
                                                                                                
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / MOTOR INSURANCE POLICY 
 
 

SUMMARY of Cover and Benefits  ACT 
Third Party 

Third Party 
Fire and 

Theft 

Comprehensive 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλύψεων και Ωφεληµάτων Έναντι Τρίτου 
Σύµφωνα µε 
τη Νοµοθεσία 

Έναντι 
Τρίτου 
Πυρός και 
Κλοπής 

Περιεκτική 

• ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία 
• THIRD PARTY LIABILITY as required by Law  

   

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΠΟ: 
LOSS OR DAMAGE TO YOUR MOTOR VEHICLE CAUSED BY: 

   

• ΦΩΤΙΑ ‘Η ΚΛΟΠΗ 

• FIRE OR THEFT 

   

• ΑΤΥΧΗΜΑ 
• ACCIDENT 

   

• ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ (πληµµύρα, καταιγίδα, τυφώνας, σεισµός) 

• NATURAL PERILS (flooding, storm, tempest, earthquake) 

   

• ΑΠΕΡΓΙΕΣ / ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ 
• RIOTS / STRIKES 

   

• Ο∆ΗΓΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Καλύπτεστε Έναντι Τρίτου, σε περίπτωση που 
οδηγείτε ξένο ιδιωτικό όχηµα (saloon) – υπάρχουν περιορισµοί πχ το ενοικιασµένο. 

• DRIVING OTHER CARS Third Party cover whilst driving a non rental saloon car – 
limitations apply 

   

• ΟΠΟΙΟΣ∆ΗΠΟΤΕ Ο∆ΗΓΟΣ 25-75 ΕΤΩΝ Τα περισσότερα ασφαλιστήρια µας 
παρέχουν κάλυψη Έναντι Τρίτου (Third Party) σε οποιοδήποτε οδηγό ηλικίας µεταξύ 
25 και 75 ετών µε άδεια οδήγησης πέραν των 2 ετών (βλέπε τους 
«Εξουσιοδοτηµένους Οδηγούς» στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου) 

• ANY DRIVER AGED 25-75 Most of our policies offer Third Party cover to any driver 
aged 25-75 holding a full driving licence for over 2 years (see “Authorised 
Drivers” section of your policy schedule) 

   

• ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Σε περίπτωση ασφαλισµένης ζηµιάς στο όχηµά σας, 
αποζηµιώνεστε για ενοικίαση οχήµατος µέγιστο το ποσό που φαίνεται στον Πίνακα 
του ασφαλιστηρίου ηµερησίως µέχρι να επιδιορθωθεί το όχηµά σας (max.10 µέρες). 

• LOSS OF USE In case of an insured damage to your vehicle you are compensated 
up to the daily amount shown on the policy schedule for the rental of a car until your 
vehicle is repaired (max. 10 days) 

   

• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ σε περίπτωση που καινούργιο 
όχηµα (ηλικίας µικρότερης του 1 έτους) έχει κλαπεί ή υποστεί ζηµιά πέραν του 60% 
της τιµής πώλησης. 

• REPLACEMENT WITH A NEW VEHICLE In the case of a new vehicles (less than 1 
year old) is stolen or suffers damaged estimated at over 60% of its selling price. 

   

• 24ωρη Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ και ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
• 24hr ROAD and ACCIDENT ASSISTANCE 

   

• Ο∆ΗΓΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης σε χώρους 
στάθµευσης και ιδιωτικούς δρόµους. 

• OFF ROAD EXTENSION Cover extended to parking areas and private roads 

   

• ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ για σπάσιµο ανεµοθώρακα ή παραθύρου 

• WINDSCREEN COVER for broken windscreen or window 
(*) OR THE AMOUNT STATED ON THE SCHEDULE IF DIFFERENT TO THIS ONE / ΕΙΤΕ ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΑΝ ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ 

 €300 (*)  €300 (*)  €850 (*) 

• ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
• TOWING ALLOWED 

   

• ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ Η κάλυψη περιλαµβάνει την ευθύνη 
των επιβατών σας. 

• PASSENGERS’ LIABILITY COVER Your insurance includes cover for the liability of 
your passengers 

   

 


