
 
 
 

Όροι Ασφάλισης 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

(ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) 

 
Καλύπτεται με αντικατάσταση οχήματος η απώλεια χρήσης του ασφαλισμένου στην Accelerant Insurance Limited Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, 
καλουμένου στη συνέχεια «ασφαλισμένου οχήματος», εφόσον επέλθει ακινητοποίησή του συνεπεία τροχαίου ατυχήματος. 
 
Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Για την κάλυψη απώλειας χρήσης «ασφαλισμένου οχήματος» θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν στην αγορά 
ενοικίασης αυτοκινήτων.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι: 
(α)  ο οδηγός να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης τουλάχιστον ενός έτους,  
(β) ο οδηγός να είναι ηλικίας άνω των 21 ετών. 
 Σε περίπτωση ζημιάς του οχήματος που προσφέρεται προς αντικατάσταση του «ασφαλισμένου οχήματος», καλούμενου στη 
συνέχεια «οχήματος αντικατάστασης», ο ασφαλισμένος της Εταιρείας υποχρεούται κατά την επιστροφή του να καταβάλλει την 
προσυμφωνηθείσα απαλλαγή κατά το χρόνο παράδοσης υπό τον όρο ότι αποκλειστικά υπαίτιος της ζημιάς είναι ο ίδιος. 
 

Διάρκεια και Έκταση της Κάλυψης 
Η διάρκεια κάλυψης ισχύει, με απαλλαγή τις τρείς (3) πρώτες ημέρες της επισκευής, με ανώτερο χρονικό διάστημα κάλυψης τις 
δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες. Η ακριβής χρονική διάρκεια της κάλυψης θα καθορίζεται εκ των προτέρων και 
κατά περίπτωση με βάση τους προβλεπόμενους χρόνους επισκευής ή αντικατάστασης μερών που προβλέπει το συνεργείο σε 
συνεργασία με την εταιρεία Insurent Ltd.  Η ακριβής χρονική διάρκεια της κάλυψης υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές ημέρες 
επισκευής του «ασφαλισμένου οχήματος». 
Η κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εντός ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό, έστω και αν 
έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα, περιλαμβάνουσα και τον κίνδυνο κλοπής. 
 

Παράδοση–Παραλαβή Οχήματος Αντικατάστασης 
Η παράδοση και η παραλαβή του «οχήματος αντικατάστασης» προς τον ασφαλισμένο της Εταιρείας θα γίνεται σε προκαθορισμένα 
σημεία εξυπηρέτησης και μεταξύ των ωρών 09.00 μέχρι 17.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή εξαιρούνται Σάββατα, Κυριακές 
και αργίες.  Εκτός Αττικής οι παραδόσεις θα γίνονται στους σταθμούς εξυπηρέτησης της συνεργαζόμενης εταιρίας ενοικιάσεων. 
 

Χρήση Οχήματος Αντικατάστασης 

Η χρήση του «οχήματος αντικατάστασης» διέπεται από τους όρους που προβλέπονται στο συμφωνητικό παραλαβής του.  Ενδεικτικά, 
ο ασφαλισμένος είναι υπεύθυνος για τις τροχαίες παραβάσεις στις οποίες τυχόν υποπέσει, ευθύνεται για τη μη έγκαιρη επιστροφή 
του «οχήματος αντικατάστασης», για κάθε απώλεια αντικειμένου ή εξαρτήματος αυτού, για την όποια διαφορά στη στάθμη του 
ντεπόζιτου βενζίνης και για υπέρβαση χιλιομετρικού ορίου.  
Το «όχημα αντικατάστασης» θα είναι της επιλογής της εταιρείας ως προς την μάρκα, το χρώμα, την ηλικία κλπ.  
 

