ή εσωτερικές ταραχές. 
4. σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν εξ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων του 
ασφαλισμένου. 
5. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα Ελληνικά Δικαστήρια.  
6. για αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στο ποδήλατο και δεν είναι συστατικά ή παραρτήματά 
του. 
7. για περιστατικά που δεν συνδέονται με την κυκλοφορία του ασφαλισμένου ποδηλάτου. 
8. για οδηγό ο οποίος είναι ηλικίας κάτω των 5 ετών και άνω των 70. 
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9. κατά τον χρόνο που το ασφαλισμένο ποδήλατο συμμετέχει σε εγκληματικές πράξεις ή 
παράνομες δραστηριότητες ή καταδιώκεται από τις Αρχές και οδηγείται από τον λήπτη της 
ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή πρόσωπα στα οποία ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος 
έχουν επιτρέψει την οδήγηση ή προκαλούνται σε πρόσωπα που συμφώνησαν να μεταφερθούν 
με το ασφαλισμένο ποδήλατο ενώ γνώριζαν πως αυτό χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 
εγκληματικής πράξης ή πως αυτό έχει αφαιρεθεί από τον νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα. 
10. κατά τον χρόνο που το ασφαλισμένο ποδήλατο ωθείται από οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός 
από τη δύναμη του αναβάτη του ή/και τη συμπληρωματική υποβοήθηση του ηλεκτροκινητήρα 
του, ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται ή όχι σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα, 
εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο. Αν στο ασφαλιστήριο έχει 
συμφωνηθεί να ασφαλίζεται ρυμούλκα, μπαγκαζιέρα ή άλλο παρελκόμενο όχημα ή άλλο 
εξάρτημα, τότε η ασφάλιση θα ισχύει ως προς αυτά μόνο εφόσον είναι προσαρτημένα στο 
ασφαλισμένο ποδήλατο. 
11. ενόσω το ασφαλισμένο ποδήλατο χρησιμοποιείται, κινείται, λειτουργεί, συντηρείται εντός 
των εγκαταστάσεων αεροδρομίων. 
12. για ζημιές σε μη συνήθη εξοπλισμό και εξαρτήματα του ασφαλισμένου ποδηλάτου που δεν 
παρέχονται από τον κατασκευαστή, εκτός αν έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία. 
13. Όταν το ασφαλισμένο ποδήλατο, κατά τη στιγμή του ατυχήματος, μεταφέρει φορτίο ή 
επιβάτες πέραν από το όριο που προβλέπεται στην άδεια, ή πέραν από αυτό που ορίζει η 
ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. 
14. Σε περίπτωση χρήσης - λειτουργίας του ασφαλισμένου ποδηλάτου για τη μεταφορά 
εκρηκτικών ή εύφλεκτων αερίων ή υγρών. 
 
Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση περιπτώσεις που οφείλονται: 
1. Σε προϋπάρχουσες ζημιές ή ατυχήματα. 
2. Σε πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου ή/και του οδηγού ή/και των 
προστιθέντων από αυτούς στην οδήγηση. 
3. Σε οδήγηση του οχήματος από οδηγό που ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή υπό 
την επίδραση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή άλλων φαρμάκων. 
4. Σε σεισμό, πλημμύρες και γενικά σε φυσικά φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες 
καταστροφές. 
5. Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυχτο, εξωτερικό ή εμφύλιο με οποιαδήποτε όπλα, σε εισβολή ή 
επιδρομή εχθρού σε πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, 
απεργίες, επιτάξεις και άλλες συναφείς καταστάσεις. 
6. Σε επιδράσεις άμεσα ή έμμεσα ατομικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών 
στοιχείων. 
7. Από το μεταφερόμενο και προς το μεταφερόμενο με το ασφαλισμένο ποδήλατο φορτίο, εκτός 
αν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο. 
Δεν καλύπτονται επίσης ατυχήματα που θα προξενηθούν όταν το ασφαλισμένο ποδήλατο: 
α. Χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο ή όταν αυτό δεν κυκλοφορεί νόμιμα ή κυκλοφορεί ενώ δεν έχει υποβληθεί στους 
κρατικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή κυκλοφορεί σε οδούς όπου 
απαγορεύεται από τις Αρχές η κυκλοφορία ή συμμετέχει σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς 
κινδύνους όπως παρελάσεις, αγώνες -διαγωνισμούς ταχύτητας, ακρίβειας, δεξιοτεχνίας, 
επίσημους ή ανεπίσημους, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο. 
β. Έχει αφαιρεθεί με παράνομο τρόπο από τον ασφαλισμένο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή 
1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για την απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που 
προκατέβαλε αντ’ αυτού ο ασφαλιστής μεταβιβάζονται στον ασφαλιστή μόλις γεννηθούν.   
Χρηματικά ποσά που επιστράφηκαν ήδη στον ασφαλισμένο αποδίδονται στον ασφαλιστή. 
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2. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τον ασφαλιστή κατά την 
άσκηση αξιώσεων έναντι τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που του έχουν μεταβιβαστεί. 
Ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πρώτη ζήτηση τα αναγκαία έγγραφα που 
αποδεικνύουν την ύπαρξη της απαίτησης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: Εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων 
Η εκχώρηση των ασφαλιστικών απαιτήσεων που πηγάζουν από αυτή την Ασφαλιστική Σύμβαση 
δεν είναι δυνατή για την Εταιρεία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: Συμψηφισμός 
Δεν χωρεί συμψηφισμός με απαιτήσεις του ασφαλιστή. 
 
ΑΡΘΡΟ 19: Παραγραφή 
Οι αξιώσεις του ασφαλισμένου απέναντι στον ασφαλιστή παραγράφονται μετά τέσσερα χρόνια 
από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: Ανακοινώσεις, δηλώσεις 
1. Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του αντισυμβαλλόμενου πρέπει να είναι έγγραφες και να 
απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του ασφαλιστή στην έδρα της εταιρίας. 
2. Συμφωνίες μεταξύ του αντισυμβαλλόμενου από τη μία μεριά και πρακτόρων, αντιπροσώπων 
ή υπαλλήλων του ασφαλιστή από την άλλη, ισχύουν μόνο αν επικυρωθούν εγγράφως από τον 
ασφαλιστή. 
3. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Εταιρίας με τον Λήπτη της ασφάλισης ή 
τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με 
επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία ή αποστολή μηνύματος σε 
συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει 
εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται 
με την Εταιρία. Ο Ασφαλισμένος και ο Λήπτης της ασφάλισης σε περίπτωση αλλαγής της 
διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Εταιρία, αμελλητί, εγγράφως τη νέα τους 
διεύθυνση. Η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση προς τον Λήπτη 
της ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο στη δηλούμενη, από αυτούς, τελευταία τους διεύθυνση. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: Αρμοδιότητα δικαστηρίων 
Συμφωνείται ρητά ότι κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης, μεταξύ του Λήπτη Ασφάλισης/ 
Ασφαλισμένου ή κάθε άλλου τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον και του Ασφαλιστή, η οποία είναι 
δυνατόν να προκύψει σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο, υπόκειται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται από αυτά με εφαρμοστέο το 
Ελληνικό δίκαιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 22: Χαρτόσημα, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις 
Κάθε είδους φόρος, τέλος, κράτηση, δικαίωμα ή επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή 
οιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο ή τυχόν ανανεωτήρια αυτού, τις 
αποδείξεις είσπραξης ασφαλίστρων, τις πρόσθετες πράξεις αυτού, και γενικότερα οιουδήποτε 
εγγράφου συνδέεται με την παρούσα ασφάλιση, που ισχύει ήδη κατά την έκδοση του παρόντος 
ή θα επιβληθεί στο μέλλον, βαρύνει αποκλειστικά τον Συμβαλλόμενο ή το Ασφαλισμένο ή τον 
Δικαιούχο κατά περίπτωση. Επίσης, όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Εταιρία από 
κοινοποιήσεις τρίτων, εκχωρήσεις ή επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια της ως τρίτης βαρύνουν 
τον λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο._ 
 
 


