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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή
Ο Ασφαλισμένος παρακαλείται να διαβάσει το λεκτικό του Ασφαλιστηρίου, τον Πίνακα, το Πιστοποιητικό Ασφάλισης και οποιεσδήποτε οπισθογραφήσεις που επισυνάπτονται σε αυτό και αν
δεν είναι ορθά, να τα επιστρέψει αμέσως για αλλαγή.
Το Ασφαλιστήριό αποτελείται από τρία έντυπα
•
•
•

το λεκτικό του Ασφαλιστηρίου σε αυτό το έντυπο
τον Πίνακα που περιέχει στοιχεία για σας, το όχημά σας, την κάλυψη και την Περίοδο
Ασφάλισης
το ισχύον Πιστοποιητικό Ασφάλισης που καθορίζει ποιος μπορεί να οδηγεί και τους
σκοπούς για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όχημά σας.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε το Ασφαλιστήριο αυτό προσεκτικά, μαζί με τον Πίνακα και το
Πιστοποιητικό και να τα φυλάξετε σε ασφαλές μέρος. Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης πρέπει να το
έχετε πάντοτε μέσα στο οχημα σας.
Σε όλες τις επικοινωνίες θα πρέπει να αναφέρεται ο Αριθμός του Ασφαλιστηρίου που φαίνεται
στον Πίνακα.
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MOTOR VEHICLES POLICY
Introduction
The Insured is requested to read the Policy wording, the Schedule, the Certificate of Insurance and any
Endorsements attached thereto and if they are incorrect, return them immediately for alteration.
The Policy is in three parts:
•
•
•

the Policy wording in this document
the Schedule which has details of you, your vehicle, the cover and the Period of Insurance
the current Certificate of Insurance which gives details of who may drive and the purposes for
which your vehicle may be used.

We advise you to read this Policy carefully, together with the Schedule and the Certificate and keep them
in a safe place. The Certificate of Insurance should always be in your vehicle.

In all communications the Policy Number appearing on the Schedule should be quoted.
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Προοίμιο
Επειδή ο Ασφαλισμένος που κατονομάζεται στον Πίνακα του παρόντος, (που στο εξής θα αποκαλείται «ο Ασφαλισμένος») με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν τη βάση της σύμβασης
αυτής και που θεωρούνται ότι έχουν ενσωματωθεί στο έγγραφο αυτό έχει αποταθεί στην TRUST
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD (που στο εξής θα αποκαλείται «η Εταιρεία») για την ασφάλιση που περιέχεται πιο κάτω και έχει καταβάλει ή έχει συμφωνήσει να καταβάλει το Ασφάλιστρο ως αντιπαροχή της ασφάλισης αυτής.
Το Ασφαλιστήριο αυτό βεβαιώνει ότι, όσον αφορά γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια
της Περιόδου Ασφάλισης και με την επιφύλαξη των Όρων, Εξαιρέσεων και Προϋποθέσεων που
περιέχονται στο έγγραφο αυτό ή σε Οπισθογράφηση (που αναφέρονται πιο κάτω συλλογικά ως
οι Όροι του Ασφαλιστηρίου αυτού), παρέχει την κάλυψη που αναφέρεται πιο κάτω.
ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ
TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD

Αʼ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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Preamble
Whereas the Insured designated in the Schedule herein (hereinafter called “the Insured”) by a Proposal
and Declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein has applied to TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD (hereinafter called “the Company”) for the insurance hereinafter contained and has paid or agreed to pay the Premium as
consideration for such insurance
Now this Policy witnesses that in respect of events occurring during the Period of Insurance and subject
to theTerms, Exceptions and Conditions contained herein or endorsed hereon (herein collectively referred to as the Terms of this Policy) will provide the insurance described hereinafter.

FOR AND ON BEHALF
TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD

CHIEF
CHEIF EXECUTIVE OFFICER
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Παρεχόμενη Κάλυψη
Για εξακρίβωση των Μερών του Ασφαλιστηρίου που έχουν εφαρμογή σε σχέση με την Ασφάλιση
αυτή αναφερθείτε στην «Παρεχόμενη Ασφάλιση» που προσδιορίζεται στον Πίνακα, καθώς και
σε οποιαδήποτε τροποποίηση που περιέχεται σε Οπισθογράφηση.
Αν η Παρεχόμενη Ασφάλιση είναι: ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ισχύουν όλα τα Μέρη (Ι, II και IΙΙ) του Ασφαλιστηρίου αυτού.
Αν η Παρεχόμενη Ασφάλιση είναι: ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ, ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ισχύουν τα
Μέρη II, IΙΙ και το Μέρος Ι (1). αλλά μόνο όσον αφορά απώλεια ή ζημιά που προκαλείται άμεσα από
φωτιά, αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής.
Αν η Παρεχόμενη Ασφάλιση είναι: ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ τα Μέρη Ι και ΙΙΙ ακυρώνονται.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Στην περίπτωση που μπορεί να έχετε παράπονο εναντίον της TRUST INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANY (CYPRUS) LTD, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην πιο κάτω διεύθυνση:
Λεωφόρος Στροβόλου 292
2ος Όροφος
2048 Στρόβολος, Λευκωσία
Εναλλακτικά το παράπονό σας μπορεί να υποβληθεί:
τηλεφωνικώς στο +357 22 020 400, ή
με τηλεομοιότυπο στο +357 22 020900,
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην
διεύθυνση enquiries@trustcyprusinsurance.com
Όλοι οι πελάτες θα λαμβάνουν επιστολή που θα γνωρίζει λήψη του παραπόνου τους το αργοτερο μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.
Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιλύσουμε οποιαδήποτε διαφορά απευθείας μαζί
σας, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε να σας ικανοποιήσουμε, μπορείτε να παραπέμψετε οποιαδήποτε διαφορά στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Οικονομικής Φύσης της Κυπριακης Δημοκρατιας που θα εξετάσει την υπόθεση σας.
Εν πάση περιπτώσει διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα σας να προσφύγετε στη δικαιοσύνη.
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Insurance Provided
For the Sections of the Policy applicable to this Insurance refer to “Insurance Provided” in the Policy
Schedule as amended by any Endorsement.
Where the Insurance Provided is COMPREHENSIVE all Sections (I, II and III) of this Policy are
applicable.
Where the Insurance Provided is THIRD PARTY, FIRE AND THEFT Sections II and III are applicable and
Section I part (1) but only in respect of loss or damage caused directly by fire, self-ignition, lightning, explosion, theft or attempted theft.
Where the Insurance Provided is THIRD PARTY Sections I and III of this Policy are cancelled.
COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE
In the event that you may have a complaint against TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
(CYPRUS) LTD, you should write to:
292 Strovolos Avenue
2nd Floor
2048 Strovolos, Niocsia
Alternatively your complaint can be made:
by phone on +357 22 020 400, or
by fax +357 22 020900, or
by e-mail to enquiries@trustcyprusinsurance.com
All customers will receive an acknowledgement within a maximum of 5 working days.
We will do our best to resolve any difficulty directly with you, but if we are unable to do this to your satisfaction you may refer any dispute to the Financial Ombudsman Service of the Republic of Cyprus who
will review your case.
In any case you always maintain your right to have recourse to justice.
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Γεωγραφική Περιοχή
α) Σε σχέση με το Μέρος Ι του Ασφαλιστηρίου
Το έδαφος της Κύπρου εξαιρουμένων των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες
η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
β) Σε σχέση με το Μέρος ΙΙ του Ασφαλιστηρίου κάτω από το Κεφάλαιο “Ευθύνη Έναντι Tρίτου”
(i) Παράγραφος 1
Το έδαφος της Κύπρου εξαιρουμένων των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες
η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
(ii) Παράγραφος 2.α)
Το έδαφος οποιουδήποτε Κράτους μη συμπεριλαμβανομένου του εδάφους της Κύπρου νοουμένου ότι το Κράτος έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης.
(iii) Παράγραφος 2.β)
Το έδαφος οποιουδήποτε Κράτους άλλον από αυτά που αναγράφονται στην Παράγραφο β)ii)
πιο πάνω και τα οποία είναι εκτός του εδάφους της Κύπρου όπου τα Αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης εδρεύουν και τα οποία έχουν υπογράψει την Συμφωνία Ενιαίου Τύπου με
το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για την έκδοση των Διεθνών Πιστοποιητικών
Ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Πράσινες Κάρτες) και σύμφωνα με τη σχετική Οπισθογράφηση εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την Εταιρεία.
γ) Σε σχέση με το Μέρος ΙΙΙ του Ασφαλιστηρίου
Το έδαφος της Κύπρου εξαιρουμένων των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες
η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο εκτός εάν περιγράφεται άλλως πως στο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου αυτού ή σε οποιοδήποτε άλλο μεταγενέστερο έγγραφο το οποίο έκδωσε η Εταιρεία.
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DEFINITIONS
Geographical Area
a) In respect of Section I of the Policy:
The territory of Cyprus excluding the territory of the Republic of Cyprus where the Government of the
Republic of Cyprus does not have effective control.
b) In respect of Section II of the Policy under the Heading Liability to Third Parties”
(i) Paragraph 1
The Territory of Cyprus excluding the territory of the Republic of Cyprus where the Government of the
Republic of Cyprus does not have effective control
(ii) Paragraph 2.a)
The territory of any State except the territory of Cyprus provided that the State has countersigned the
Multilateral Guarantee Agreement.
(iii) Paragraph 2.b)
The territory of any State other than those described in Paragraph b) (ii) above and which are beyond
the territory of Cyprus and where the Foreign Bureaux of International Insurance are registered and
which have signed the Uniform Agreement with the Cyprus International Insurance Bureau for the
issue of the International Motor Insurance Cards (Green Cards) and subject to the relative Endorsement if and when such is issued by the Company.
(c) In respect of Section III of the Policy:
The territory of Cyprus excluding the territory of the Republic of Cyprus where the Government of the
Republic of Cyprus does not have effective control except as otherwise indicated in the Schedule attached to the Policy or in any other subsequent document issued by the Company.
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ΜΕΡΟΣ Ι – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Απώλεια ή Ζημιά
1. Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή ζημιάς στο Μηχανοκίνητο
Όχημα και στα εξαρτήματα και ανταλλακτικά του εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα και αποτελούν μέρος του οχήματος.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να επιλέξει είτε (α) να πληρώσει τοις μετρητοίς το ποσό της απώλειας ή ζημιάς, (β) είτε να επιδιορθώσει, επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση (γ) αντικαταστήσει το Μηχανοκίνητο Όχημα ή οποιοδήποτε μέρος του ή τα εξαρτήματα ή τα
ανταλλακτικά του.
Η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει την αξία των μερών που έχουν απολεσθεί ή υποστεί ζημιά και το λογικό κόστος της εφαρμογής των εν λόγω μερών, νοουμένου ότι η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην λογική «Αγοραστική Αξία» του Μηχανοκίνητου
Οχήματος κατά το χρόνο της απώλειας ή ζημιάς η οποία όμως να μην υπερβαίνει την Ασφαλισμένη Αξία που αναφέρεται στον Πίνακα.
Σε περίπτωση μερικής ζημιάς, αν η λογική «Αγοραστική Αξία» του Μηχανοκινήτου Οχήματος
κατά το χρόνο της απώλειας ή ζημιάς είναι μεγαλύτερη της Εκτίμησης της Αξίας από τον
Ασφαλισμένο που αναφέρεται στον Πίνακα, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην ποσοστιαία αναλογία του κόστους αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης ή επαναφοράς στη προηγούμενη κατάσταση τέτοιας απώλειας ή ζημιάς, που η Εκτιμημένη Αξία έχει σε σχέση με την
«Αγοραστική Αξία» του Μηχανοκινήτου Οχήματος.
2.
2. Σύμβαση
Σύμβαση Ενοικιαγοράς
ΕνοικιαγοράςήήΕγγύησης
Εγγύησηςή Σύμβαση Ενοικιαγοράς, Δανειοδότησης ή Μίσθωσης
Αν
Εταιρείας
το Μηχανοκίνητο
Όχημα
αποτελεί
αντικείμενο
σύμβασης
ενοικιαγοράς,
Ανενενγνώσει
γνώσειτηςτης
Εταιρείας
το Μηχανοκίνητο
Όχημα
αποτελεί
αντικείμενο
σύμβασης
ενοιδανειοδότησης
ή μίσθωσης
οποιαδήποτε
χρηματική
πληρωμή
δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου
αυτού
κιαγοράς ή εγγύησης
χρέους
οποιαδήποτε
πληρωμή
τοις μετρητοίς
δυνάμει
του Ασφαλιστηγίνεται
στον γίνεται
ιδιοκτήτη
πουιδιοκτήτη
περιγράφεται
στην σύμβασηστην
της σύμβαση
ενοικιαγοράς
ή στον εγγεγραμμένο
ρίου αυτού
στον
που περιγράφεται
της ενοικιαγοράς
ή στον
εγγεγραμμένο
δανειστή
η δε απόδειξη
παραλαβής
χρημάτων
απόπλήρη
αυτούς
και
δανειστή
η δε απόδειξη
παραλαβής
χρημάτων
από αυτούς
αποτελεί
καιαποτελεί
οριστικήπλήρη
εξόφληση
οριστική
εξόφληση
και απαλλαγή
της Εταιρείας
όσοναπώλεια
αφορά ήτην
εν λόγω απώλεια ή ζημιά.
και
απαλλαγή
της Εταιρείας
όσον αφορά
την εν λόγω
ζημιά.
3. Φύλαξη και Μετακίνηση μετά το Ατύχημα
Αν το Μηχανοκίνητο Όχημα ακινητοποιηθεί συνεπεία απώλειας ή ζημιάς που καλύπτεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, η Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των Ορίων Ευθύνης όπως καθορίζονται στο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, επιβαρύνεται με το λογικό κόστος της φύλαξης
και μετακίνησης του στους πλησιέστερους επιδιορθωτές και της παράδοσης του στη χώρα
που συνέβηκε η απώλεια ή η ζημιά.
4. Εντολή για Επιδιόρθωση
Ο Ασφαλισμένος δικαιούται να εξουσιοδοτήσει την επιδιόρθωση του Μηχανοκινήτου Οχήματος που κατέστη αναγκαία συνεπεία ζημιάς και για την οποία η Εταιρεία δυνατό να είναι
υπόλογη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού νοουμένου ότι
α) το υπολογιζόμενο κόστος της εν λόγω επιδιόρθωσης δεν υπερβαίνει το Εγκεκριμένο
Όριο Επιδιόρθωσης όπως καθορίζεται στο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου
β) λεπτομερής εκτίμηση του κόστους σταλεί στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση
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SECTION I – INSURANCE ON THE MOTOR VEHICLE
Loss or Damage
1. The Company will indemnify the Insured against loss or damage to the Motor Vehicle and its accessories and spare parts whilst thereon
At its own option the Company may (a) pay in cash the amount of the loss or damage or (b) repair
reinstate or (c) replace the Motor Vehicle or any part thereof or its accessories or spare parts.
The liability of the Company shall not exceed the value of the parts lost or damaged and the reasonable cost of fitting such parts it being understood that the Company's liability shall be limited to
the reasonable "Market Value" of the Motor Vehicle at the time of the loss or damage but not exceeding the Sum Insured stated in the Schedule
In case of partial loss if the reasonable "Market Value" of the Motor Vehicle at the time of the loss or
damage be of greater value than the Insured's Estimate of Value stated in the Schedule the Company's liability shall be limited to such proportion of the cost of replacing or repairing such loss or damage as the Estimated Value bears to the "Market Value" of the Vehicle.
2.
Purchase Agreement
Agreementor
orMortgage
Mortgage or Hire Purchase, Leasing, Pledge, Financing
2. Hire
Hire Purchase
If to the knowledge of the Company the Motor Vehicle is the subject of a hire purchase agreement
If to the
knowledge
of the Company
Vehicle
is thethis
subject
of ashall
hire be
purchase
or
loan,
leasing
or financing,
pledge,the
anyMotor
payment
under
Policy
made agreement
to the owner
of a pledgeinforthe
security
purposes,
in cash
underwho’s
this Policy
shall
be be
made
to the
described
agreement
or toany
thepayment
registered
creditor
receipt
shall
a full
andowner
final
discharge
thehire
Company
in respect
of such
lossregistered
or damage.
described intothe
purchase
agreement
or to the
creditor whoʼs receipt shall be a full and
final discharge to the Company in respect of such loss or damage.
3. Protection and Removal after the Accident
If the Motor Vehicle is disabled by reason of loss or damage insured under this Policy, the Company
will, subject to the Limits of Liability as specified in the Schedule of the Policy, bear the reasonable
cost of protection and removal to the nearest repairers and of delivery within the country where the
loss or damage was sustained
4. Authority to Repair
The Insured may authorize the repair of the Motor Vehicle necessitated by damage for which the
Company may be liable under this Policy provided that
a) the estimated cost of such repair does not exceed the Authorised Repair Limit as specified in the
Schedule of the Policy
b) a detailed estimate of the cost is forwarded to the Company without delay
11

5. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΟΡΟΦΗ (SOFT TOP)
Σε περίπτωση που υποβληθεί απαίτηση κάτω από το Μέρος αυτό του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία θα
αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για τη καταστροφή της μαλακής οροφής του Μηχανοκίνητου Οχήματος ως ακολούθως:
ΟΧΗΜΑ - ΟΡΟΦΗ
Μέχρι 2 ετών
Μέχρι 3 ετών
Μέχρι 4 ετών
5 ετών και άνω

% ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
80
70
60
50

Νοείται ότι οποιαδήποτε πληρωμή υπόκειται στις πρόνοιες της Πρόσθετης Πράξης 1 και των εξαιρέσεων του Μέρους Ι του Ασφαλιστηρίου.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας στο Μηχανοκίνητο Όχημα το
οποίο περιγράφεται στον Πίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών
που είναι προσαρτημένα σ'αυτό και αποτελούν μέρος του Οχήματος) και νοουμένου ότι υπάρχει
ευθύνη της Εταιρείας κάτω από το Μέρος Ι του Ασφαλιστηρίου που συνεπάγεται την προμήθεια
εξαρτημάτων που δεν υπάρχουν ή υπάρχει έλλειψη στην αγορά στην χώρα όπου το Μηχανοκίνητο Όχημα βρίσκεται για επιδιόρθωση, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία που μπορεί να υποστεί ο Ασφαλισμένος λόγω καθυστέρησης στην προμήθεια των
υλικών και επιδιόρθωση του Μηχανοκινήτου Οχήματος.
Σε αυτή τη περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται στην Πληρωμή:
Α) i) της τιμής που καθορίζεται στον τελευταίο τιμοκατάλογο των κατασκευαστών ή των
αντιπροσώπων τους στην χώρα που βρίσκεται το Μηχανοκίνητο Όχημα για επιδιόρθωση.
ή
ii) της τελευταίας τιμής που δόθηκε από τους κατασκευαστές στην περίπτωση που δεν
υπάρχει τέτοιος τιμοκατάλογος οποιοδήποτε είναι το λιγότερο πλέον το λογικό κόστος
μεταφοράς (εκτός από αεροπορική μεταφορά) στη χώρα όπου βρίσκεται το Μηχανοκίνητο
Όχημα για επιδιόρθωση και τους σχετικούς φόρους εισαγωγής τέτοιων εξαρτημάτων.
Β) το λογικό κόστος εφαρμογής αυτών των εξαρτημάτων
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι
Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται να πληρώσει για:
1. επακόλουθη ζημιά (consequential loss)
2. μείωση της αξίας, φυσική φθορά, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, διακοπή ή θραύση
3. ζημιά στα ελαστικά εκτός αν ταυτόχρονα προκληθεί ζημιά και σε άλλα μέρη του Μηχανοκινήτου Οχήματος
4. απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από υπερφόρτωση ή καταπόνηση (strain) του Μηχανικινητου Οχηματος
5. απώλεια ή ζημιά σε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά Μοτοσυκλεττών που προκαλείται από κλοπή
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5. MOTOR VEHICLES WITH SOFT TOP ROOF
If a claim is submitted under this Section of the Policy, the Company will indemnify the Insured for the destruction of the soft top roof of the Motor Vehicle as follows:
VEHICLE - ROOF
Up to 2 years old
Up to 3 years old
Up to 4 years old
5 years old and over