Δηλώνεται και Συμφωνείται ότι:  

Η κάλυψη ισχύει μόνον με την προϋπόθεση ότι της ζημίας θα έχει επιληφθεί η υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της  INTERAMERICAN 
ή αρμόδια αστυνομική αρχή.  
 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

(ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ  Ή ΦΩΤΙΑΣ) 

 
Καλύπτεται με αντικατάσταση οχήματος η απώλεια χρήσης του ασφαλισμένου στην Accelerant Insurance Limited Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, 
καλουμένου στη συνέχεια «ασφαλισμένου οχήματος», εφόσον επέλθει ακινητοποίησή του συνεπεία ολικής πυρκαγιάς ή απώλεια 
συνέπεια ολικής κλοπής . 
Προϋποθέσεις Κάλυψης 

Για την κάλυψη απώλειας χρήσης «ασφαλισμένου οχήματος» θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν στην αγορά 
ενοικίασης αυτοκινήτων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:  
(α) ο οδηγός να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης τουλάχιστον ενός έτους,  
(β)  ο οδηγός να είναι ηλικίας άνω των 21 ετών.  
Σε περίπτωση ζημιάς του οχήματος που προσφέρεται προς αντικατάσταση του «ασφαλισμένου οχήματος», καλούμενου στη συνέχεια 
«οχήματος αντικατάστασης», ο ασφαλισμένος υποχρεούται κατά την επιστροφή του να καταβάλλει την προσυμφωνηθείσα 
απαλλαγή κατά το χρόνο παράδοσης υπό τον όρο ότι αποκλειστικά υπαίτιος της ζημιάς είναι ο ίδιος.  
 

Διάρκεια και Έκταση της Κάλυψης 

Η διάρκεια κάλυψης ισχύει από την (δεύτερη) 2η ημέρα απώλειας του «ασφαλισμένου οχήματος» μέχρι την ημερομηνία 
αντικατάστασής του με ανώτερο χρονικό διάστημα κάλυψης τις τριάντα (30) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες.   
 



 
 
 
 
Η κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εντός ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό, έστω και αν 
έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα, περιλαμβάνουσα και τον κίνδυνο κλοπής. 
 

Παράδοση–Παραλαβή Οχήματος Αντικατάστασης 

Η παράδοση και η παραλαβή του «οχήματος αντικατάστασης» προς τον ασφαλισμένο της Accelerant Insurance Limited θα γίνεται σε 
προκαθορισμένα σημεία εξυπηρέτησης και μεταξύ των ωρών 09.00 μέχρι 17.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή εξαιρούνται 
Σάββατα, Κυριακές και αργίες.  Εκτός Αττικής οι παραδόσεις θα γίνονται στους σταθμούς εξυπηρέτησης της συνεργαζόμενης εταιρίας 
ενοικιάσεων. 
 

Χρήση Οχήματος Αντικατάστασης 

Η χρήση του «οχήματος αντικατάστασης» διέπεται από τους όρους που προβλέπονται στο συμφωνητικό παραλαβής του.  Ενδεικτικά, 
ο ασφαλισμένος είναι υπεύθυνος για τις τροχαίες παραβάσεις στις οποίες τυχόν υποπέσει, ευθύνεται για τη μη έγκαιρη επιστροφή 
του «οχήματος αντικατάστασης», για κάθε απώλεια αντικειμένου ή εξαρτήματος αυτού, για την όποια διαφορά στη στάθμη του 
ντεπόζιτου βενζίνης και για υπέρβαση χιλιομετρικού ορίου. Το «όχημα αντικατάστασης» θα είναι της επιλογής της εταιρείας ως προς 
την μάρκα, το χρώμα, την ηλικία κλπ.. 
 

Δηλώνεται και Συμφωνείται ότι: 

(α) Η κάλυψη ισχύει μόνον με την προϋπόθεση ότι της ζημίας θα έχει επιληφθεί η αρμόδια αστυνομική αρχή.  
(β) Η κάλυψη δεν ισχύει, αν σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ζημιογόνο γεγονός που προκάλεσε την 
απώλεια χρήσης του «ασφαλισμένου οχήματος» είναι μη καλυπτόμενο.  
 
 


