
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρία: ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. Προϊόν: BASIC Simple

Η «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 057606004000, είναι ελληνική ασφαλιστική 
εταιρεία με έδρα το 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό την 
εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ως ασφαλιστική επιχείρηση) και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (ως εταιρεία που έχει εισάγει τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά).

Το παρόν έγγραφο πληροφοριών έχει μοναδικό σκοπό να προσφέρει σύντομη περιγραφή του προϊόντος και δεν 

είναι προσωποποιημένο στις δικές σας ατομικές ανάγκες. Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες 

του εν λόγω προϊόντος σας παρέχονται σε άλλα έγγραφα. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Η ασφάλιση περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του κυρίου, του κατόχου και κάθε 

οδηγού η προστιθέντος για την οδήγηση, από ζημίες προξενούμενες από την αμελή κυκλοφορία του 

ασφαλισμένου οχήματος (υποχρεωτικές καλύψεις) καθώς και προαιρετικές καλύψεις, όπως περιγράφονται 

παρακάτω: 

 
Τι ασφαλίζεται  

✓ Θανατηφόρος τραυματισμός τρίτων προσώπων 

✓ Τραυματισμός τρίτων προσώπων 

✓ Υλικές ζημίες σε αντικείμενα τρίτων 

✓ Προστασία Β/Μ 

✓ Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα έως 10.000 € 

✓ Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά τραυματία 

✓ Αντικατάσταση Οχήματος (παρέχεται μόνο σε Ε.Ι.Χ.) 

✓ Φροντίδα ατυχήματος από ατύχημα 
✓ Μεταφορά οχήματος από ατύχημα 

 
Τι δεν ασφαλίζεται 

 Ζημίες που έχουν συμβεί πριν την έναρξη της ασφάλισης 

 Το ποσό πέραν του ορίου κάλυψης σε όσες καλύψεις εφαρμόζεται 

 Περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου 

 Οχήματα με πινακίδες που εκδόθηκαν σε άλλο κράτος  

 Οχήματα με πινακίδες ΦΛ, ΔΟΚ, ΕΛ, ΔΣ, ΞΑ 

 
Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
Δεν καλύπτονται: 

! Αντικείμενα που μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα καθώς και αντικείμενα που ανήκουν σε 

πρόσωπα της οικογένειας του ασφαλισμένου 

! Ζημίες από αυτοκίνητου του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο 

ασφαλιστήριο και στην άδεια κυκλοφορίας 

! Ζημίες από οδηγούς σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια τοξικών ουσιών  

! Ζημίες από οδηγούς χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης 

 
Που είμαι καλυμμένος; 

✓ Ελληνική Επικράτεια, Κράτη – μέλη Ευρωπαϊκής ένωσης, Κράτη Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

καθώς και για τα λοιπά κράτη-μέλη, τα οποία είναι Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (με την 

έκδοση πράσινης κάρτας) 
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 

• Πλήρης συμπλήρωση πρότασης ασφάλισης χωρίς απόκρυψη στοιχείων για τον κίνδυνο 

• Δήλωση οποιασδήποτε άλλης ασφάλισης για τον ίδιο κίνδυνο 

• Άμεση δήλωση οποιασδήποτε μεταβολής του κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης 

• Έγγραφη ενημέρωση της εταιρίας εντός 8 ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας καθώς 

και κάθε άλλου στοιχείου σχετικού με τη ζημία 

• Λήψη κατάλληλων μέτρων για αποτροπή ή μείωση ζημίας  

• Να θέτει στη διάθεση της εταιρίας το ασφαλισμένο όχημα πριν το επισκευάσει 

 

Πότε και πώς πληρώνω; 

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται είτε εφάπαξ είτε μερικώς (τμηματική καταβολή κατόπιν συμφωνίας 

με την εταιρία) πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, απευθείας στην Εταιρία ή κάνοντας χρήση 

των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή σε εξουσιοδοτημένο για την είσπραξη ασφαλιστικό 

διαμεσολαβητή. 

 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η έναρξη της ασφαλιστικής σας κάλυψης αρχίζει με την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή την πρώτη 

δόση της τμηματικής καταβολής. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος αναγράφονται στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο (η κάλυψη ισχύει έως την αντίστοιχη ημερολογιακή ημέρα λήξης της περιόδου 

ασφάλισης π.χ. σε ετήσιο συμβόλαιο ισχύει από 01/03/2018 έως 01/03/2019 12 μ.μ.). 

 
Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Εγγράφως και με συστημένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. 

 