% PURCHASE PRICE
80
70
60
50

Provided that any payment made is subject to the Terms of Endorsement Number 1 and the Exceptions
of Section I of the Policy.
REPLACEMENT OF SPARE PARTS
It is hereby declared and agreed that in the event of loss or damage to the Motor Vehicle including its accessories or spare parts whilst thereon specified in the Schedule under the Policy and provided that the
Company admits liability under Section 1 of the Policy, should replacement spare parts and accessories
which are required for the repair of the Motor Vehicle be not available or a shortage is experienced due to
the scarcity of the said spare parts in the country in which the Motor Vehicle is situated for repairs then the
Company shall not be liable for any consequential loss incurred due to the delay in finding such spare parts.
The Company's liability in such case shall be limited to the:
A) i) price specified in the current price list issued by the manufacturer or their agents in the country
in which the Motor Vehicle is located for the purposes of repair
or
ii) in the case where there is no such price list available τhe Company shall be liable to meet the
last price which was quoted by the Manufacturer whichever is the lesser plus the reasonable cost
of transport (excluding by air) to the Country where the Motor Vehicle is located for repair and the
relevant taxes payable for importing the said parts
B) the reasonable cost of fitting such parts to the Motor Vehicle
EXCEPTIONS TO SECTION I
The Company shall not be liable to pay for:
1. consequential loss
2. depreciation, wear and tear, mechanical or electrical breakdown, failures and breakages
3. damage to tyres unless damage is caused to other parts of the Motor Vehicle at the same time.
4. loss or damage caused by overloading or strain of the Motor Vehicle
5. loss of or damage to Motor Cycle accessories or spare parts by theft or attempted theft
unless the Motor Cycle is stolen at the same time
13

ΜΕΡΟΣ II – ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ
1. Κάλυψη (Indemnity) του Ασφαλισμένου και οποιουδήποτε άλλου Εξουσιωδοτημένου Οδηγού στο έδαφος της Κύπρου εξαιρουμένων των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις
οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο όπως
καθορίζεται στο Νόμο
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια Ευθύνης και στο Αρμόδιο Δικαστήριο,
η Εταιρεία παρέχει κάλυψη (Indemnity) στον Ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Οδηγό που καθορίζεται στον Πίνακα έναντι όλων των ποσών συμπεριλαμβανομένων
των εξόδων, τόκων και των δαπανών του προσώπου που προβάλλει την αξίωση που ο Ασφαλισμένος ή ο Εξουσιoδοτημένος Οδηγός θα καταστεί κατά νόμο υπόλογος να πληρώσει ως
αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση του Μηχανοκινήτου
Οχήματος ή κατά την διάρκεια της φόρτωσης ή την εκφόρτωση από το Μηχανοκίνητο Όχημα
στο έδαφος της Κύπρου εξαιρουμένων των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις
οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο όπως
καθορίζεται στο Νόμο σχετικά με
α) σωματική βλάβη ή θάνατο
β) ζημιά σε περιουσία
2. Κάλυψη (Indemnity) του Ασφαλισμένου και οποιουδήποτε άλλου Εξουσιοδοτημένου Οδηγού
στο έδαφος οποιουδήποτε Κράτους μη συμπεριλαμβανομένου του εδάφους της Κύπρου
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια Ευθύνης και στο Αρμόδιο Δικαστήριο, η Εταιρεία θα παρέχει Κάλυψη (Indemnity) στον Ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Οδηγό που καθορίζεται στον Πίνακα έναντι όλων των ποσών
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των τόκων και των δαπανών του προσώπου που προβάλλει την αξίωση που ο Ασφαλισμένος ή ο Εξουσιοδοτημένος Οδηγός, θα καταστεί κατά
νόμο υπόλογος να πληρώσει ως αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε από
τη χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε Κράτους μη συμπεριλαμβανομένου του εδάφους της Κύπρου και σχετικά με:
(i) σωματική βλάβη ή θάνατο
(ii) ζημιά σε περιουσία
και
α) που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης με το Κυπριακό Γραφείο
Διεθνούς Ασφάλισης.
ή
β) που το Αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης εδρεύει και νοουμένου ότι η Εταιρεία
έχει επιδείξει την συγκατάθεση της με την έκδοση οπισθογράφησης / προσαρτήματος με
αντάλλαγμα Πρόσθετο Ασφάλιστρο.
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SECTION II – LIABILITY TO THIRD PARTIES
1. Indemnity to the Insured and to any other Authorised Driver in the territory of Cyprus excluding the territory of the Republic of Cyprus where the Government of the Republic of
Cyprus does not have effective control within the meaning of the Legislation
The Company will subject to the Limits of Liability and the Jurisdiction Clause indemnify the Insured
or any Authorised Driver stated in the Schedule, against all sums including claimant's costs, interest
and expenses which the Insured or the Authorised Driver shall become legally liable to pay as a result of an accident which was caused by or arising out of the use of the Motor Vehicle or the loading
or unloading of the Motor Vehicle in the territory of Cyprus excluding the territory of the Republic of
Cyprus where the Government of the Republic of Cyprus does not have effective control within the
meaning of the Legislation in connection with
a) bodily injury or death
b) damage to property
2. Indemnity to the Insured and to any other Authorised Driver in the territory of any State except
in the territory of Cyprus
The Company will subject to the Limits of Liability and the Jurisdiction Clause Indemnify the Insured
or any Authorised Driver stated in the Schedule against all sums including claimant's costs, interest
and expenses which the Insured or such Authorised Driver shall become legally liable to pay as a result of an accident which was caused by or arising out of the use of the Motor Vehicle in the territory
of any State except in the territory of Cyprus and in connection with:
(i) bodily injury or death
(ii) damage to property
and
a) which has signed the Multilateral Guarantee Agreement with the Cyprus International Insurance
Bureau.
or
b) where the Foreign International Insurance Bureau is registered and provided that the Company
has signified its agreement by the issue of an endorsement in consideration of an Additional Premium.
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3. Κάλυψη (Indemnity) Νομικών Προσωπικών Αντιπροσώπων
Στην περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου που δικαιούται Κάλυψη (Indemnity) δυνάμει
του Μέρους αυτού, η Εταιρεία θα παράσχει κάλυψη (will indemnify) σχετικά με την ευθύνη την
οποία υπέχει το πρόσωπο αυτό, στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του σύμφωνα με
τους όρους και περιορισμούς που είχαν εφαρμογή στο πρόσωπο αυτό πριν από το θάνατο του.
4. Εφαρμογή Ορίων Ευθύνης
Η Ευθύνη της Εταιρείας δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού δεν θα υπερβαίνει τα Όρια
Ευθύνης όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα.
Νοουμένου ότι:
i) στην περίπτωση της εφαρμογής της Παραγράφου 2(α) «Κάλυψη (Indemnity) του Ασφαλισμένου
και οποιουδήποτε άλλου Εξουσιοδοτημένου Οδηγού στο έδαφος οποιουδήποτε Κράτους μη
συμπεριλαμβανομένου του εδάφους της Κύπρου» κάτω από το Μέρος II του Ασφαλιστηρίου
που απαιτείται Κάλυψη (Indemnity) ως αποτέλεσμα της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος
στο έδαφος οποιουδήποτε Κράτους μη συμπεριλαμβανομένου του εδάφους της Κύπρου που
έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και η Κάλυψη (Indemnity) που
παρέχεται δυνάμει του Μέρους αυτού είναι για ποσό μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό που
προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία του Κράτους στο οποίο επεσυνέβη το γεγονός
που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, τότε εφαρμόζεται το μεγαλύτερο αυτό ποσό παρόλον ότι το
γεγονός επεσυνέβη πέραν του εδάφους της Κύπρου.
ii) στην περίπτωση εφαρμογής της Παραγράφου 2(β) «Κάλυψη (Indemnity) του Ασφαλισμένου και
οποιουδήποτε άλλου Εξουσιοδοτημένου Οδηγού στο έδαφος οποιουδήποτε Κράτους μη
συμπεριλαμβανομένου του εδάφους της Κύπρου» κάτω από το Μέρος II του Ασφαλιστηρίου,
νοείται ότι η Κάλυψη (Indemnity) που παρέχεται με βάση την Παράγραφο αυτή είναι η ελάχιστη
Κάλυψη (Indemnity) που απαιτείται από τον Νόμον που προβλέπει για την υποχρεωτική
ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου που προκύπτει από τη χρήση Μηχανοκινήτων Οχημάτων
που ισχύει στο Κράτος στο οποίο συμβαίνει το γεγονός που δημιουργεί τέτοια ευθύνη.
5. Αντιπροσώπευση και Υπεράσπιση
Η Εταιρεία κατά την κρίση της μπορεί:
α) να προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να αντιπροσωπεύεται σε οποιαδήποτε θανατική
ανάκριση ή έρευνα αναφορικά με οποιοδήποτε θάνατο που δυνατό να αποτελεί
αντικείμενο Κάλυψης (Indemnity) κάτω από το Μέρος II του Ασφαλιστηρίου αυτού.
β) να αναλαμβάνει την υπεράσπιση οποιωνδήποτε νομικών διαδικασιών σε οποιοδήποτε
Δικαστήριο σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή ισχυριζόμενο αδίκημα που προκάλεσε ή
σχετίζεται με οποιοδήποτε συμβάν που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο Κάλυψης (Indemnity) κάτω από το Μέρος II του Ασφαλιστηρίου αυτού.
6. Έξοδα
Η Εταιρεία θα καταβάλλει όλα τα έξοδα, τόκους και τις δαπάνες που διενεργούνται με τη
γραπτή της συγκατάθεση.
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3. Indemnity to Legal Personal Representatives
In the event of the death of any person entitled to Indemnity under this Policy, the Company will in
respect of the liability incurred by such person indemnify his legal personal representatives in the
terms and subject to the limitations which applied to such person before the time of his death.
4. Application of Limits of Liability
The Liability of the Company under the Policy shall not exceed the Limits of Liability as stated in the
Schedule of the Policy.
Provided that:
i) in respect of Paragraph 2(a) under "Indemnity to the Insured and to any other Authorised Driver
in the territory of any State except in the territory of Cyprus" under Section II of the Policy that in
the event of Indemnity being claimed hereunder arising out of the use of the Motor Vehicle in the
territory of any State except the territory of Cyprus which has signed the Multilateral Guarantee
Agreement and where the Indemnity provided under this Policy is for a greater amount than the
minimum amount that is laid down in the corresponding legislation of the State in which the accident which gave rise to the liability occurred, the greatest Limit of Indemnity shall apply irrespective of the fact that the accident occurred beyond the territory of Cyprus.
ii) in respect of Paragraph 2(b) under "Indemnity to the Insured and to any other Authorised Driver
in the territory of any State except in the territory of Cyprus" under Section II of the Policy it is understood that the Indemnity provided under this Paragraph is the minimum Indemnity that is required under the Law in respect of Third Party Liability which may be incurred as a result of the
use of the Motor Vehicle in the State in which the accident which gave rise to such liability occurred.
5. Representation and Defence
The Company may at its own option:
a) arrange for representation at any inquest or fatal inquiry in respect of any death which may be
the subject of Indemnity under Section II of this Policy.
b) undertake the defence of proceedings in any Court of Law in respect of any act or alleged offence
causing or relating to any event which may be the subject of Indemnity under Section II of this
Policy.
6. Expenses
The Company will pay all costs, interest and expenses incurred with its written consent.
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7. Περιορισμός Επιβατών
Σε περίπτωση ατυχήματος, αν το Μηχανοκίνητο Όχημα μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό
προσώπων από όσους εγκρίνονται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ο Ασφαλισμένος
και/ή ο Οδηγός θα επιστρέψει στην Εταιρεία τόσο μέρος του συνολικού ποσού που πλήρωσε η
Εταιρεία σχετικά με αξιώσεις των επιβατών του Ασφαλισμένου Οχήματος, όσο είναι η αναλογία
του αριθμού των επιπλέον επιβατών σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των επιβατών που
μεταφέρονται.
8. Παράνομοι Επιβάτες
Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει των διατάξεων του Νόμου σε
σχέση με σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου που επιβαίνει του Μηχανοκινήτου
Οχήματος με τη συγκατάθεση του Ασφαλισμένου ή του Οδηγού κατά παράβαση οποιουδήποτε
νόμου ή κανονισμού, τότε ο Ασφαλισμένος και/ή ο Οδηγός οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό
στην Εταιρεία και εξουσιοδοτείται η Εταιρεία να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον
Ασφαλισμένο και/ή τον Οδηγό.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ II
Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη:
1. δυνάμει των πιο πάνω Παραγράφων 1, 2 και 3 κάτω από την Επικεφαλίδα «Ευθύνη Έναντι
Τρίτου» να παρέχει κάλυψη (indemnity) σε οποιοδήποτε πρόσωπο
α) εκτός αν το πρόσωπο αυτό θα τηρεί, εκπληρώνει και υπόκειται στους Όρους του
Ασφαλιστηρίου αυτού στην έκταση που αυτοί μπορεί να έχουν εφαρμογή
β) αν το πρόσωπο αυτό δικαιούται κάλυψη (indemnity) δυνάμει άλλου Ασφαλιστηρίου
2. όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση ή
μεταφορά του μέσα ή πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα
3. Oσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή,
φύλαξη ή έλεγχο
α) οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί (indemnified) δυνάμει του Μέρους II
του Ασφαλιστηρίου αυτού ή
β) οποιουδήποτε μέλους της ίδιας οικογένειας με οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να
καλυφθεί (indemnified) δυνάμει του Μέρους II του Ασφαλιστηρίου αυτού και που διαμένει
κάτω από την ίδια στέγη με το πρόσωπο αυτό (members of his household)
4. όσον αφορά ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, ανισόπεδη διάβαση, αερογέφυρα,
δρόμο ή σε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτά και που προκλήθηκε από δονήσεις ή λόγω του
βάρους του Μηχανοκίνητου Οχήματος ή του μεταφερόμενου σε αυτό φορτίου
5. όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με σωματική βλάβη ή θάνατο ή ζημιά σε περιουσία οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο κατά το χρόνο της χρήσης του Μηχανοκινήτου Οχήματος σε σχέση με το
οποίο παρέχεται κάλυψη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού από την οποία προέκυψε η ευθύνη,
με τη θέληση του μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα, εισέρχεται ή
επιβιβάζεται σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό και το οποίο πρόσωπο γνώριζε ή είχε
λόγο να πιστεύει ότι το Μηχανοκίνητο Όχημα είχε κλαπεί ή κατείχετο παράνομα
6. όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα, (είτε έχει υποστεί μηχανική βλάβη
ή όχι), συμπεριλαμβανομένου οτιδήποτε μέσα ή πάνω σε αυτό και που έχει προσδεθεί σε
οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα σε σχέση με το οποίο παρέχεται κάλυψη (indemnity)
δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.
7. όσον αφορά ευθύνη προσώπου που επιβαίνει του μηχανοκίνητου Οχήματος.
18

7. Passenger Limitation
In the event of an accident occurring whilst the Motor Vehicle is carrying a greater number of persons
than that allowed and approved by the Licensing Authorities, the Insured and/or the Driver shall repay
to the Company a rateable proportion of the total amount payable by the Company calculated by the
ratio of the number of persons carried beyond that allowed and approved by the Licensing Authorities as to the total number of persons carried.
8. Illegal Passengers
In the event that the Company pays any amount in pursuance of the Law in respect of bodily injury
or death of any person who is being carried in the Motor Vehicle with the permission of the Insured
and/or the Driver in contravention of any law or regulation, then the Insured and/or the Driver is
obliged to return such money to the Company and the Company has the authority to demand such
payment by the Insured and/or the Driver.
EXCEPTIONS TO SECTION II
The Company shall not be liable:
1. under Paragraphs 1, 2 or 3 under the Heading "Liability to Third Parties" above to indemnify any person
a) unless such person shall observe fulfil and be subject to the Terms of this Policy in so far as they
can apply
b) if such person is entitled to indemnity under any other Insurance Policy
2. in respect of any damage to property whilst being loaded or unloaded or during its transportation or
whilst in or upon the Motor Vehicle
3. in respect of damage to property belonging to or in the possession, custody or control of
a) any person claiming to be indemnified under Section II of this Policy or
b) any member of the same household with any person claiming to be indemnified under Section II
of this Policy and who resides with him under the same roof
4. in respect of damage by vibration or by the weight of the Motor Vehicle or of the load carried by the Motor
Vehicle to any bridge, weighbridge, high bridge, flyover, viaduct, road or anything beneath thereof
5. in respect of any liability incurred in connection with bodily injury or death or damage to property suffered by any person whilst such person was travelling in or on any Motor Vehicle in respect of which
indemnity is provided under this Policy or whilst such person was getting into or out of such vehicle
and at the time that the liability was incurred, such person knew or had reason to believe that the
Motor Vehicle was stolen or was unlawfully taken.
6. in respect of damage to any Motor Vehicle, (disabled or otherwise), including anything therein or thereon
which has been coupled to the Motor Vehicle in respect of which indemnity is provided under this Policy.
7. in respect of any liability of a passenger.
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ΜΕΡΟΣ III – ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Με την επιφύλαξη των Ορίων Ευθύνης, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα λογικά ιατρικά έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε σωματική βλάβη ως συνέπεια βίαιου και
τυχαίου εξωτερικού και ορατού μέσου που υπέστη ο Ασφαλισμένος ή ο Εξουσιοδοτημένος Οδηγός ως άμεσο αποτέλεσμα ατυχήματος στο Μηχανοκίνητο Όχημα.
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη να παρέχει κάλυψη (indemnity) δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού
όσον αφορά δικαστικές αποφάσεις ή διατάγματα που δεν εκδίδονται από Αρμόδιο Δικαστήριο
της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά αποζημιώσεις δυνάμει του Μέρους Ι και/ή της Παραγράφου 1 ή 2 του Μέρους II του Ασφαλιστηρίου αυτού. Η Έννοια του όρου «Δικαστική Απόφαση» είναι αυτή που του
προσδίδεται από το Νόμο και δεν περιλαμβάνει Απόφαση ή Διάταγμα (Δικαστηρίου ή Διαιτησίας)
που σχετίζεται με εγγραφή αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων βάσει των διατάξεων των Περί
Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων (Αμοιβαίας Εκτέλεσης) Νόμου.
ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει των διατάξεων του Νόμου το
οποίο δεν θα ήταν υπόλογη να καταβάλει δυνάμει των Όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού, τότε ο
Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία
δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό
Ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός αναλαμβάνει επίσης να επιστρέψει στην Εταιρεία οποιοδήποτε
ποσό που κατέβαλε η Εταιρεία δυνάμει οποιασδήποτε συμφωνίας που βρίσκεται σε ισχύ
α) μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τ.Α.Μ.Ο.)
ή
β) μεταξύ της Εταιρείας και του πιο πάνω Ταμείου
ή
γ) μεταξύ της Εταιρείας και των άλλων Ασφαλιστικών Εταιρειών μελών του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων
ή
δ) μεταξύ του Κυπριακού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης
και το οποίο ποσό η Εταιρεία διαφορετικά δεν θα ήταν υπόλογη να καταβάλει δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση που εγείρεται αγωγή εναντίον του Ασφαλισμένου και/ή του οδηγού σε σχέση με
περιστατικό που διαφορετικά η Εταιρεία θα είχε υποχρέωση παροχής κάλυψης δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού έχει παραγραφεί σε σχέση με την Εταιρεία δυνάμει των διατάξεων του
Νόμου η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού για καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό είτε αυτός έχει καταβάλει
οποιοδήποτε ποσό είτε όχι.
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SECTION III – MEDICAL EXPENSES
The Company will, subject to the Limits of Liability, pay to the Insured the reasonable medical expenses incurred in connection with any bodily injury by violent accidental external and visible means
sustained by the Insured or Authorised Driver as the direct and immediate result of an accident to the
Motor Vehicle.
JURISDICTION CLAUSE
The company shall not be liable to provide indemnity under this Policy in respect of judgements or awards
which are not delivered by a Court of Competent Jurisdiction in the Republic of Cyprus in respect of payment of any amounts which relate to indemnity provided in paragraph 1 or 2 under the heading ʻLiability
to Third Partiesʼ of this Policy. The meaning of the term ʻjudgementʼ shall be that attached to it by the Law
and does not include a Judgement or order (Judicial or resulting from arbitration) which relates to registration of foreign Judgements on the basis of the provisions of the Foreign Judgements (Mutual Enforcement) Law.
AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS AND RIGHT OF RECOVERY
If the Company is obliged by Law to pay any sums which it would not otherwise be liable to pay under
the Terms of this Policy then the Insured and/or the driver is obliged to pay that amount to the Company
and the Company has a right to demand such money from the Insured and/or the driver
The Insured and/or the driver also undertakes to return to the Company any amounts that the Company
has paid in pursuance of any agreement that is in force
a) between the Government of the Republic of Cyprus and the Motor Insurers Fund (M.I.F.)
or
b) between the Company and the above mentioned Fund
or
c) between the Company and the other Insurance Companies members of the Motor Insurers Fund
or
d) between the Cyprus International Insurance Bureau and any Foreign International Insurance Bureau
and which amount the Company would not otherwise be liable to pay under this Policy.
LIMITATIONS OF ACTIONS
In case of an action instituted against the Insured and/or the driver in connection with any accident which
the Company would otherwise be liable to indemnify under this Policy be statute barred vis–a–vis the
Company by virtue of the provisions of the Law then the Company shall not be liable to pay any amount
under this Policy to indemnify the Insured and/or the driver irrespective of the fact that he may have paid
or not any amounts to Third Parties.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρεία
δεν θα έχει ευθύνη:
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
όσον αφορά
Η1.Εταιρεία
δεν θαοποιοδήποτε
έχει ευθύνη: ατύχημα, περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που προκαλείται, προκύπτει ή επισυμβαίνει
1. όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα, περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που προκαλεία) προκύπτει
εκτός της Γεωγραφικής
ται,
ή επισυμβαίνειΠεριοχής όπως περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο έγγραφο εκδώσει η Εταιρεία
α) εκτός της Γεωγραφικής Περιοχής όπως περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο ή σε οποιβ) οδήποτε
όπου με μεταγενέστερο
εντολή του Ασφαλισμένου
ή με την
άδεια του ή με τη γνώση του οποιοδήποτε
έγγραφο εκδώσει
η Εταιρεία
Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου αυτού και καβ) όπου
με εντολή
τουαυτό
Ασφαλισμένου
ή με την άδεια του ή με τη γνώση του οποιοδήποτε
κάτω από
το Ασφαλιστήριο
λύπτεται
Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου αυτού και καi) δεν χρησιμοποιείται
με τους Περιορισμούς ως προς τη Χρήση
λύπτεται
κάτω από αυτό σύμφωνα
το Ασφαλιστήριο
ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους Περιορισμούς ως προς τη Χρήση
i) δεν
ii) ήοδηγείται από μη Εξουσιοδοτημένο Οδηγό
ή
ii) οδηγείται
από μη Εξουσιοδοτημένο Οδηγό

2.
2.

3.
3.

iii) ήβρίσκεται υπό τον έλεγχο, ευθύνη ή στην κατοχή μη Εξουσιοδοτημένου Οδηγού με
σκοπό να οδηγηθεί από αυτόν
iii) βρίσκεται υπό τον έλεγχο, ευθύνη ή στην κατοχή μη Εξουσιοδοτημένου Οδηγού με
σε σχέση
με οποιοδήποτε
σκοπό
να οδηγηθεί ατύχημα,
από αυτόνπεριστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που προκαλείται,
προκύπτει ή επισυμβαίνει
σε σχέση με οποιοδήποτε ατύχημα, περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που προκαλείται,
i) κατά τη
διάρκεια ρυμούλκησης ή στάθμευσης οποιουδήποτε οχήματος το οποίο είναι
προκύπτει
ή επισυμβαίνει
προσδεμένο ή μη με οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα
i) κατά
τη διάρκεια ρυμούλκησης
ή στάθμευσης οποιουδήποτε οχήματος το οποίο είναι
του Ασφαλιστηρίου
αυτού
προσδεμένο ή μη με οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα
ή Ασφαλιστηρίου αυτού
του
ii) ήκατά τη διάρκεια ρυμούλκησης ή στάθμευσης οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου είτε αυτό
είναι προσδεμένο ή μη με οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίii) κατά
διάρκεια
ρυμούλκησης
νακατη
του
Ασφαλιστηρίου
αυτούή στάθμευσης οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου είτε αυτό
είναι προσδεμένο ή μη με οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίεκτός
εάν
τέτοιο
όχημα ή ρυμουλκούμενο
περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου
νακα
του
Ασφαλιστηρίου
αυτού
αυτού.
εκτός εάν τέτοιο όχημα ή ρυμουλκούμενο περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου
όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα, περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη (εκτός εκείνης που
αυτού.
δυνατό να απαιτείται για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας) που άμεσα ή έμμεσα
όσον
αφορά οποιοδήποτε
ατύχημα,
περιστατικό,
απώλεια,
ζημιά
ή ευθύνη
που
προκαλείται
ή συνδράμεται
ή αποδίδεται
ή προκύπτει
άμεσα
ή έμμεσα
σε(εκτός
σχέσηεκείνης
με
δυνατό να απαιτείται για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας) που άμεσα ή έμμεσα
α) πόλεμο, εισβολή,
πράξη ήξένου
εχθρού,ή εχθροπραξίες
ή πολεμικές
προκαλείται
ή συνδράμεται
αποδίδεται
προκύπτει άμεσα
ή έμμεσαεπιχειρήσεις
σε σχέση με(είτε έχει
κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι) εμφύλιο πόλεμο, στάση, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση,
α) πόλεμο,
εισβολή,
πράξη ξένου
εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει
πραξικόπημα
ή σφετερισμό
εξουσίας.
κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι) εμφύλιο πόλεμο, στάση, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση,
β) πραξικόπημα
απεργία, ανταπεργία,
οχλαγωγία,
πολιτική αναταραχή
ή σφετερισμό
εξουσίας.
δήμευση (confiscation) ή κατά την διάρκεια
γ) απεργία,
κατακράτηση
(detention),
κατάσχεση
(seizure),
β)
ανταπεργία,
οχλαγωγία,
πολιτική
αναταραχή
απόπειρας επίτευξης τους
γ)
(detention),
κατάσχεση
(seizure),
δήμευση (confiscation) ή κατά την διάρκεια
δ) κατακράτηση
πλημμύρά, τυφώνα,
καταιγίδα,
θύελλα,
22κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, έκρηξη ηφαιστείου,
απόπειρας
επίτευξης
τους των στοιχείων της φύσης
σεισμό ή άλλη
διατάραξη
ε) τρομοκρατικές πράξεις και/ή απόπειρα22
τρομοκρατίας και/ή σαν αποτέλεσμα της προσπάθειας πρόληψης, καταστολής ελέγχου ή μείωσης των συνεπειών της τρομοκρατίας, από-

GENERAL EXCEPTIONS
The Company
shall not be liable:
GENERAL
EXCEPTIONS
1. in
respect shall
of anynot
accident,
event, loss, damage or liability caused, contributed to by or arising
The
Company
be liable:
outsideofthe
Arealoss,
as defined
Policy
or in any
other future
1. ina)respect
anyGeographical
accident, event,
damageinorthis
liability
caused,
contributed
to bydocument
or arisingissued
by the Company
a) outside the Geographical Area as defined in this Policy or in any other future document issued
b) by
whilst
on the Insuredʼs order or with his permission or to his knowledge any Motor Vehicle dethe Company
scribed in the Schedule of this Policy and in respect of which indemnity is provided by this Polb) whilst
icy is on the Insuredʼs order or with his permission or to his knowledge any Motor Vehicle described in the Schedule of this Policy and in respect of which indemnity is provided by this Poli) isbeing used otherwise than in accordance with the Limitations as to Use
icy
or used otherwise than in accordance with the Limitations as to Use
i) being
ii) or
being driven by any person other than an Authorised Driver
or driven by any person other than an Authorised Driver
ii) being
iii) or
in the charge, custody and/or control of a person other than an Authorised Driver for the purpose of being driven by him
iii) in the charge, custody and/or control of a person other than an Authorised Driver for the pur2. in respect
of any
accident,
event,
loss, damage or liability caused contributed to by or arising from or
pose
of being
driven
by him
whilst
2. in respect of any accident, event, loss, damage or liability caused contributed to by or arising from or
i) any vehicle being towed or whilst parked irrespective of whether the said vehicle is coupled to or
whilst
not to any Motor Vehicle specified in the Schedule of this Policy
i) any vehicle being towed or whilst parked irrespective of whether the said vehicle is coupled to or
or to any Motor Vehicle specified in the Schedule of this Policy
not
ii) or
any trailer is being towed or whilst parked irrespective of whether the said trailer is coupled or not
to any Motor Vehicle specified in the Schedule of this Policy
ii) any trailer is being towed or whilst parked irrespective of whether the said trailer is coupled or not
unless
such
vehicle
or trailer
are specifically
statedofinthis
the Policy
Schedule of this Policy.
to any
Motor
Vehicle
specified
in the Schedule
3. unless
in respect
any accident,
event,
loss, damage
or liability
(except sooffarthis
asPolicy.
is necessary to meet the
suchofvehicle
or trailer
are specifically
stated
in the Schedule
requirements of the Law), directly or indirectly, proximately or remotely occasioned by, contributed to
3. inbyrespect
of anytoaccident,
or liability
or traceable
or arisingevent,
out ofloss,
or indamage
connection
with (except so far as is necessary to meet the
requirements of the Law), directly or indirectly, proximately or remotely occasioned by, contributed to
a) orwar,
invasion,
actarising
of foreign
enemy,
hostilities orwith
warlike operations, (whether war be declared or
by
traceable
to or
out of
or in connection
not), civil war, mutiny, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power
a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations, (whether war be declared or
b) not),
strike,civil
lock–out,
riot, civil
commotion
war, mutiny,
rebellion,
revolution, insurrection, military or usurped power
c) strike,
detention,
seizure,
or any attempt thereat
b)
lock–out,
riot,confiscation
civil commotion
d) flood, typhoon, hurricane, storm or tempest,
23cyclone, tornado, volcanic eruption, earthquake or
c) detention,
seizure,ofconfiscation
or any attempt thereat
other convulsion
nature
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e) terrorist acts and/or attempted terrorist acts and/or as a result of steps taken to prevent, sup-

δ) πλημμύρά, τυφώνα, καταιγίδα, θύελλα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, έκρηξη ηφαιστείου,
σεισμό ή άλλη διατάραξη των στοιχείων της φύσης
ε) τρομοκρατικές πράξεις και/ή απόπειρα τρομοκρατίας και/ή σαν αποτέλεσμα της προσπάθειας πρόληψης, καταστολής ελέγχου ή μείωσης των συνεπειών της τρομοκρατίας, απόδ) πλημμύρά, τυφώνα, καταιγίδα, θύελλα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, έκρηξη ηφαιστείου,
πειρας, απειλής, υποψίας ή αντίληψης τρομοκρατίας
σεισμό ή άλλη διατάραξη των στοιχείων της φύσης
ζ) ρύπανση ή μόλυνση που προκαλείται με/από βιολογικές και/ή χημικές ουσίες είτε αναε) τρομοκρατικές πράξεις και/ή απόπειρα τρομοκρατίας και/ή σαν αποτέλεσμα της προσπάπτύσσονται για ειρηνικούς σκοπούς είτε όχι
θειας πρόληψης, καταστολής ελέγχου ή μείωσης των συνεπειών της τρομοκρατίας, απόη) πειρας,
βλήμα ήαπειλής,
άλλη εκρηκτική
κατόπιν τρομοκρατίας
και/ή απόπειρα τρομοκρατίας ή άλλες
υποψίαςύλη
ή αντίληψης
τρομοκρατίας
άμεσες ή έμμεσες συνέπειες των πιο πάνω συμβάντων και σε περίπτωση οποιασδήποτε
ζ) ρύπανση ή μόλυνση που προκαλείται με/από βιολογικές και/ή χημικές ουσίες είτε ανααπαίτησης δυνάμει της παραγράφου αυτής, το πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί (indeπτύσσονται για ειρηνικούς σκοπούς είτε όχι
mnified) οφείλει να αποδείξει ότι το ατύχημα, περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη προη) βλήμα
άλλη εκρηκτική
ύλημεκατόπιν
και/ή απόπειρα
τρομοκρατίας
ή άλλες
έκυψε ήανεξάρτητα
από και
κανένατρομοκρατίας
τρόπο δεν σχετιζόταν
ή δεν προκλήθηκε
από
ή δεν
άμεσες ή έμμεσες
συνέπειες
των πιο
πάνω συμβάντων
καισυμβάντα
σε περίπτωση
συνδράμηκε
από ή δεν
αποδόθηκε
σε οποιοδήποτε
από τα
αυτά οποιασδήποτε
ή στις επιπτώαπαίτησης
δυνάμει
της δε
παραγράφου
αυτής, τοη πρόσωπο
πουθααπαιτεί
να καλυφθεί
(indeσεις
τούτων.
Ελλείψει
τέτοιας απόδειξης,
Εταιρεία δε
είναι υπόλογη
να προβεί
mnified)
οφείλει να
αποδείξει
ότι το ατύχημα,
απώλεια, ζημιά ή ευθύνη προσε
οποιαδήποτε
πληρωμή
σε σχέση
με την εν περιστατικό,
λόγω απαίτηση
έκυψε ανεξάρτητα από και με κανένα τρόπο δεν σχετιζόταν ή δεν προκλήθηκε από ή δεν
4. όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη που εγείρεται βάσει συμφωνίας αλλά που δεν θα εγειρόσυνδράμηκε από ή δεν αποδόθηκε σε οποιοδήποτε από τα συμβάντα αυτά ή στις επιπτώταν αν δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία
σεις τούτων. Ελλείψει δε τέτοιας απόδειξης, η Εταιρεία δε θα είναι υπόλογη να προβεί
5. όσον
οποιοδήποτε
ποσό
οποιοδήποτε
πρόσωπο
που απαιτεί να καλυφθεί (indeσε που
σχέση
με την εν λόγω
απαίτηση
σεαφορά
οποιαδήποτε
πληρωμή
mnified) θα είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αν δεν υπήρχε
4. όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη που εγείρεται βάσει συμφωνίας αλλά που δεν θα εγειρόσυμφωνία μεταξύ του προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί και του άλλου αυτού προσώπου
ταν αν δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία
6. όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα, περιστατικό, απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία
5. όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί (indeή οποιαδήποτε ζημιά ή δαπάνη που προκύπτει ή προέρχεται από αυτή ή οποιαδήποτε επαmnified) θα είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αν δεν υπήρχε
κόλουθη ζημιά
συμφωνία μεταξύ του προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί και του άλλου αυτού προσώπου
7. όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκα6. όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα, περιστατικό, απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία
λείται ή προέρχεται από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μόλυνση λόγω της ραδιενέργειας από πυή οποιαδήποτε ζημιά ή δαπάνη που προκύπτει ή προέρχεται από αυτή ή οποιαδήποτε επαρηνικά καύσιμα ή από πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών καυσίμων.
κόλουθη ζημιά
Για τους σκοπούς της Εξαίρεσης αυτής, καύση ή ανάφλεξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύ7. όσον
ευθύνη οποιασδήποτε
φύσης
πουofάμεσα
έμμεσα εγείρεται ή προκαναμη αφορά
μέθοδοοποιαδήποτε
πυρηνικής διάσπασης
(self–sustaining
process
nuclearή fission).
λείται ή προέρχεται από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μόλυνση λόγω της ραδιενέργειας από πυ8. όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα, περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που άμεσα ή έμρηνικά καύσιμα ή από πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών καυσίμων.
μεσα εγείρεται ή προκαλείται ή προέρχεται από ύλη πυρηνικών όπλων ή άλλων βλαβερών ουΓια τους σκοπούς της Εξαίρεσης αυτής, καύση ή ανάφλεξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύσιών.
ναμη μέθοδο πυρηνικής διάσπασης (self–sustaining process of nuclear fission).
9. να παρέχει κάλυψη (to indemnify)
8. όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα, περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που άμεσα ή έμα) στον
οδηγόήαν
αυτός βρισκόταν
υπό την
επήρεια
φαρμάκων
ή οινοπνευματωδών
ποτών
μεσα
εγείρεται
προκαλείται
ή προέρχεται
από
ύλη πυρηνικών
όπλων
ή άλλων βλαβερών
ουή
ναρκωτικών
σιών.
β) παρέχει
στον Ασφαλισμένο
αν αυτός γνώριζε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια φαρμάκων
9. να
κάλυψη (to indemnify)
ή οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών
α) στον οδηγό αν αυτός βρισκόταν υπό την επήρεια φαρμάκων ή οινοπνευματωδών ποτών
και ήο ναρκωτικών
οδηγός αυτός καταδικάστηκε από Ποινικό Δικαστήριο ότι οδηγούσε υπό την επήρεια
αυτή ή υπήρχε επαρκής μαρτυρία βάσει της οποίας θα μπορούσε να καταδικαστεί.
β) στον Ασφαλισμένο αν αυτός γνώριζε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια φαρμάκων
10. όσον
αφορά οποιαδήποτε
ευθύνη
προσώπου που απορρέει από εσκεμμένη και προσχεδιαή οινοπνευματωδών
ποτών
ή ναρκωτικών
σμένη ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα
και ο οδηγός αυτός καταδικάστηκε από Ποινικό Δικαστήριο ότι οδηγούσε υπό την επήρεια
και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο γεγονός.
αυτή ή υπήρχε επαρκής μαρτυρία βάσει της οποίας θα μπορούσε να καταδικαστεί.
11. όσον αφορά θάνατο ή σωματική βλάβη σε 24
επιβάτες ή πληρώματα ή οποιαδήποτε άτομα που
10. παρέχουν
όσον αφορά
οποιαδήποτε
ευθύνη προσώπου
που απορρέει
από εσκεμμένη
προσχεδια-ή
υπηρεσίες
σε αεροσκάφη
και/ή οποιαδήποτε
απώλεια
ή ζημιά σε και
αεροσκάφος
σμένη
ενέργεια,
πράξη
ή
παράλειψη
που
αποτελεί
κακούργημα
με
βάση
τον
Ποινικό
Κώδικα
εξαρτήματα ή ανταλλακτικά ή άλλο εξοπλισμό είτε βρίσκονται πάνω στο αεροσκάφος είτε όχι
ή σε
και που δεν μπορεί
οποιαδήποτε
φορτία.να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο γεγονός.
12. όσον αφορά οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια ή ευθύνη
κατά την διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης
24
του Μηχανοκινήτου Οχήματος κατά την διάρκεια που βρίσκεται μέσα ή πάνω σε οποιοδήποτε

d) flood, typhoon, hurricane, storm or tempest, cyclone, tornado, volcanic eruption, earthquake or
other convulsion of nature
e) terrorist acts and/or attempted terrorist acts and/or as a result of steps taken to prevent, supd) flood,
storm
or tempest,ofcyclone,
tornado,
volcanicthreatened,
eruption, earthquake
press,typhoon,
control orhurricane,
reduce the
consequences
any actual,
attempted,
suspected or
other
convulsion
of nature
perceived
terrorism

4.
5.
4.
6.
5.
7.
6.
7.
8.
9.
8.

e)
acts and/or
attempted
terrorist
and/orsubstances
as a result whether
of steps taken
to prevent,
supf) terrorist
contamination
by/from
biological
and/oracts
chemical
deployed
for peaceful
press, control
or reduce the consequences of any actual, attempted, threatened, suspected or
purposes
or otherwise
perceived terrorism
g) missile or other explosive material following a terrorist attack and/or attempted terrorist attack or
f) contamination
and/orofchemical
substances
whether and
deployed
for peaceful
any of the
said occurrences
in the event
of any
by any direct orby/from
indirectbiological
consequences
purposes
or otherwise
claim
hereunder,
the person claiming to be indemnified shall prove that the accident, event, loss,
damage or liability arose independently of and was in no way connected with or occasioned by or
material
a terrorist
attackorand/or
attempted terrorist
attack
or
g) contributed
missile or other
to byexplosive
or traceable
to anyfollowing
of the said
occurrences
any consequence
thereof.
In deby
any
direct
or
indirect
consequences
of
any
of
the
said
occurrences
and
in
the
event
of
any
fault of such proof, the Company shall not be liable to make any payment in respect of such a claim
claim hereunder, the person claiming to be indemnified shall prove that the accident, event, loss,
damage
or liability
of andofwas
in no way connected
with ornot
occasioned
by or
attaches by virtue
an agreement
but which would
have attached
in respect
of any
liabilityarose
whichindependently
contributed
to such
by or agreement
traceable to any of the said occurrences or any consequence thereof. In dein the
absence of
fault of such proof, the Company shall not be liable to make any payment in respect of such a claim
in respect of any sum which any person claiming to be indemnified would have been entitled to rein respect
anyparty
liability
by virtue
of ansuch
agreement
would not have attached
cover
fromofany
butwhich
for anattaches
agreement
between
person but
andwhich
such party
in the absence of such agreement
in respect of any accident, event, loss or damage to any property whatsoever or any loss or expense
in
respect ofresulting
any sumorwhich
anythere
person
to be indemnified
whatsoever
arising
fromclaiming
or any consequential
losswould have been entitled to recover from any party but for an agreement between such person and such party
in respect of any liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or
in respect
any accident,
event,
loss or damagebytoradioactivity
any propertyfrom
whatsoever
or any
or expense
arising
fromofionising
radiations
or contamination
any nuclear
fuelloss
or from
any nuwhatsoever
resulting
or
arising
there
from
or
any
consequential
loss
clear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purposes of this Exception, combustion
shall include any self-sustaining process of nuclear fission.
in respect of any liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or
arising
fromofionising
radiations
or contamination
from or
anyindirectly
nuclear fuel
or from
nuin
respect
any accident,
event,
loss, damagebyorradioactivity
liability directly
caused
by any
or conclear waste
the combustion
of nuclear
fuel.
For the
purposes
of this matter.
Exception, combustion
weapons,
material
or other
deleterious
tributed
to byfrom
or arising
from nuclear
shall include any self-sustaining process of nuclear fission.
to indemnify
in respect of any accident, event, loss, damage or liability directly or indirectly caused by or cona) the person
such nuclear
person was
under material
the influence
of intoxicating
tributed
to by ordriving
arisingif from
weapons,
or other
deleteriousmedicine,
matter. liquor or drugs

b) indemnify
the Insured if to his knowledge the driver was under the influence of intoxicating medicine, liquor
9. to
or drugs
a) the person driving if such person was under the influence of intoxicating medicine, liquor or drugs
and such driver has been convicted by a Criminal Court for driving under such influence or there was
b)
the Insured
if toon
hiswhich
knowledge
thehave
driverbeen
was so
under
the influence of intoxicating medicine, liquor
sufficient
evidence
he could
convicted.
or drugs
10. in respect of any liability incurred by any person as a result of intentional and/or premeditated act or
and
such which
driver has
been convicted
by a Criminal
for Law
driving
influence
or thereaswas
omission
is a felony
in accordance
with the Court
Criminal
andunder
whichsuch
cannot
be regarded
an
sufficient
on which he could have been so convicted.
accidentalevidence
happening.
11. in respect of death or bodily injury to aircraft passengers
or crew or to anybody providing services to
25
10. in
respect
liability
incurred
any person
as a result
of intentional
act or
aircraft
or of
in any
respect
of any
loss by
or damage
to aircraft
or parts
or spareand/or
parts premeditated
or other equipment
omission
which
is
a
felony
in
accordance
with
the
Criminal
Law
and
which
cannot
be
regarded
as an
whether on the aircraft or not or to any cargoes whatsoever.
accidental
happening.
12. in respect of any loss or damage or liability whilst the Motor Vehicle is being loaded/unloaded or car25
ried in or on any conveyance.

παρέχουν υπηρεσίες σε αεροσκάφη και/ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε αεροσκάφος ή
εξαρτήματα ή ανταλλακτικά ή άλλο εξοπλισμό είτε βρίσκονται πάνω στο αεροσκάφος είτε όχι ή σε
οποιαδήποτε φορτία.
12. όσον αφορά οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια ή ευθύνη κατά την διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης
κατά
την σε
διάρκεια
πουήβρίσκεται
μέσα
ή πάνω σε οποιοδήποτε
11. του
όσονΜηχανοκινήτου
αφορά θάνατο Οχήματος
ή σωματική
βλάβη
επιβάτες
πληρώματα
ή οποιαδήποτε
άτομα που
μεταφορικό
μέσο.
παρέχουν υπηρεσίες σε αεροσκάφη και/ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε αεροσκάφος ή
13. όσον
αφοράή το
θάνατο ή ήτηάλλο
σωματική
βλάβη
οποιουδήποτε
που προκύπτει
εξαρτήματα
ανταλλακτικά
εξοπλισμό
είτε βρίσκονται
πάνωπροσώπου
στο αεροσκάφος
είτε όχι ή ως
σε
αποτέλεσμα
κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του προσώπου αυτού από το πρόσωπο που
οποιαδήποτε και
φορτία.
να καλυφθεί
δυνάμει
τουήΑσφαλιστηρίου
αυτού.
οποιαδήποτε
ζημιά
απώλεια ή ευθύνη
κατά την διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης
12. απαιτεί
όσον αφορά
14. όσον
αφορά
οποιαδήποτε
απώλεια,
ζημιά
ή
ευθύνη
προκύπτει
συμβαίνει
από ή
του Μηχανοκινήτου Οχήματος κατά την διάρκεια που
πουπροκαλείται,
βρίσκεται μέσα
ή πάνωή σε
οποιοδήποτε
στο μηχανοκίνητο
μεταφορικό
μέσο. όχημα ενώ αυτό βρίσκεται σταθερά ακινητοποιημένο στο έδαφος και
μηχάνημα
13. χρησιμοποιείται
όσον αφορά τοωςθάνατο
ή τηή εργαλείο.
σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου που προκύπτει ως
ΟΡΟΙαποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του προσώπου αυτού από το πρόσωπο που
απαιτεί να καλυφθεί δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.
1. Ερμηνεία
προκύπτειλέξη
ή συμβαίνει
14. Ασφαλιστήριο
όσον αφορά οποιαδήποτε
απώλεια,
ζημιά ή ευθύνη
προκαλείται,
Το
αυτό και ο Πίνακας
θεωρούνται
ως μιαπου
σύμβαση
και οποιαδήποτε
ή φράσηαπό
στηνή
στοέχειμηχανοκίνητο
όχημα
ενώ
βρίσκεται
σταθερά
ακινητοποιημένο
έδαφος
οποία
αποδοθεί ειδική
έννοια
σε αυτό
οποιοδήποτε
μέρος
του Ασφαλιστηρίου
αυτούστο
ή του
Πίνακα και
θα
μηχάνημα
ή εργαλείο.
έχειχρησιμοποιείται
αυτήν την ειδικήωςέννοια
οπουδήποτε
αυτή εμφανίζεται.
ΟΡΟΙ
2. Καθήκον του Ασφαλισμένου
Η πιστή
τήρηση και συμμόρφωση με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού στο μέτρο που αυτοί
1.
Ερμηνεία
ναθεωρούνται
πράξει ή να ως
μηνμια
πράξει
ο Ασφαλισμένος
ή οποιοδήποτε
πρόσωπο
αναφέρονται
σε οτιδήποτε
Το
Ασφαλιστήριο
αυτό και οοφείλει
Πίνακας
σύμβαση
και οποιαδήποτε
λέξη ή φράση
στην
που
να καλυφθεί
καθώς και μέρος
η αλήθεια
των δηλώσεων αυτού
και απαντήσεων
στην
οποίααπαιτεί
έχει αποδοθεί
ειδική(indemnified)
έννοια σε οποιοδήποτε
του Ασφαλιστηρίου
ή του Πίνακα
θα
Πρόταση
(conditions
precedent) για τυχόν ευθύνη της Εταιρείας για την
έχει αυτήνσυνιστούν
την ειδική προϋποθέσεις
έννοια οπουδήποτε
αυτή εμφανίζεται.
πληρωμή
οποιουδήποτε
ποσού δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού.
2. Καθήκον
του Ασφαλισμένου
3.
Γραπτή
Ειδοποίηση
Η πιστή τήρηση και συμμόρφωση με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού στο μέτρο που αυτοί
Κάθε
ειδοποίηση
που δίδεται
ή κοινοποίηση
δυνάμει
του Ασφαλιστηρίου
αυτού πρέπει
να
αναφέρονται
σε οτιδήποτε
οφείλει
να πράξει που
ή ναγίνεται
μην πράξει
ο Ασφαλισμένος
ή οποιοδήποτε
πρόσωπο
επιδίδεται
στην Εταιρεία.
που απαιτείγραπτώς
να καλυφθεί
(indemnified) καθώς και η αλήθεια των δηλώσεων και απαντήσεων στην
4.
Πιστοποιητικό
καταλληλότητας
Συμφώνα με
τον Καν.65
των περί
Μηχανοκινήτων
Οχημάτων
Πρόταση
συνιστούν
προϋποθέσειςΟχήματος
(conditions
precedent)
για(9)
τυχόν
ευθύνη
της Εταιρείας
για την
4.
Φροντίδα
του Μηχανοκίνητου
και
Τροχαίας
Κινήσεωςποσού
Κανονισμών,
οδική
χρήση του
οποιουδήποτε
Μηχανοκίνητου
πληρωμή
οποιουδήποτε
δυνάμει απαγορεύεται
του Ασφαλιστηρίου
αυτού.
ΟΑσφαλισμένοςθαλαμβάνειόλαταενδεικνυόμεναμέτρα
γιαη την
προστασία
ΜηχανοκινήτουΟχήματοςαπό
Οχήματος,
χωρίς
πιστοποιητικό
καταλληλότητας.
Έστω
και αν έχει
ανανεωθεί
άδεια κυκλοφορίας
απώλεια
ή ζημιά
και για
τη διατήρηση του
σε καλή κατάσταση
η δε Εταιρεία
πάντοτε τοη απόλυτο
δικαίωμα να
3. Γραπτή
Ειδοποίηση
οχήματος
δενπου
έχει
σε ισχύ
πιστοποιητικό
θεωρείται ανασταλείσα,
μέχρις
εξετάζει
τοπου
ΜηχανοκίνητοΌχημαήοποιοδήποτεμέροςτούτουήοποιοδήποτεοδηγόήυπάλληλοτουΑσφαλισμένου.
του Ασφαλιστηρίου
αυτού πρέπει
να
Κάθε ειδοποίηση
δίδεται
ή κοινοποίηση
πουκαταλληλότητας,
γίνεται δυνάμει αυτή
ότου
ο ιδιοκτήτης
του
, εφοδιαστεί
πιστοποιητικό
Στην
περίπτωση
ατυχήματος
ή μηχανικής
βλάβης,μετοτέτοιο
Μηχανοκίνητο
Όχημακαταλληλότητας.
δεν θα αφήνεται ανεπιτήρητο
επιδίδεται
γραπτώς
στηνοχήματος
Εταιρεία.
εκτός
αν ληφθούν
κατάλληλες προφυλάξεις
5.
4.
Φροντίδα
του οιΜηχανοκίνητου
Οχήματοςγια την πρόληψη περαιτέρω απώλειας ή ζημιάς και/ή αποφυγή
οποιουδήποτε ατυχήματος και/ή ευθύνης και σε περίπτωση
πουπροστασία
το Μηχανοκίνητο
Όχημα οδηγηθεί προτού
ΟΑσφαλισμένοςθαλαμβάνειόλαταενδεικνυόμεναμέτρα
για την
του ΜηχανοκινήτουΟχήματοςαπό
γίνουν
οι
αναγκαίες
επιδιορθώσεις,
οποιαδήποτε
επιπρόσθετη
ζημιά
στο
Μηχανοκίνητο
ευθύνη
απώλεια ή ζημιά και για τη διατήρηση του σε καλή κατάσταση η δε Εταιρεία έχει πάντοτε τοΌχημα
απόλυτοή άλλη
δικαίωμα
να
εξαιρείται
της
κάλυψης
που
παρέχεται
από
το
Ασφαλιστήριο
αυτό.
εξετάζει το ΜηχανοκίνητοΌχημαήοποιοδήποτεμέροςτούτουήοποιοδήποτεοδηγόήυπάλληλοτουΑσφαλισμένου.
5. Γνωστοποίηση
Ατυχημάτων
Στην
περίπτωση ατυχήματος
ή μηχανικής βλάβης, το Μηχανοκίνητο Όχημα δεν θα αφήνεται ανεπιτήρητο
Σε περίπτωση
οποιουδήποτε
περιστατικού
εξαιτίας
οποίουπεραιτέρω
δυνατό νααπώλειας
εγερθεί ήαπαίτηση
δυνάμει
του
εκτός
αν ληφθούν
οι κατάλληλες
προφυλάξεις
για τηντου
πρόληψη
ζημιάς και/ή
αποφυγή
Ασφαλιστηρίου
αυτού, ο Ασφαλισμένος
πρεπει
να επικοινωνεί
με το τηλεφωνικό
κέντρο
της
οποιουδήποτε ατυχήματος
και/ή ευθύνης και
σε περίπτωση
που τοαμέσως
Μηχανοκίνητο
Όχημα οδηγηθεί
προτού
Εταιρείας
στην τηλεφωνική
γραμμή
77 77 81 07επιπρόσθετη
και θα δίνει ζημιά
όλες τις
πληροφορίες.
γίνουν οι αναγκαίες
επιδιορθώσεις,
οποιαδήποτε
στοαναγκαίες
Μηχανοκίνητο
Όχημα ή άλλη ευθύνη
Ο Ασφαλισμένος
θα συμμορφώνεται
καιτο
θαΑσφαλιστήριο
ακολουθεί τις
οδηγίες που του δίνονται και θα παραδίδει
εξαιρείται
της κάλυψης
που παρέχεται από
αυτό.
σε εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο της Εταιρείας που επισκέπτεται τη σκηνή του ατυχήματος τα απαραίτητα
6.
5.
Γνωστοποίηση Ατυχημάτων
στοιχεία
ή έγγραφα
που απαιτούνται
για την
υποβολή
της απαίτησης
Σε
περίπτωση
οποιουδήποτε
περιστατικού
εξαιτίας
του οποίου
δυνατό του.
να εγερθεί απαίτηση δυνάμει του
Κάθε
επιστολή,
απαίτηση,
ένταλμα,
κλήση
και
δικόγραφο
θα
θα αποστέλλεται
Ασφαλιστηρίου αυτού, ο Ασφαλισμένος πρεπει να επικοινωνείγνωστοποιείται
αμέσως με το ήτηλεφωνικό
κέντροστην
της
Εταιρεία
αμέσως
μόλις
ληφθεί.
Ειδοποίηση
θα
δίνεται
επίσης
στην
Εταιρεία
αμέσως
Εταιρείας στην τηλεφωνική γραμμή 77 77 81 07 και θα δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. μόλις ο
Ασφαλισμένος
ή οποιοδήποτε
πρόσωπο
να καλυφθεί
(indemnified)
λάβει γνώση
Ο Ασφαλισμένος
θα συμμορφώνεται
καιπου
θα απαιτεί
ακολουθεί
τις οδηγίες
που του δίνονται
και θαεπικείμενης
παραδίδει
δίωξης,
θανατικής
ανάκρισης
ή
έρευνας
σχετικά
με
οποιοδήποτε
τέτοιο
περιστατικό.
σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρείας που επισκέπτεται τη σκηνή του ατυχήματος τα απαραίτητα
στοιχεία ή έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή
26 της απαίτησης του.
Κάθε επιστολή, απαίτηση, ένταλμα, κλήση και δικόγραφο θα γνωστοποιείται ή θα αποστέλλεται στην
Εταιρεία αμέσως μόλις ληφθεί. Ειδοποίηση θα δίνεται επίσης στην Εταιρεία αμέσως μόλις ο
Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί (indemnified) λάβει γνώση επικείμενης
δίωξης, θανατικής ανάκρισης ή έρευνας σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό.
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aircraft or in respect of any loss or damage to aircraft or parts or spare parts or other equipment
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Every letter, claim, writ, summons and process shall
27 be notified or forwarded to the Company immediately on receipt. Notice shall also be given to the Company immediately the Insured or any person claiming to be indemnified shall have knowledge of any impending prosecution, inquest or fatal inquiry in
connection with any such occurrence.
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Στην περίπτωση ατυχήματος, κλοπής ή άλλης πράξης που συνιστά ποινικό αδίκημα και που είναι δυνατό να
γίνει αιτία για απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, ο Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιεί αμέσως
την Αστυνομία και να συνεργάζεται με την Εταιρεία ώστε να επιτευχθεί η καταδίκη του παραβάτη.
Καμία απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, εκτός για συμμόρφωση προς το Νόμο, θα είναι πληρωτέα αν ο Ασφαλισμένος δε συμμορφωθεί με τους όρους του παρόντος άρθρου.
6. Διαδικασία απαιτήσεων
7.
Ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί (indemnified), δεν θα προβαίνει σε παραδοχή,
προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται αν το
επιθυμεί, να αναλάβει και να διεξάγει εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να
καλυφθεί (claiming indemnity), την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης ή να εγείρει μήνυση εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί (claiming indemnity) για
δικό της όφελος οποιαδήποτε απαίτηση για κάλυψη ή αποζημιώσεις (indemnity or damages) ή άλλως πως. Η
Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί όπως νομίζει ορθό κατά την κρίση της υπό τις περιστάσεις κατά τη
διεξαγωγή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας και για τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης ο δε Ασφαλισμένος και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί (claiming indemnity) θα παρέχει όλες τις πληροφορίες και βοήθεια που η Εταιρεία δυνατό να χρειαστεί. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε οποιαδήποτε
πληρωμή προς το σκοπό διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης και τέτοια πληρωμή περιλαμβάνει ποσό που
δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό, ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί (claiming indemnity) θα καταβάλλει στην Εταιρεία το μη καλυπτόμενο ποσό.
8.
7. Άλλη Ασφάλιση
Αν κατά το χρόνο κατά τον οποίο προκύπτει οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που καλύπτει την ίδια απώλεια, ζημιά ή ευθύνη, η Εταιρεία δεν είναι υπόχρεη να καταβάλει ή συνεισφέρει πέραν του μεριδίου που της αναλογεί για οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση
και τα σχετιζόμενα με αυτήν έξοδα και δαπάνες. Νοείται πάντοτε ότι τίποτε στον Όρο αυτό δεν δημιουργεί για την Εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη από την οποία αν δεν υπήρχε ο Όρος αυτός, αυτή θα απαλλασσόταν δυνάμει της Εξαίρεσης 1 (β) του Μέρους II του Ασφαλιστηρίου αυτού.
8. Ακύρωση
9.
Η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αυτό αποστέλλοντας ειδοποίηση επτά ημερών με συστημένη επιστολή στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Σε αυτή την περίπτωση, η
Εταιρεία επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα κατά αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Το Ασφαλιστήριο
μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον Ασφαλισμένο με ειδοποίηση επτά ημερών. Σε αυτή την περίπτωση και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου της Ασφάλισης και το/τα ισχύοντα Πιστοποιητικό/ά Ασφάλισης έχει/ουν επιστραφεί στην Εταιρεία κατά ή πριν την
ημερομηνία της ακύρωσης, η Εταιρεία δικαιούται στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα με βάση τα ασφάλιστρα
που ισχύουν για Ασφάλιση Βραχείας Περιόδου (at the Companyʼs Short Period rates).
10.
9. Διαιτησία
Όλες οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ των Μερών συνεπεία ή σε σχέση με το Ασφαλιστήριο αυτό, εκτός
από το Μέρος II του Ασφαλιστηρίου, παραπέμπονται για απόφαση από ένα Διαιτητή που διορίζεται γραπτώς
από τα διαφωνούντα Μέρη. Σε περίπτωση που τα Μέρη δεν συμφωνούν όσον αφορά την ταυτότητα του Διαιτητή, ο Διαιτητής θα διορίζεται από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Η απόφαση
του Διαιτητή που θα διοριστεί είτε από τα Μέρη είτε από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όπως αναφέρεται πιο πάνω, θα είναι τελική και δεσμευτική για τα Μέρη
Αν η Εταιρεία αρνηθεί ευθύνη όσον αφορά οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού και
τέτοια απαίτηση δεν έχει παραπεμφθεί σε διαιτησία δυνάμει των προνοιών που διαλαμβάνονται στον Όρο
αυτό μέσα σε δώδεκα ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία της ειδοποίησης άρνησης ευθύνης, η
απαίτηση θεωρείται για οποιοδήποτε σκοπό ότι έχει εγκαταλειφθεί και δεν είναι πληρωτέα δυνάμει του
Ασφαλιστηρίου αυτού.
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In the case of an accident, theft or other act which constitutes a criminal act and which may give rise to
a claim under this Policy, the Insured is obliged to notify immediately the Police and to cooperate with the
Company in order to secure the conviction of the offender under this Policy.
No claim will become payable, except to comply with the provisions of the Law, if the Insured does not
comply with the terms of this Condition.

7.
6. Claims Procedure

No admission, offer, promise or payment shall be made by or on behalf of the Insured or any person
claiming to be indemnified without the written consent of the Company. The Company shall be entitled,
if it so desires, to take over and conduct in the name of the Insured or other person claiming indemnity
under the Policy the defence or settlement of any claim or to prosecute in the name of the Insured or other
person claiming indemnity under the Policy for its own benefit any claim for indemnity or damages or
otherwise. The Company has the right to act in the way it believes fit under the circumstances and shall
have full discretion in the conduct of any proceedings and in the settlement of any claim and the Insured
and or other person claiming indemnity under the Policy shall give all such information and assistance
as the Company may require. If the Company shall make any payment in settlement of any claim and
such payment includes any amount not covered by this Policy, the Insured or other person claiming indemnity under the Policy shall repay such amount to the Company.

7.
8. Other Insurance

If at the time any claim arises under this Policy there is any other insurance covering the same loss, damage or liability, the Company shall not be liable to pay or contribute more than its rateable proportion of
any such claim and of any costs or expenses in connection therewith. Provided always that nothing in
this Condition shall impose on the Company any liability from which but for this Condition it would have
been relieved under Exception 1(b) to Section II of this Policy.

8.
9. Cancellation

The Company may cancel this Policy by sending seven days' notice by registered letter to the Insured at
his last known address. In such event, the Company will return to the Insured the pro rata unearned premium. The Policy may be cancelled at any time by the Insured on seven days' notice. In such event and
provided no claim has arisen during the current Period of Insurance and the current Certificate(s) of Insurance has/have been returned to the Company on or before the date of cancellation, the Company
shall be entitled to the earned premium calculated at the Company's Short Period rates for the time during the current Period that the Policy has been in force.

10.
9. Arbitration

All differences arising between the Parties out of or in connection with this Policy except under Section
II of the Policy, shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the Parties
in difference. In case the Parties cannot agree upon the identity of the Arbitrator such Arbitrator, shall be
appointed by the President of the District Court of Nicosia. The Award of such Arbitrator whether appointed by the Parties in difference or by the President of the District Court of Nicosia as herein above
mentioned shall be final and binding upon the Parties
If the Company shall disclaim liability for any claim under this Policy and such claim shall not within
twelve calendar months from the date of such disclaimer have been referred to Arbitration under
the provisions herein contained then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.
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σιοδοτημένου
Οδηγού
τουΙΙ από
Μέρους
ΙΙ “Ευθύνη
Έναντι
Τρίτου”
επεκτείνεται
γιαοδήγηση
να περιλαμβάνει
Κάλυψη
(Indemnity)
του
Ασφαλισμένου
και οποιουδήποτε
οποιουδήποτε
άλλου
Εξουκάτω από
απόη την
την
Παράγραφο
ευθύνη
οποία
προκύπτει
ατύχημα
που προκλήθηκε
ή προκύπτει
από την
από
τον
σιοδοτημένου
Οδηγού
του
Μέρους
ΙΙΙΙ “Ευθύνη
Έναντι
επεκτείνεται
για
να
περιλαμβάνει
ευθύνη η οποία
προκύπτει
ατύχημα
που προκλήθηκε
ή προκύπτει
από τον
σιοδοτημένου
Οδηγού
τουαπό
Μέρους
“Ευθύνη
Έναντι Τρίτου”
Τρίτου”
επεκτείνεται
γιαοδήγηση
να
περιλαμβάνει
Ασφαλισμένο
ενός
ιδιωτικού
μηχανοκίνητου
οχήματος
του
ίδιου
Τύπουαπό
με την
αυτό
που
περιγράφεευθύνη
οποία
προκύπτει
από
ατύχημα
που
προκλήθηκε
ήή σε
προκύπτει
την
οδήγηση
τον
Ασφαλισμένο
ενός
μηχανοκίνητου
οχήματος
του
ίδιου
με
αυτό
πουενοικιάστηκε
περιγράφεστον
του
Ασφαλιστιρίου
αυτού
καικαι
που
δενδεν
ανήκει
αυτόν
ή από
στην
σύζυγο
και
/ ήαπό
παιδιά
ευθύνη
οποία
προκύπτει
από
ατύχημα
που
προκλήθηκε
προκύπτει
από
την
οδήγηση
από
τον
ται
στονηηΠίνακα
Πίνακα
τουιδιωτικού
Ασφαλιστηρίου
αυτού
που
ανήκει
σεΤύπου
αυτόν
ή που
δεν
Ασφαλισμένο
μηχανοκίνητου
οχήματος
του
ίδιου
με
αυτό
που
περιγράφεται
Πίνακα
Ασφαλιστηρίου
που
ανήκει
σεΤύπου
αυτόν
ήεργοδότη
που
δεν
του στον
(δεδομένου
ότιτου
η ιδιωτικού
σύζυγος
και
/ ή τααυτού
παιδιάήκαι
του
ζουνδεν
κάτω
από
την
ίδια
στέγη)
που
δενενοικιάστηκε
ενοικιάστηκε
Ασφαλισμένο
ενός
ιδιωτικού
μηχανοκίνητου
οχήματος
του
ίδιου
Τύπου
με
αυτό
που
περιγράφε(σύμφωνα
με ενός
μια
συμφωνία
ενοικιαγοράς
άλλως
πως)
σε
αυτόν
ή τον
του
ή συνέται
στον
του
Ασφαλιστηρίου
αυτού
που
δεν
ανήκει
σε
αυτόν
που
δεν
πως)
σε αυτόν
ή τονήήεργοδότη
του ήφύσης
συνέ(σύμφωνα
με μια
συμφωνία
ήκαι
άλλως
ται
στον
Πίνακα
του
Ασφαλιστηρίου
αυτούσε
και
πουάλλη
δεν
ανήκει
σε
αυτόν
που
δεν ενοικιάστηκε
ενοικιάστηκε
ταιρο
τουΠίνακα
και
νοούμενου
ότιενοικιαγοράς
δεν υπάρχει
ισχύ
κάλυψη
ή ασφάλεια
οποιασδήποτε
πως)
σε
αυτόν
ή
τον
εργοδότη
ήήφύσης
συνέ(σύμφωνα
με
μια
συμφωνία
ενοικιαγοράς
ή
άλλως
ταιρο
του
και
νοούμενου
ότι
δεν
υπάρχει
σε
ισχύ
άλλη
κάλυψη
ή
ασφάλεια
οποιασδήποτε
πως) σε αυτόν
ή τον εργοδότη
του
συνέ(σύμφωνα
με μια συμφωνία
ενοικιαγοράς
ή άλλως
(είτε
αυτή συναφθηκε
από τον
ασφαλισμένο
ή οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο)
η οποία του
να καλύπτει
ταιρο
του
και
νοούμενου
ότι
δεν
υπάρχει
σε
ισχύ
άλλη
κάλυψη
ή
ασφάλεια
οποιασδήποτε
φύσης
(είτε
αυτή
συναφθηκε
από
τον
ασφαλισμένο
ή
οποιοδήποτε
άλλο
πρόσωπο)
η
οποία
να
καλύπτει
ταιρο
του και ήνοούμενου
ότιίδια
δενσωματική
υπάρχει σεβλάβη,
ισχύ άλλη
κάλυψη
ή ασφάλεια οποιασδήποτε φύσης
απώλεια
ή ζημιά.
εξολοκλήρου
μερικώς την
(είτε
αυτή
ασφαλισμένο
ήή οποιοδήποτε
άλλο
εξολοκλήρου
ή μερικώςαπό
τηντον
σωματική
βλάβη,
απώλεια
ζημιά.πρόσωπο)
(είτε
αυτή
συναφθηκε
από
τον
ασφαλισμένο
οποιοδήποτε
άλλο
πρόσωπο) ηη οποία
οποία να
να καλύπτει
καλύπτει
Νοείται
καισυναφθηκε
συμφωνείται
ότι
ηίδια
παρούσα
οπισθογράφηση
ισχύήμόνο:
εξολοκλήρου
ήή εγγεγραμμένα
μερικώς
την
βλάβη,
απώλεια
ζημιά.
Νοείται
και συμφωνείται
παρούσα
οπισθογράφηση
ισχύήήμόνο:
εξολοκλήρου
μερικώς ότι
τηνηίδια
ίδια
σωματική
βλάβη,
απώλεια
ζημιά.
1. για οχήματα
στησωματική
Κυπριακή
Δημοκρατία
Νοείται
και
ότι
ηη παρούσα
οπισθογράφηση
1. Στο
για οχήματα
εγγεγραμμένα
στη Κυπριακή
Δημοκρατία
Νοείται
και συμφωνείται
συμφωνείται
ότι εξαιρουμένων
παρούσα
οπισθογράφηση
ισχύ
μόνο:
2.
έδαφος
της
Κύπρου
των
περιοχώνισχύ
τηςμόνο:
Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες
1.
οχήματα
εγγεγραμμένα
στη
Κυπριακή
Δημοκρατία
2. ηγια
Στο
έδαφος της
εξαιρουμένων
των
περιοχών
της Κυπριακής έλεγχο
Δημοκρατίας στις οποίες
1.
για
οχήματα
εγγεγραμμένα
στη
Κυπριακή
Δημοκρατία
κυβέρνηση
τηςΚύπρου
Κυπριακής
Δημοκρατίας
δεν
ασκεί αποτελεσματικό
2.
της
εξαιρουμένων
των
περιοχών
της
Δημοκρατίας
κυβέρνηση
τηςΚύπρου
Κυπριακής
Δημοκρατίας
ασκεί
αποτελεσματικό
στις οποίες
οποίες
2. ηΣτο
Στο
έδαφος
της
Κύπρου
εξαιρουμένων
τωνδεν
περιοχών
της Κυπριακής
Κυπριακής έλεγχο
Δημοκρατίας στις
Κατά
ταέδαφος
άλλα ισχύουν
οι Όροι
του
Ασφαλιστηρίου
αυτού.
η
κυβέρνηση
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας
δεν
ασκεί
αποτελεσματικό
έλεγχο
Κατά
τα
άλλα
ισχύουν
οι
Όροι
του
Ασφαλιστηρίου
αυτού.
κυβέρνηση
της Κυπριακής
δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο
3. ηΌταν
ο ασφαλισμένος
είναι Δημοκρατίας
κάτω των 70 ετών
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΡ.οι
3 Όροι του Ασφαλιστηρίου αυτού.
Κατά
Κατά τα
τα άλλα
άλλα ισχύουν
ισχύουν
του Ασφαλιστηρίου αυτού.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΡ.οι
3 Όροι
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΡ.
3
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΡ. 3 ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Διά του παρόντος
δηλώνεται
και συμφωνείται ότι η Γενική Εξαίρεση 3(δ) του Ασφαλιστηρίου αυτού διαΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Διά
του παρόντος
δηλώνεται
και ήσυμφωνείται
ότι η Γενική Εξαίρεση
3(δ) του
διαΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
γράφεται
σε σχέση
με απώλεια
ζημιά του Μηχανοκινήτου
Οχήματος
πουΑσφαλιστηρίου
προκαλείται ή αυτού
προκύπτει
Διά
του
παρόντος
δηλώνεται
και
συμφωνείται
ότι
η
Γενική
Εξαίρεση
3(δ)
του
Ασφαλιστηρίου
αυτού
διαγράφεται
σε
σχέση
με
απώλεια
ή
ζημιά
του
Μηχανοκινήτου
Οχήματος
που
προκαλείται
ή
προκύπτει
Διά
τουαπό
παρόντος
δηλώνεται
συμφωνείται
ότι ηκυκλώνα,
Γενική Εξαίρεση
3(δ) τουέκρηξη
Ασφαλιστηρίου
αυτού
διαάμεσα
πλημμύρα,
τυφώνα,και
καταιγίδα,
θύελλα,
ανεμοστρόβιλο,
ηφαιστείου,
σεισμό
γράφεται
σε
σχέση
με
απώλεια
ή
ζημιά
του
Μηχανοκινήτου
Οχήματος
που
προκαλείται
ή
προκύπτει
σεισμό
άμεσα
από
πλημμύρα,
τυφώνα,
καταιγίδα,
θύελλα,
κυκλώνα,
ανεμοστρόβιλο,
έκρηξη
ηφαιστείου,
γράφεται
σε σχέσητων
μεστοιχείων
απώλεια ήτης
ζημιά
του Κατά
Μηχανοκινήτου
Οχήματος
πουτου
προκαλείται
ή προκύπτει
ή άλλη διαταραχή
φύσης.
τα άλλα ισχύουν
οι Όροι
Ασφαλιστηρίου
αυτού.
άμεσα
από
πλημμύρα,
τυφώνα,
καταιγίδα,
θύελλα,
κυκλώνα,
ανεμοστρόβιλο,
έκρηξη
ηφαιστείου, σεισμό
ήάμεσα
άλληαπό
διαταραχή
τωντυφώνα,
στοιχείων
της φύσης.
Κατάκυκλώνα,
τα άλλα ισχύουν
οι Όροι του
Ασφαλιστηρίου
αυτού.
πλημμύρα,
καταιγίδα,
θύελλα,
ανεμοστρόβιλο,
έκρηξη
ηφαιστείου,
σεισμό
ΑΡ.στοιχείων
4
ήήΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
άλλη
της
άλλη διαταραχή
διαταραχή των
των
της φύσης.
φύσης. Κατά
Κατά τα
τα άλλα
άλλα ισχύουν
ισχύουν οι
οι Όροι
Όροι του
του Ασφαλιστηρίου
Ασφαλιστηρίου αυτού.
αυτού.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΡ.στοιχείων
4 ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑ,
ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ,
ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΡ.
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ,
ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΡ. 44 ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑ,
του Ασφαλιστηρίου αυτού
Διά του παρόντος
δηλώνεται
και συμφωνείται
ότι η Γενική
Εξαίρεση 3.β)
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑ,
ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ
ΚΑΙ
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ
Διά
του παρόντος
και
συμφωνείται
ότι η Γενική
Εξαίρεση 3.β)
του Ασφαλιστηρίου αυτού
ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑ,
ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ,
ΑΠΕΡΓΙΑ,
αντικαθίσταται
με δηλώνεται
την Γενική
Εξαίρεση
Διά
του
συμφωνείται
αντικαθίσταται
με δηλώνεται
την Γενικήκαι
Εξαίρεση
Διά
του παρόντος
παρόντος
δηλώνεται
και
συμφωνείται ότι
ότι ηη Γενική
Γενική Εξαίρεση
Εξαίρεση 3.β)
3.β) του
του Ασφαλιστηρίου
Ασφαλιστηρίου αυτού
αυτού
3.β).
oχλαγωγία,
απεργοί
που επηρεάζονται από την κήρυξη ανταπεργίας εκτός εάν
αντικαθίσταται
με
την
Γενική
Εξαίρεση
αντικαθίσταται
με
την
Γενική
Εξαίρεση
3.β). προκαλείται
oχλαγωγία, άμεσα
απεργοί
απόπου επηρεάζονται από την κήρυξη ανταπεργίας εκτός εάν
3.β).
oχλαγωγία,
απεργοί
απόπου
3.β). προκαλείται
oχλαγωγία, άμεσα
απεργοί
που επηρεάζονται
επηρεάζονται από
από την
την κήρυξη
κήρυξη ανταπεργίας
ανταπεργίας εκτός
εκτός εάν
εάν
i. την
πράξη οποιουδήποτε
προσώπου που μαζί με άλλα πρόσωπα λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε
προκαλείται
άμεσα
από
προκαλείται
άμεσα
από
άλλα
πρόσωπα
λαμβάνει μέρος
σε οποιαδήποτε
i. διατάραξη
την πράξη οποιουδήποτε
με με
της δημόσιας προσώπου
τάξης (είτεπου
σε μαζί
σχέση
απεργία
ή ανταπεργία
είτε όχι)
ή την πράξη
i.i. διατάραξη
την
πράξη
οποιουδήποτε
προσώπου
που
μαζί
με
άλλα
πρόσωπα
λαμβάνει
μέρος
της
δημόσιας
τάξης
(είτε
σε
σχέση
με
απεργία
ή
ανταπεργία
είτε
όχι)
ήτέτοιας
την πράξη
την
πράξη οποιουδήποτε
προσώπου που
μαζίγια
μεκαταστολή
άλλα πρόσωπα
λαμβάνει
μέρος σε
σε οποιαδήποτε
οποιαδήποτε
οποιασδήποτε
νόμιμα κατεστημένης
αρχής
ή απόπειρα
καταστολής
διαδιατάραξη
της
δημόσιας
τάξης
(είτε
σε
σχέση
με
ανταπεργία
είτε
την
οποιασδήποτε
νόμιμα
κατεστημένης
για καταστολή
απόπειρα
καταστολής
διαδιατάραξη
τηςμείωση
δημόσιας
τάξης
(είτε αρχής
σε
σχέση
με απεργία
απεργία
ανταπεργία
είτε όχι)
όχι) ήήτέτοιας
την πράξη
πράξη
τάραξης ή για
των
συνεπειών
οποιασδήποτε
τέτοιαςήήήδιατάραξης
οποιασδήποτε
νόμιμα
κατεστημένης
για καταστολή
απόπειρα
τάραξης
ή για μείωση
συνεπειώναρχής
οποιασδήποτε
τέτοιαςήή διατάραξης
νόμιμα των
κατεστημένης
αρχής
απόπειρα καταστολής
καταστολής τέτοιας
τέτοιας διαδιαοποιασδήποτε
30για καταστολή
τάραξης ήή για
για μείωση
μείωση των
των συνεπειών
συνεπειών οποιασδήποτε
οποιασδήποτε
τέτοιας
διατάραξης
τάραξης
τέτοιας
διατάραξης
30
30
30

ENDORSEMENTS
ENDORSEMENTS
ENDORSEMENTS
The
following Endorsements only apply if the appropriate reference is made on the Policy Schedule or
ENDORSEMENTS
The
following Endorsements
onlybyapply
if the appropriate
reference
made Otherwise,
on the Policy
or
any additional
document issued
the Company
and attached
to theisPolicy.
all Schedule
Terms DefiThe
following
Endorsements
only
apply
if
the
appropriate
reference
is
made
on
the
Policy
Schedule
any
additional
document
issued
by
the
Company
and
attached
to
the
Policy.
Otherwise,
all
Terms
Definitions,
Exceptions
and Conditions
of theifPolicy
apply. reference is made on the Policy Schedule or
The
following
Endorsements
only apply
the appropriate
or
any
additional
document
issued
by
the
Company
nitions,
Exceptions
and
Conditions
of
the
Policy
apply.
any additional document issued by the Company and
and attached
attached to
to the
the Policy.
Policy. Otherwise,
Otherwise, all
all Terms
Terms DefiDefinitions,
Exceptions
and
ENDORSEMENT
nitions,
ExceptionsNo.1
and Conditions
Conditions of
of the
the Policy
Policy apply.
apply.
ENDORSEMENT
No.1
EXCESS OWN DAMAGES CLAIMS
ENDORSEMENT
No.1
EXCESS
OWNshall
DAMAGES
CLAIMS
The Company
not be liable
for the amount stated in the Policy Schedule being the first portion of
ENDORSEMENT
No.1
EXCESS
OWN
DAMAGES
CLAIMS
The
Company
shall
not
be
liable
for the
amount
theevery
Policy
Schedule being the first portion of
the amount
otherwise
payable
under
Section
I, forstated
each in
and
claim.
EXCESS
OWN
DAMAGES
CLAIMS
The
Company
shall
not
be
liable
for
the
amount
stated
in
the
Policy
the
amount
otherwise
payable
under
Section
I,
for
each
and
every
claim.
The Company shall not be liable for the amount stated in the Policy Schedule
Schedule being
being the
the first
first portion
portion of
of
the
amount
otherwise
payable
under
Section
I,
for
each
and
every
claim.
ENDORSEMENT
No. payable
2
the
amount otherwise
under Section I, for each and every claim.
ENDORSEMENT
2
DRIVING
BY THENo.
INSURED
OF OTHER CARS
ENDORSEMENT
No.
22 agreed
DRIVING
BY
THE
INSURED
OFthat
OTHER
CARS provided to the Insured under Paragraph I Indemnity
ItENDORSEMENT
is hereby declared
the Indemnity
No.and
DRIVING
BY
THE
INSURED
OF
OTHER
ItDRIVING
is
hereby
declared
and
agreed
that
the
Indemnity
the Insured
underParties”
Paragraph
to the Insured
and INSURED
to any otherOFAuthorised
Driver ofprovided
Section to
II “Liability
to Third
shallI Indemnity
extend to
BY THE
OTHER CARS
CARS
Itinclude
is
hereby
declared
and
agreed
that
the
Indemnity
provided
to
the
Insured
under
Paragraph
to
the
Insured
and
to
any
other
Authorised
Driver
of
Section
II
“Liability
to
Third
Parties”
shallII Indemnity
extend
to
liability
arisingand
outagreed
of an accident
caused byprovided
or arising
the driving
the Insured
of a priIt is hereby
declared
that the Indemnity
to out
the of
Insured
underby
Paragraph
Indemnity
to
the
Insured
and
to
any
other
Authorised
Driver
of
Section
II
“Liability
to
Third
Parties”
shall
extend
to
include
liability
arising
out
of
an
accident
caused
by
or
arising
out
of
the
driving
by
the
Insured
of
a
private
vehicle
as the Motor
described
in thetoSchedule
of thisshall
Policy
not beto themotor
Insured
and of
to the
anysame
otherType
Authorised
DriverVehicle
of Section
II “Liability
Third Parties”
extend
to
include
liability
arising
out
of
an
accident
caused
by
or
arising
out
of
the
driving
by
the
Insured
of
a
private
motor
vehicle
of
the
same
Type
as
the
Motor
Vehicle
described
in
the
Schedule
of
this
Policy
not
belonging
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ii. την εσκεμμένη πράξη οποιουδήποτε απεργού ή εργάτη που επηρεάστηκε από την κήρυξη
ανταπεργίας και που ενεργείται για προαγωγή απεργίας ή σε αντίδραση προς ανταπεργία
ή την πράξη οποιασδήποτε νόμιμα κατεστημένης αρχής προς παρεμπόδιση ή απόπειρα
παρεμπόδισης τέτοιας πράξης ή προς μείωση των συνεπειών οποιασδήποτε τέτοιας πράξης.
Νοουμένου ότι η κάλυψη η οποία παρέχεται με βάση το β)i) και β)ii) πιο πάνω δεν θα ισχύει για
οποιοδήποτε ατύχημα, ζημιά, απώλεια ή ευθύνη που προκαλείται από ή συνέπεια άμεσα ή έμμεσα
από πολιτική αναταραχή που προσλαμβάνει τις διαστάσεις ή που ισοδυναμεί με λαϊκή εξέγερση,
στρατιωτική εξέγερση, στάση, επανάσταση, ανταρσία, στρατιωτικό πραξικόπημα ή σφετερισμό
εξουσίας ή οποιαδήποτε ενέργεια οποιουδήποτε ατόμου το οποίο ενεργεί εκ μέρους ή σε σχέση
με οποιαδήποτε οργάνωση με δραστηριότητες με σκοπό την διά βίας ανατροπή της Κυβέρνησης
de jure ή de facto ή για την άσκηση επιρροής μέσω τρομοκρατίας ή βίας.
Σε περίπτωση απαίτησης κάτω από αυτή την επέκταση το άτομο που απαιτεί αποζημίωση πρέπει
να αποδείξει ότι το ατύχημα, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη προέκυψε ανεξάρτητα και δεν ήταν με
κανένα τρόπο συνδεδεμένη με ή προκλήθηκε από ή απορρέει ή προήλθε από οποιαδήποτε αιτία
σε προαναφερόμενα γεγονότα ή οποιωνδήποτε επιπτώσεων αυτών και σε έλλειψη τέτοιας
απόδειξης η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε πληρωμή αναφορικά με τέτοια απαίτηση.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 5
ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Νοείται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση που γίνεται αποδεκτή απαίτηση για αποζημίωση του
Ασφαλισμένου δυνάμει του Μέρους Ι του Ασφαλιστηρίου αυτού για την επιδιόρθωση του
Μηχανοκίνητου Οχήματος που καθορίζεται στον Πίνακα ένεκα οποιουδήποτε ατυχήματος που
καλύπτεται κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για το
ημερήσιο ποσό που καθορίζεται στον Πινακα του Ασφαλιστηριου για την λογική χρονική περίοδο
που χρειάζεται για την συμπλήρωση των αναγκαίων επιδιορθώσεων του Μηχανοκινήτου
Οχήματος με μεγιστη χρονικη περιοδο τις δεκα (10) ημερες. Διευκρινίζεται οτι το ημερίσιο ποσό
που καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου και η μέγιστη χρονική περίοδος των δέκα (10)
ημερών εφαρμόζεται τόσο στην περίπτωση Ολικής Καταστροφης ή Απώλειας του Μηχανοκίνητου
Οχήματος όσο και στην περίπτωση που τα εξαρτήματα ή άλλα ανταλλακτικά τα οποία απαιτούνται
για την επιδιόρθωση του Μηχανοκινήτου Οχήματος δεν υπάρχουν στην αγορά στην χώρα όπου
το Μηχανοκίνητο Όχημα βρίσκεται για επιδιόρθωση. Επίσης η κάλυψη δυνάμει αυτής της
Οπισθογράφησης δεν ισχύει όπου η μόνη ζημιά είναι από σπάσιμο ανεμοθώρακα ή και γυαλιών
παραθύρων.
Το Όριο Αποζημίωσης που αναφέρεται πιο πάνω θα μειώνεται με το ποσό οποιασδήποτε
απαίτησης το οποίο καταβάλλει η Εταιρεία ως ικανοποίηση απαίτησης κάτω από αυτή την
Επέκταση.
Εάν ο Ασφαλισμένος επιθυμεί την αποκατάσταση οποιουδήποτε Συνολικού Ορίου Αποζημίωσης
κατόπιν ικανοποίησης οποιασδήποτε απαίτησης κάτω από την επέκταση αυτή, θα πρέπει να
καταβάλει Επασφάλιστρο και η σχετική Οπισθογράφηση να εκδοθεί από την Εταιρεία.
32

ii. the willful act of any striker or locked out worker done in furtherance of a strike or in resistance
to a lock-out or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.
Provided that the indemnity given by b)i) and b)ii) above shall not apply to any accident, loss, damage
or liability directly or indirectly, proximately or remotely occasioned by, contributed to by or traceable
to or arising out of or in connection with civil commotion assuming the proportions of or amounting to
a popular rising, military rising, rebellion, revolution, insurrection military or usurped power or any act
of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards
the overthrow by force of the Government de jure or de facto or to the influencing of it by terrorism or
violence.
In the event of any claim hereunder the person claiming to be indemnified shall prove that the accident, loss, damage or liability arose independently of and was in no way connected with, occasioned
by or contributed to by or traceable to any of the said occurrences or any consequence thereof and
in default of such proof, the Company shall not be liable to make any payments in respect of such a
claim.
ENDORSEMENT No. 5
LOSS OF USE OF THE MOTOR VEHICLE
It is hereby declared and agreed that in the event of a claim being admitted under Section I
of this Policy for the repair of the Motor Vehicle specified in the Schedule as a result of an
accident in respect of which cover applies under this Policy then the Company will indemnify
the Insured for the daily amount of compensation specified in the Policy Schedule for the
reasonable period during which the necessary repairs are being carried out to the Motor Vehicle for a maximum period of ten (10) days. It is understood that the daily compensation and
the maximum period of ten (10) days apply in respect of an actual or declared Total Loss of
the Motor Vehicle as well as if the spare or replacement parts are not available for the repair
of the Motor Vehicle in the market of the country in which the Motor Vehicle is located for repairs. Also, this Endorsement does not apply where the only damage is to the windscreen or
side windows.
Any claim paid by the Company under this Extension shall diminish the relevant Aggregate Limit during
the Period of Insurance by the amount of the said claim payment.
Should the Insured wish to reinstate any amount of the Aggregate Limit during the Period of Insurance
following a claim payment by the Company, then an appropriate additional Premium must be paid to the
Company and the relevant Endorsement be issued.
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ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 6
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
Διά του παρόντος δηλώνεται και συμφωνείται ότι:
α. ο όρος “Άτομα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να οδηγούν” θα περιορίζονται σε οποιοδήποτε
εργοδοτούμενο του Ασφαλισμένου
β. η εντολή ή εξουσιοδότηση για οδήγηση μπορεί να δίδεται μόνο από ένα άτομο ή αντιπρόσωπο
που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Ασφαλισμένο για να δίδει εντολές ή εξουσιοδότηση ή από ένα άτομο το οποίο λόγω της συμβατικής του θέσης μπορεί να θεωρείται ότι είναι
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 7
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Διά του παρόντος δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο Ασφαλισμένος δεν χάνει την Έκπτωση για Μη
Υποβολή Απαίτησης η οποία προσφέρεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο εκτός εάν:
1. υπάρχουν πέραν των δύο απαιτήσεων σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο σε οποιαδήποτε Περίοδο
Ασφάλισης
ή
2. υπάρχει μία ή περισσότερες απαιτήσεις κάθε χρόνο για τρία ή περισσότερα συνεχόμενα χρόνια
ή
3. υπάρχουν τρεις ή περισσότερες απαιτήσεις σε περίοδο πέντε συνεχόμενων χρόνων.
Κατά τα άλλα ισχύουν οι Όροι του Ασφαλιστηρίου αυτού.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
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ENDORSEMENT No. 6
AUTHORITY TO EMPLOYEES
It is hereby declared and agreed that
a. ʻPersons authorised to drive” shall be restricted to any employee of the Insured
b. order or permission to drive can only be given by a person or by a representative specifically authorized by the Insured to grant orders or permission or by a person who because of his contractual
position can be deemed to be the Authorized Representative.
ENDORSEMENT No. 7
NO CLAIM DISCOUNT PROTECTION
It is hereby declared and agreed that the Insured shall not lose the No Claim Discount that is offered
under the Policy unless:
1. there are more than two claims under the Policy in any one Period of Insurance
or
2. there is one or more claims per year for three or more consecutive years
or
3. there are three or more claims in a period of five consecutive years.
Subject otherwise to the Terms and Conditions of the Policy.
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current
taxes at
the accident,
suchCompany
loss or damage
indemnify
the Insured
for suchtoloss
deducting
for deThe
may inthen
lieuthe
of Company
making a will
monetary
payment
and subject
thewithout
consent
of the Insured
preciation
that
and
of anyprovided
other interested
party known to the Insured, replace the Insured vehicle with a new vehicle
of the same model and make, subject to the availability thereof in Cyprus and in such event, the Coma. the
Motor
Vehicle
is maintained
in an excellent
pany
shall
become
entitled
to the possession
and condition
ownership of the lost or damaged vehicle.
Subject otherwise to the terms and conditions of this Policy.
b. the Liability of the Company shall not be greater than the
i. Sum Insured stated in the Schedule of the Policy
or
ii. the Market Price of the Motor Vehicle as new
including all the spare parts and accessories thereon
whichever of the two amounts is the lesser less the amount of any Excess applicable
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Εννοείται ότι
i.

εάν το Ασφαλισμένο Ποσό το οποίο αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου είναι λιγότερο από την Τιμή Πώλησης του Μηχανοκινήτου Οχήματος ως καινούργιο τότε η ευθύνη της
Εταιρείας για αποζημίωση κάτω από αυτή την Επέκταση θα περιοριστεί στο Ασφαλισμένο Ποσό.

ii. εάν το Ασφαλισμένο Ποσό το οποίο αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου είναι μεγαλύτερο από την Τιμή Πώλησης του Μηχανοκίνητου Οχήματος ως καινούργιο τότε η ευθύνη
της Εταιρείας κάτω από αυτή την Επέκταση θα περιοριστεί στην Τιμή Πώλησης του Μηχανοκίνητου Οχήματος ως καινούργιο.
Τιμή Πώλησης για σκοπούς της οπισθογράφησης αυτής θεωρείται η τιμή πώλησης από την αντιπροσωπεία οχήματος του ιδίου τύπου και μοντέλου με το μηχανοκίνητο όχημα
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ.9
ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ
Η Εταιρεία θα αποζημιώσει οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Οδηγό μεταξύ 18-70 χρονών σύμφωνα
με τα πιο κατω ποσοστά επι του Ασφαλισμένου Ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, για θάνατο ή σωματική βλάβη που υφίσταται ο ίδιος στο έδαφος της Κύπρου εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό
έλεγχο όπως καθορίζεται στο Νόμο κατά την διάρκεια οδήγησης από αυτόν οποιουδήποτε Μηχανοκίνητου Οχήματος σε σχέση με το οποίο παρέχεται κάλυψη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού
και που προκαλείται ως συνέπεια βίαιης, τυχαίας, εξωτερικής και ορατής αιτίας η οποία ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε άλλη αιτία καταλήγει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την στιγμή της πρόκλησης
τέτοιου συμβάντος σε
Θάνατο

100%

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος.

100%

Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης και στους δύο οφθαλμούς

100%

Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης ενός οφθαλμού

50%

Ολική απώλεια με φυσική αποκοπή δύο χεριών ή δύο ποδιών
ή ενός χεριού και ενός ποδιού στον ή πάνω από τον καρπό
ή αστράγαλο αντίστοιχα
Ολική απώλεια με φυσική αποκοπή ενός χεριού ή ενός ποδιού στον
ή πάνω από τον καρπό ή αστράγαλο αντίστοιχα
Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης ενός οφθαλμού και
ολική απώλεια με φυσική αποκοπή ενός χεριού ή ποδιού από το καρπό
ή αστράγαλο αντίστοιχα
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100%
50%
100%

It is understood that:
i.

if the Sum Insured specified in the Schedule of the Policy is less than the Actual Price of the Motor
Vehicle as new, then the liability of the Company under this Extension shall be limited to the Sum Insured

ii. if the Sum Insured specified in the Schedule of the Policy is greater than the Actual Price of the Motor
Vehicle as new then the liability of the Company under this Extension shall be limited to the replacement Market Price of the Motor Vehicle as new.
Market Price for the purpose of this endorsement is the price set by the dealership for the same type and
make of the motor vehicle
ENDORSEMENT No.9
PERSONAL ACCIDENT COVER FOR AUTHORISED DRIVER
The Company will indemnify any Authorised Driver between 18-70 years old the percentages below on
the Sum Insured stated in the Policy Schedule, for death or bodily injury sustained by him during the
course of driving any Motor Vehicle in respect of which indemnity is provided under the Policy and
specified in the Schedule and which death or bodily injury was caused as a direct result of a violent,
accidental, external and visible cause which independently of any other cause results within twelve
(12) months of the said occurrence in
Description of Personal Injury
Death

100%

Permanent Total Disablement from attending any occupation

100%

Total and irrevocable loss of sight in both eyes

100%

Total and irrevocable loss of sight in one eye

50%

Total loss by physical severance at or above the wrist or ankle of both hands
or both feet or one hand and one foot

100%

Total loss by physical severance at or above the wrist or ankle of one hand or foot

50%

Total and irrevocable loss of sight in one eye and total loss by physical severance at
or above the wrist or ankle of one hand or foot

100%
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Νοουμένου ότι:
Νοουμένου
ότι:
1. δεν θα αποζημιώνεται
πέραν του ενός Ωφελήματος όπως περιγράφεται πιο πάνω για κάθε συμβάν
1.
δεν
θα
αποζημιώνεται
όπως
κάθε κατά
συμβάν
2. η μέγιστη αποζημίωσηπέραν
κάτωτου
απόενός
αυτήΩφελήματος
την Επέκταση
γιαπεριγράφεται
κάθε συμβάνπιο
καιπάνω
στο για
σύνολο
τη
2. ηδιάρκεια
μέγιστητης
αποζημίωση
κάτω
από
αυτή
την
Επέκταση
για
κάθε
συμβάν
και
στο
σύνολο
κατά
τη
Περιόδου Ασφάλισης δεν υπερβαίνει το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα
διάρκεια
της
Περιόδου
Ασφάλισης
δεν
υπερβαίνει
το
ποσόν
που
αναγράφεται
στον
Πίνακα
του Ασφαλιστήριου ασχέτως των αριθμών των Εξουσιοδοτημένων Οδηγών που ζητούν αποτου Ασφαλιστήριου
ασχέτως
τωναυτή.
αριθμών των Εξουσιοδοτημένων Οδηγών που ζητούν αποζημίωση
κάτω από την
επέκταση
ζημίωση
κάτω
από
την
επέκταση
αυτή.
3. καμιά αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται από την Εταιρεία κάτω από αυτή την Επέκταση σχε3. τικά
καμιάμεαποζημίωση
δεν θα καταβάλλεται
από την Εταιρεία κάτω
απόεάν:
αυτή την Επέκταση σχεθάνατο ή σωματική
βλάβη του Εξουσιοδοτημένου
Οδηγού
τικά
με
θάνατο
ή
σωματική
βλάβη
του
Εξουσιοδοτημένου
Οδηγού
εάν:
I. αυτός κατά το χρόνο του συμβάντος, είναι ηλικίας κάτω των 18 ή άνω των 70 ετών
I.II. αυτός
κατάήτο
χρόνο του
συμβάντος,
είναι
ηλικίας κάτω
των 18 ή άμεσα
άνω των
70 ετώναπό:
ο θάνατος
σωματική
βλάβη
προκύπτει,
προκαλείται,
συνδράμετε
ή έμμεσα
II. ο(i)θάνατος
ή
σωματική
βλάβη
προκύπτει,
προκαλείται,
συνδράμετε
άμεσα
ή
έμμεσα
από:
εσκεμμένο τραυματισμό, αυτοκτονίας ή απόπειρα αυτοκτονίας, σωματικό ή ψυχολο(i) εσκεμμένο
τραυματισμό,
αυτοκτονίας
ή
απόπειρα
αυτοκτονίας,
σωματικό
ή
ψυχολογικό ελάττωμα ή αναπηρία του Εξουσιοδοτημένου Οδηγού
ελάττωμα
αναπηρία του Εξουσιοδοτημένου
Οδηγού
(ii) γικό
ατύχημα
εάν ο ήΕξουσιοδοτημένος
Οδηγός ήταν υπο
την επήρεια φαρμάκων, οινο(ii) ατύχημα
εάν
ο
Εξουσιοδοτημένος
Οδηγός
ήταν
υπο
την επήρεια φαρμάκων, οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών.
πνευματωδών
ποτών
ή
ναρκωτικών.
4. η αποζημίωση θα καταβάλλεται απευθείας στον Ασφαλισμένο και σε περίπτωση θανάτου του,
4. ηστους
αποζημίωση
θαπροσωπικούς
καταβάλλεται
απευθείας στον
Ασφαλισμένο
καιπληρωμής
σε περίπτωση
θανάτου
του,
νόμιμους
αντιπροσώπους
του,
η δε απόδειξη
θα αποτελεί
πλήρη
στους
νόμιμους
προσωπικούς
αντιπροσώπους
του,
η
δε
απόδειξη
πληρωμής
θα
αποτελεί
πλήρη
και οριστική εξόφληση όσον αφορά τον θάνατο ή τραυματισμό του Εξουσιοδοτημένου Οδηγού.
και οριστική εξόφληση όσον αφορά τον θάνατο ή τραυματισμό του Εξουσιοδοτημένου Οδηγού.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗΑΡ.
ΑΡ.10
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
10
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΔΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΡ.
10
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ
Δηλώνεται
και
συμφωνείται
με
το
παρόν ότι το Ασφαλιστήριο επεκτείνεται να παρέχει Υπηρεσίες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑμε το
Δηλώνεται
και συμφωνείται
παρόν ότι το Ασφαλιστήριο επεκτείνεται να παρέχει Οδική
Οδικής
Βοήθειας
μέσω
αναγνωρισμένης
Εταιρείας
Κύπρο. επεκτείνεται να παρέχει Οδική
Δηλώνεται
και
συμφωνείταιΌχημα
με τογια
παρόν
ότι το στην
Ασφαλιστήριο
Βοήθεια
στο
Ασφαλισμένο
τις
ακόλουθες
υπηρεσίες:
(α)
Οι
υπηρεσίες
αυτές
θα
παρέχονται
σύμφωνα
με
τους
όρους και περιορισμούς του συμβολαίου
Βοήθεια στο Ασφαλισμένο Όχημα για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
της Εταιρείας
Παροχής Οδικής Βοήθειας.
Νοείται
ότι η Εταιρεία μας δεν θα φέρει οποιαδήποτε
Πρωινού
ξεκινήματος
Αλλαγής
ελαστικού
Πρωινού
ξεκινήματος
Αλλαγής
ελαστικούτης εταιρείας οδικής βοήθειας προς τον
ευθύνη αναφορικά
με την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
Επιτόπου
επιδιόρθωσης
Ξεκλειδώματος
Ασφαλισμένο.
Επιτόπου
επιδιόρθωσης
Ξεκλειδώματος
Μεταφοράς
Καυσίμων
Εξαιρούνται της οδικής βοήθειας τα οχήματα
μεικτού βάρους πέραν των 3.5 τόνων.
Μεταφοράς
Καυσίμων
Ατυχημάτων
(β) Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεση τηλεφωνική εξυπηΑτυχημάτων
σύμφωνα
με τους Όρους
στο επισυναπτόμενο
Έντυπο
ρέτηση, επίσκεψη
και καθοδήγηση
στον τόπο του
ατυχήματος, λήψη φωτογραφιών και συλλογή
σύμφωνα
Όρους στο επισυναπτόμενο Έντυπο
στοιχείων με
καιτους
τεκμηρίων.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 11
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
11 ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ Η ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΘΡΑΥΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΡ.
ΣΤΟΝ
ΘΡΑΥΣΗ
ΓΥΑΛΙΩΝ
ΣΤΟΝ
ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ και νοουμένου ότι το Μηχανοκίνητο
Με αντάλλαγμα την πληρωμή
επιπρόσθετουΗασφαλίστρου
Με
αντάλλαγμα
την
πληρωμή
επιπρόσθετου
ασφαλίστρου
και νοουμένου
ότι το Μηχανοκίνητο
Όχημα δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά, η υποχρέωση
για την αποζημίωση
που παρέΌχημα
δεν
έχει
υποστεί
οποιαδήποτε
άλλη
ζημιά,
η
υποχρέωση
για
την
αποζημίωση
που παρέχεται δυνάμει του Μέρους Ι του Ασφαλιστηρίου θεωρείται ότι επεκτείνεται για οποιαδήποτε
απαίχεται
του Μέρουςόσον
Ι του Ασφαλιστηρίου
ότι επεκτείνεται
για οποιαδήποτε
τηση δυνάμει
του Ασφαλισμένου
αφορά τα έξοδαθεωρείται
αντικατάστασης
οποιουδήποτε
γυαλιού απαίστον
τηση
του Ασφαλισμένου
όσονσεαφορά
τα έξοδα
αντικατάστασης
οποιουδήποτε
γυαλιού
ανεμοθώρακα
ή στα παράθυρα
περίπτωση
θραύσης
τέτοιου γυαλιού
μέχρι ενός ποσού
πουστον
δεν
ανεμοθώρακα
στα που
παράθυρα
σε περίπτωση
θραύσης
γυαλιού μέχρι ενός ποσού που δεν
υπερβαίνει το ήποσό
αναγράφεται
στον Πίνακα
τουτέτοιου
Ασφαλιστηρίου.
υπερβαίνει
ποσό της
πουΕπέκτασης
αναγράφεται
Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.
Για σκοπούςτοαυτής
δενστον
θα εφαρμόζεται
Αφαιρετέο Ποσό.
Για
σκοπούς
αυτής
της
Επέκτασης
δεν
θα
εφαρμόζεται
Οποιαδήποτε αξίωση που καταβάλλεται από την Εταιρεία Αφαιρετέο
σύμφωνα μεΠοσό.
την Επέκταση αυτή μειώνει
Οποιαδήποτε
αξίωση
που
καταβάλλεται
από
την
Εταιρεία
σύμφωναΑσφάλισης
με την Επέκταση
το σχετικό Ασφαλισμένο Ποσό κατά την διάρκεια της Περιόδου
με το αυτή
ποσόμειώνει
της εν
το
σχετικό
Ασφαλισμένο
Ποσό
κατά
την
διάρκεια
της
Περιόδου
Ασφάλισης
με
το
ποσό της εν
λόγω πληρωμής.
λόγωο πληρωμής.
Εάν
Ασφαλισμένος επιθυμεί να επαναφέρει το Ασφαλισμένο Ποσόν στο αρχικό επίπεδο, πρέπει να
Εάν
ο
Ασφαλισμένος
επιθυμεί
να επαναφέρει
το Ασφαλισμένο
Ποσόν
αρχικό επίπεδο,
πρέπει να
καταβάλει
στην Εταιρεία
το Πρόσθετο
Ασφάλιστρο
και να εκδοθεί
καιστο
η σχετική
οπισθογράφηση.
καταβάλει στην Εταιρεία το Πρόσθετο Ασφάλιστρο και να εκδοθεί και η σχετική οπισθογράφηση.
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Provided that:
1. not more than one Benefit as defined above will be payable for any one accident
2. the maximum amount of the Company΄s Liability under this Extension for any one claim and in the
aggregate shall not exceed the Sum Insured stated on the Policy Schedule during the Period of Insurance irrespective of the number of Authorised Drivers claiming indemnity hereunder
3. no indemnity will be payable by the Company under this Extension is connection with the death or
bodily injury of the Authorised Driver
(i) if he at the time of such occurrence is less than 18 or over 70 year old
(ii) if the death or bodily injury is as a result of an accident caused by or contributed to directly or indirectly by:
i) the intentional injury, suicide or attempted suicide or the physical or psychological defect or
infimity of the Authorised Driver
ii) an accident whilst the Authorised Driver was under the influence of medicine, alcohol or
drugs.
4. the indemnity shall be payable directly to the Insured and in the event of his death, to his legal personal representatives and the receipt of payment shall be full and final discharge of the Company in
respect of such death or injury to the Authorised Driver.
ENDORSEMENT NO.
ENDORSEMENT
NO. 10
10
ROAD
ASSISTANCE
AND ACCIDENT ASSISTANCE
BREAKDOWN
SERVICES
It is declared
declared and
andagreed
agreedthat
thatthe
thePolicy
Policyis is
extended
to provide
Breakdown
Services
and
Accident
extended
to provide
Breakdown
Services
to the
Insured
VeAssistance
a recognised
Company in Cyprus.
hicle with thebyfollowing
benefits
(a) The service will be provided according to the Breakdown Service Company’s Terms & Conditions.
Our
company
towards
Morning
start does not have any liabilityTyre
changethe insured for the Breakdown Service Company
non-performance.
On the road assistance
Vehicle unlocking
Motor
Vehicles over 3.5 tones are excluded
Recovery
Fuelfrom this benefit.
(b)
Accident
Assistance
which
includes
24 hours direct telephone service, visit to the place of the
Accident
accident scene and capture of photographs and other evidence documents.
in accordance with the Terms of the attached form
ENDORSEMENT No. 11
BREAKAGE OF GLASS IN WINDSCREEN OR WINDOW
In consideration of the payment of an additional premium and provided the Motor Vehicle has not sustained any other damage, the indemnity provided by Section I of this Policy is deemed to be extended to
any claim by the Insured for the cost of reinstating any glass in the windscreen or in the windows of the
Motor Vehicle following breakage of such glass up to the amount stated in the Policy Schedule.
For the purpose of this Extension no Excess shall apply.
Any claim paid by the Company under this Extension shall diminish the relevant Sum Insured during the
Period of Insurance by the amount of the said claim payment.
Should the Insured wish to reinstate any amount of the Sum Insured during the Period of Insurance following a claim payment by the Company then an appropriate Premium must be paid to the Company and
the relevant Endorsement is issued.
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ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 12
ΚΑΛΥΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 23-70 ΚΑΙ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Νοείται και συμφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού ισχύει
σε περιπτώσεις που το Ασφαλισμένο Όχημα οδηγείται από πρόσωπα τα οποία είναι:
i. ηλικίας μεταξύ 23 και 70 χρόνων και
ii. με κανονική άδεια οδηγού πέραν των δυο (2) ετών ή οποια αναγνωριζεται απο την Κυπριακη
Δημοκρατια και
iii. εμπειρια οδηγησης στην αριστερη πλευρα του δρομου για τουλαχιστο δυο (2) χρονια.
iv. και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει δηλωθεί και εγκριθεί από την εταιρεία και κατονομάζεται στο
Ασφαλιστήριο
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 13
ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ʻΟΔΟΥʼ
Νοείται και συμφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού επεκτινεται για να καλυπτει την χρηση του Μηχανοκίνητου Οχήματος οπουδήποτε στην Κύπρο με εξαίρεση των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί
αποτελεσματικό έλεγχο όπως καθορίζεται στο Νόμο με εξαιρεση τους αεροδιαδρόμους και
χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και πλοίων.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΡ. 14
ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ / ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα
Όρια Ευθύνης και στο Αρμόδιο Δικαστήριο, η Εταιρεία παρέχει κάλυψη (indemnity) σε οποιοδήποτε επιβάτη ή άλλο πρόσωπο (εκτός από τον οδηγό) που βρίσκεται μέσα στο Μηχανοκίνητο
Όχημα ή που επιβιβάζεται σʼαυτό ή αποβιβάζεται από αυτό, έναντι όλων των ποσών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, τόκων και δαπανών του προσώπου που προβάλλει την αξίωση, που
το εν λόγω πρόσωπο θα καταστεί κατά νόμο υπόλογο να πληρώσει ως αποτέλεσμα της χρήσης
του Μηχανοκινήτου Οχήματος σχετικά με
I. σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου
II. ζημιά σε περιουσία.
Για τους σκοπούς αυτής της Οπισθογράφησης η Εξαίρεση 5 του Μέρους ΙΙ διαγράφεται.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 15
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι το Όριο Ευθύνης της Εταιρείας βάσει του Μέρους
ΙΙ.1(β) του Ασφαλιστηρίου αυξάνεται από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται από τον Νόμο στο ποσό
που δηλώνεται στο Πίνακα.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΣΦΗΣΗ ΑΡ.16
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ.
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται δυνάμει του Μέρους Ι
του Ασφαλιστηρίου όταν το Μηχανοκίνητο Όχημα οδηγείται από πρόσωπο ή με σκοπό να οδηγηθεί από αυτό και/ή ευρίσκεται στην κατοχή οπιουδήποτε Εξουσιοδοτημένου Οδηγού που
α. είναι ηλικίας μικρότερης των 23 ετών, ή
β. είναι κάτοχος άδειας μαθητευόμενου, ή
γ. δεν κατείχε για περίοδο δύο ετών άδεια οδηγού ( εκτός από άδεια μαθητευόμενου ) για να οδηγεί
όχημα της ίδιας κατηγορίας όπως το Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στο Πίνακα.
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ENDORSEMENT NO. 12
COVER FOR ANY DRIVER AGED 23-70 AND WITH OVER 2 YEARS FULL DRIVING LICENSE
It is noted and agreed that the cover granted under this Policy is valid in cases where the Insured Motor
Vehicle is driven by a person who:
i. is aged between 23 and 70 years old and
ii. has a full driving license for more than two (2) years and which is valid in Cyprus and
iii. driving experience on the left side of the road for at least 2 years.
iv. any person declared and accepted by the company and named on the policy
ENDORSEMENT No. 13
DRIVING BEYOND THE LIMITS OF THE “ROAD“
It is hereby declared and agreed that the Policy is extended to cover the use of the Motor Vehicle anywhere in Cyprus excluding the territory of the Republic of Cyprus where the Government of the Republic of Cyprus does not have effective control within the meaning of the Law, with the exception of runways,
landing strips and parking areas of aircraft and vessels.
ENDORSEMENT No. 14
Liability of Passengers/ Other Persons
It is hereby declared and agreed that subject to the provisions regarding the Limits of Liability and the Jurisdiction Clause, the Company will indemnify any passenger or other person (other than the driver) who
is carried in or upon such vehicle or was getting into or alighting from the Motor Vehicle against all sums,
including claimantʼs costs, interest and expenses which such person shall be legally liable pay as a result of use of the Motor Vehicle in connection:
I. bodily injury or death of any person
II. damage to property.
For the purposes of this Endorsement the Exception 5 to Section II is deleted.
ENDORSEMENT No.15
INCREASE OF LIMIT OF LIABILITY FOR THIRD PARTY PROPERTY DAMAGE
It is hereby declared and agreed that the Companyʼs Limit of Liability under Section II.1 (b) of the Policy
is increased from the minimum required by Law to the amount stated in the Schedule.
ENDORSEMENT No.16
REDUCTION OF COVER TO THIRD PARTY LIABILITY
It is hereby declared and agreed that the Company shall not be liable under Section I of this Policy whilst
the Motor Vehicle is being driven by or is for the purpose of being driven by him and/or is in the charge
of any person who:
a. is under the age of 23 years or
b. is the holder of a learnerʼs licence or
c. has not held for a period of two years a driving licence ( other than a learnerʼs licence ) to drive
a vehicle of the same class as the Motor Vehicle described in the Schedule.
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ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ.17
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ-ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΑΠΕΙΡΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι στην περίπτωση που εγείρεται απαίτηση δυνάμει
του Μέρους Ι του Ασφαλιστηρίου αναφορικά με ατύχημα που επισυμβαίνει κατά το χρόνο που
το Μηχανοκίνητο Όχημα οδηγείται από πρόσωπο ή με σκοπό να οδηγηθεί από αυτό και/ή ευρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε Εξουσιοδοτημένου Οδηγού που
α. είναι ηλικίας μικρότερης των 23 ετών, ή
β. είναι κάτοχος άδειας μαθητευόμενου οδηγού, ή
γ. δεν κατείχε για περίοδο δύο ετών άδεια οδηγού ( εκτός από άδεια μαθητευόμενου ) για να
οδηγεί όχημα της ίδιας κατηγορίας όπως το Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα
Ο Ασφαλισμένος αναφορικά με κάθε ένα περιστατικό θα είναι υπεύθυνος μέχρι του ποσού που
αναφέρεται στον Πίνακα αναφορικά με οποιαδήποτε δαπάνη για την οποία γίνεται πρόνοια δυνάμει του Ασφαλιστηρίου, νοουμένου ότι αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση το πιο
πάνω ποσό θα έχει εφαρμογή επιπρόσθετα από οποιοδήποτε άλλο ποσό για το οποίο ο Ασφαλισμένος δυνατόν να είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου. Στην περίπτωση που η δαπάνη στην οποία υποβάλλεται η Εταιρεία περιλαμβάνει το ποσό για το οποίο είναι
υπεύθυνος ο Ασφαλισμένος δυνάμει του παρόντος, το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στην Εταιρεία αμέσως.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 18
ΟΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι το Μηχανοκίνητο Όχημα είναι ακινητοποιημένο και
εκτός χρήσης από την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης ή οποιασδήποτε άλλης ημερομηνίας
που αναφέρεται σε Οπισθογράφηση και η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη εκτός όσον
αφορά κάλυψη σχετικά με το Μέρος Ι.1 του Ασφαλιστηρίου όσον αφορά απώλεια ή ζημιά που
προκαλείται άμεσα από φωτιά, αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ.19
ΧΡΗΣΗ ΟΤΑΝ ΣΥΡΕΤΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι η κάλυψη που παρέχεται δυνάμει
α. του Μέρους ΙΙ
β. του Μέρους ΙΙ και του Μέρους Ι.1 αλλά μόνο όσον αφορά απώλεια ή ζημιά που προκαλείται
άμεσα από φωτιά, αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής (Ασφαλισμένο
Ποσό για το ρυμουλκούμενο που αναφέρεται στον Πίνακα ή σε οποιαδήποτε Οπισθογράφηση
του Ασφαλιστηρίου)
γ. του Μέρους Ι και ΙΙ (Ασφαλισμένο Ποσό για το ρυμουλκούμενο που αναφέρεται στον Πίνακα
ή σε οποιαδήποτε Οπισθογράφηση)
επεκτείνετε ώστε να ισχύει και για το πυμουλκόμενο όχημα εφ όσον είναι προσδεδεμένο
στο Μηχανοκίνητο Όχημα.
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ENDORSEMENT No. 17
COMPULSORY EXCESS- APPLICABLE TO YOUNG AND/OR INEXPERIENCED DRIVERS AND/OR
ELDERLY PERSONS
It is hereby declared and agreed that in the event of any claim arising under Section I of this Policy in respect of an accident occurring whilst the Motor Vehicle is being driven by or is for the purpose of being
driven by him and/or is in the charge of any Authorised Driver who
a. is under the age of 23 or
b. is the holder of a learnerʼs driving licence or
c. has not held for a period of two years a driving licence ( other than a learnerʼs licence ) to drive
a vehicle of the same class as the Motor Vehicle described in the Schedule
The insured in respect of each and every event shall be responsible for the amount stated in the Schedule in respect of any expenditure for which provision is made thereunder it being understood that in relation to any such claim the above amount shall apply in addition to any other amount for which the
Insured may be responsible under the terms of this Policy.
If the expenditure incurred by the Company shall include the amount for which the Insured is responsible hereunder, such amount shall be repaid to the Company forthwith.

ENDORSEMENT No.18
VEHICLE OUT OF USE
It is hereby declared and agreed that the Motor Vehicle is laid up and out of use as from the commencement date of the Policy or any other date stated in an Endorsement and the Company shall not
be liable save only in respect of Section I part 1 of the Policy but only in respect of loss or damage caused
directly by fire, self-ignition, lightning, explosion, theft or attempted theft.
ENDORSEMENT No. 19
USE WHILST TOWING A TRAILER
It is hereby declared and agreed that the cover provided under
a. Section II of this Policy
b. Section II and Section I part 1 but only in respect of loss or damage caused directly by fire, self-ignition,
lightning, explosion, theft or attempted theft (Sum Insured as stated in the Schedule or in any
Endorsement)
c. Section I and II of this Policy (Sum Insured as stated in the Schedule or in any Endorsement ) is
extended to apply to trailer (s) whilst attached to the Motor Vehicle.
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ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ.20
ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι ουδεμία κάλυψη παρέχεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου όταν το Μηχανοκίνητο Όχημα οδηγείται από πρόσωπο που είναι κάτοχος άδειας μαθητευόμενου οδηγού, εκτός αν το πρόσωπο αυτό
α. έχει συνοδηγό άτομο που είναι κάτοχος άδειας οδηγού ( εκτός μαθητικής άδειας )για όχημα
της ίδιας κατηγορίας με το Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου
β. έχει προσαρτημένες πινακίδες “L” στο Μηχανοκίνητο Όχημα σύμφωνα με τις πρόνοιες της
άδειας μαθητευόμενου οδηγού.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 21
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι οι Περιορισμοί ως προς την Χρήση θεωρούνται ότι
περιλαμβάνουν την χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος από τον Ασφαλισμένο αυτοπροσώπως
όταν αυτός εκτελεί υπηρεσιακά καθήκοντα.
Κατά τα άλλα ισχύουν οι Όροι του Ασφαλιστηρίου αυτού.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 22
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Εξουσιοδοτημενο Οδηγό για απώλεια ή ζημιά Προσωπικών Αντικειμένων συνέπεια πυρκαγιάς ή κλοπής ή απόπειρα κλοπής που συνοδεύεται από είσοδο με βίαια
ή δυναμικά μέσα ενόσο αυτά βρίσκονται μέσα στο Μηχανοκίνητο Όχημα με μέγιστο όριο το
ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 23
ΡΥΜΟΥΛΚΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του Μέρους Ι του Ασφαλιστηρίου ισχύει και για το ρυμουλκόμενο όχημα ενόσο αυτό είναι προσδεδεμένο στο Μηχανοκίνητο
Όχημα και η αξία του οποίου αναγραφέται στο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Η κάλυψη αυτή δεν
περιλαμβάνει τα περιεχόμενα ή οτιδήποτε μεταφέρεται πάνω σʼαυτό.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 24
ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ /Η ΕΚΦΩΡΤΩΣΗ
Δια του παρόντος δηλώνεται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση που εγερθεί απαίτηση κάτω από
την εξαίρεση 12 στις Γενικές Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου η εταιρεία θα αποζημιώνει τον
ασφαλισμένο μέχρι το ποσόν που αναγράφεται στο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡ. 25
ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Δια του παρόντος δηλώνεται και συμφωνείται ότι η εξαίρεση 14 στις Γενικές Εξαιρέσεις του
Ασφαλιστηρίου διαγράφεται.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗΑΡ.
ΑΡ.26
26
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ,
ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ, ΔΑΝΕΙΔΟΤΗΣΗΣ,
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ,ΕΝΕΧΕΙΡΙΑΣΗΣ
ΕΝΕΧΕΙΡΙΑΣΗΣΉΉΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Δια
τουπαρόντος
παρόντοςδηλώνεται
δηλώνεται
συμφωνείται
το μηχανοκίνητο
όχημα αποτελεί
αντικείμενο
Δια του
καικαι
συμφωνείται
ότι τοότι
μηχανοκίνητο
όχημα αποτελεί
αντικείμενο
σύμβασης
μίσθωσης
μεταξύκαι
τουτουασφαλισμένου
σύμβασης
ενοικιαγοράς,
δανειοδότησης,
Ενεχειριασης
ή του
ενοικιαγοράς,
δανειοδότησης,
Ενεχειριασης ή μίσθωσης
μεταξύ
ασφαλισμένου
ιδιοκτήτη στην
και
του ιδιοκτήτη
στηνδανειοδότησης
σύμβαση ενοικιαγοράς,
μίσθωσης
στον
σύμβαση
ενοικιαγοράς,
ή μίσθωσηςδανειοδότησης
που αναφέρεταιήστον
Πινάκαπου
του αναφέρεται
Ασφαλιστηρίου.
Πινάκα του Ασφαλιστηρίου.
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ENDORSEMENT No.20
LEARNER DRIVERS
It is hereby declared and agreed that no cover is provided under the Policy whilst the Motor Vehicle is
driven by a person holding a learnerʼs driving licence unless such person
a. is accompanied by a holder of a driving licence ( other than a learnerʼs driving licence ) for
a vehicle of the same class as the Motor Vehicle described in the Schedule
b. has affixed ʻʼLʼʼ plates to the Motor Vehicle in accordance with the provisions of the learnerʼs driving
licence.
ENDORSEMENT No. 21
USE FOR OFFICIAL DUTIES
It is hereby declared and agreed that the Limitations as to Use are deemed to include the use of the
Motor Vehicle by the Insured in person whilst on official duties.
Subject otherwise to the Terms and Conditions of the Policy.
ENDORSEMENT NO. 22
LOSS OF PERSONAL POSSESSIONS
The Company will indemnify any Authorised Driver for the loss or damage of Personal Possessions due
to fire, theft or attempted theft with signs of forceful entry whilst these items are in the Motor Vehicle with
a maximum limit as shown on the Schedule of the Policy.
ENDORSEMENT NO. 23
TRAILERS
It is hereby declared and agreed that the indemnity provided in Section I of this Policy applies to the
trailer, the value of which is stated in the Schedule of the Policy, whilst attached to the Motor Vehicle. This
cover does not apply to the contents or anything being carried on the trailer.
ENDORSEMENT No. 24
LOADING OR/AND UNLOADING
It is hereby declared and agreed that in the case of a claim arising under exception 12 of the General exceptions section of the policy, the company will indemnify the insured up to the limit stated on the policy
schedule.
ENDORSEMENT No. 25
USE OF MOTOR VRHICLE AS A MACHINE OR TOOL
It is hereby declared and agreed that exception 14 of the General Exceptions Section of the policy, is not
applicable.
ENDORSEMENTNo.
NO.2626
ENDORSEMENT
HIRE
HIRE PURCHASE,
PURCHASE,LEASING
LEASING, PLEDGE, FINANCING
It is hereby declared and agreed that the motor vehicle is part of a hire purchase leasing, pledge
It is hereby declared and agreed that the motor vehicle is part of a hire purchase or leasing agreement
and financing
agreement
between
is stated on the Policy Schedule
between
the insured
and the
owner the
whoinsured
is statedand
on the
the owner
Policy who
Schedule
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ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ Αρ. 27
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΑ ΟΔΗΓΩΝ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι με το παρόν ότι η Εταιρεία θα καταβάλει στο νοσηλευτικό ίδρυμα
ή (ανάλογα με την περίπτωση) στον Ασφαλισμένο, τις εύλογες και συνήθεις δαπάνες θεραπευτικής αγωγής και παραμονής σε δίκλινο δωμάτιο που διενεργούνται αναφορικά με οποιαδήποτε
σωματική βλάβη που ο Ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε Εξουσιοδοτημένος Οδηγός υπέστη ως
συνέπεια τροχαίου δυστυχήματος ενώ οδηγούσε το Μηχανοκίνητο Όχημα που καθορίζεται στον
Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.
Το Ανώτατο Ποσόν το οποίο η Εταιρεία θα καταβάλει για κάθε Περίοδο Ασφάλισης για τον Ασφαλισμένο και καθένα από τους εξουσιοδοτημένους Οδηγούς κατά την οδήγηση του Μηχανοκίνητου Οχήματος αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου
Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει:
α. Οδήγηση στο εξωτερικό εφόσον ο Ασφαλισμένος βρίσκεται στο εξωτερικό για σκοπούς άλλους από αναψυχή ή εργασία και για περίοδο που υπερβαίνει τις 45 ημέρες κάθε φορά.
β. Μόνιμους στρατιωτικούς ή κληρωτούς κατά την οδήγηση στρατιωτικών οχημάτων.
γ. Οδηγούς ηλικίας κάτω των 18 ή άνω των 70 ετών.
δ. Προϋπάρχουσα της ασφάλισης αναπηρία ή σωματική βλάβη και τα επακόλουθα ή επιπλοκές
τους.
ε. Αυτοκτονία και διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος.
στ. Χρήση μοτοσικλέτας ή μοτοποδήλατου.
ζ. Οποιεσδήποτε δαπάνες που διενεργήθηκαν μετά το θάνατο του Ασφαλισμένου, ή δαπάνες σε
σχέση με ιατρικά βοηθήματα (αναπηρικά καροτσάκια, πατερίτσες, μπαστούνια κτλ).
η. Οποιαδήποτε μεταφορικά έξοδα πλην των χρεώσεων για ασθενοφόρα οχήματα.
Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω τροχαίου ατυχήματος, ο Ασφαλισμένος ή ο κοντινότερος συγγενής του υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως (και οπωσδήποτε πριν την έξοδο του από το νοσηλευτικό ίδρυμα) την εταιρεία για την απευθείας ανάληψη των εξόδων νοσηλείας από την
Εταιρεία. Για νοσηλεία στο εξωτερικό, νοουμένου ότι αυτή παρέχεται στη χώρα που συνέβηκε
το δυστύχημα, (ή στην Κύπρο αν αυτό επιλεγεί από τον Ασφαλισμένο) οι δαπάνες θα εξοφλούνται από τον Ασφαλισμένο και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Εταιρεία.
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ENDORSEMENT No. 27
DRIVERʼS MEDICAL EXPENSES
It is hereby declared and agreed that the Company will pay to the medical institution or the Insured as
the case may be, the reasonable and ordinary expenses for the medical treatment and accommodation
in a twin bedroom incurred in connection with any with any bodily injury which the Insured or any Authorised Driver sustained as a result of a road traffic accident whilst driving the Motor Vehicle stated in the
Schedule.
The Maximum Amount Payable for each Period of Insurance for the Insured and all the Authorised Drivers whilst driving the Motor Vehicle is stated on the policy Schedule
This Endorsement does not cover:
a. Driving overseas whilst the Insured is overseas for reasons other than pleasure or business and for
a period not exceeding 45 days each time.
b. Military or conscribed personnel whilst driving military vehicles
c. Drivers below the age of 18 or over 70 years of age
d. Pre-existing infirmities or bodily injuries and their consequences or complications.
e. Suicide and commitment of a felony or misdemeanour or attempt thereat.
f. Use of a motorcycle or moped.
g. Any expenses incurred after the death of the Insured or expenses in connection with medical supplementary equipment (wheelchairs, crutches, walking sticks, etc).
h. Transportation expenses other than ambulance charges.
In the event of hospitalisation as a result of a road traffic accident, the Insured or his closest relatives are
obliged to notify immediately (and in any event prior to his release from the medical institution) the Company to undertake directly the payment of the medical expenses by the Company. For treatment overseas,
provided that same is rendered in the country where the accident took place (or in Cyprus if so elected
by the Insured), the expenses shall be paid by the insured and all supporting documents should be submitted to the Company.
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ΟΠΙΣΘΟΓΡAΦΗΣΗ ΑΡ. 28
ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)

Δηλώνετε και συμφωνείται ότι η κάλυψη με βάση το Μέρος 2(1) του Ασφαλιστηρίου αυτού
περιορίζεται σε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από:
(α) Τυχαία σύγκρουση ή ανατροπή
(β) Φωτιά, αυτανάφλεξη, κεραυνό ή έκρηξη
(γ) Κλοπή ή απόπειρα κλοπής
Και μόνο αν τα γεγονότα αυτά συμβαίνουν κατά τον χρόνο που το Μηχανοκίνητο Όχημα
βρίσκεται σε κυκλοφορία ή είναι προσωρινά σε γκαράζ, κατά την διάρκεια ταξιδιού σε
οποιοδήποτε χώρο εκτός από οποιαδήποτε υποστατικά που ανήκουν και/ή κατέχονται από
τον Ασφαλισμένο.
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ENDORSEMENT NO. 28
INDEMNITY FOR MOTOR TRADE VEHICLES (COMPREHENSIVE COVER)
It is hereby declared and agreed that the cover under Section 2 (1) of the Insurance Policy is limited
to loss or damage due to:
(a) Accidental impact or overturn of the vehicle
(b) Fire, Lighting or explosion
(c) Theft or attempted theft
And only during the period where the Motor Vehicle is in motion or temporarily parked in a garage or
premises other than that of the Insured.
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