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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η εξέλιξη και η σημασία της ασφάλισης

Από τη στιγμή που έρχεται στη ζωή ο άνθρωπος και κατά την διαδρομή 

του βίου του, παρατηρείται και η φυσιολογική επιθυμία ικανοποίησης των 

βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων αναγκών επιβίωσης. Ανέκαθεν ήταν 

εκτεθειμένος σ’ ένα κόσμο από κινδύνους και κάθε φορά αντιδρούσε ανάλογα με 

τις συνθήκες που συναντούσε. Το ρόπαλο, το κοντάρι και η ασπίδα ήταν ένα από 

τα πρώτα μέσα προστασίας του κατά των άγριων θηρίων αλλά και κατά των 

ίδιων των συνανθρώπων του. Η ομαδική συμβίωση υπήρξε το πρώτο δείγμα 

ενωμένης δύναμης για την προστασία και τη διάσωση του ανθρώπινου γένους. 

Με αυτό τον τρόπο αναπτύχθηκε το αίσθημα της αλληλεγγύης, το οποίο 

αποτέλεσε στους κοινωνικούς οργανισμούς τη βάση για την ιδέα της 

αλληλοβοήθειας. Η τελειότερη μορφή της αλληλοβοήθειας είναι η δημιουργία και 

οργάνωση του θεσμού της ασφάλισης, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

κατόρθωμα και πολύτιμο απόκτημα για τους ανθρώπους. Για να αντιμετωπίσει 

αυτούς τους κινδύνους ο άνθρωπος σκέφτηκε ότι πρέπει να συμμετέχουν σε 

αυτούς, άμεσα ή έμμεσα και άλλα πρόσωπα. Έτσι, οι κίνδυνοι μοιράζονταν σε 

όλα τα πρόσωπα.

Οι κίνδυνοι είναι συνυφασμένοι και αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής του 

ανθρώπου, απειλούν σαν σκιά τις δραστηριότητες και την υπόστασή του και 

επιδρούν αναπόφευκτα στην όλη διαμόρφωση της οικονομίας του. Κανείς δεν 

μπορεί να προσδιορίσει ποιοι κίνδυνοι και πότε θα πραγματοποιηθούν και τι 

συνέπειες μπορεί να προξενήσουν, πχ. θάνατο, σωματικές βλάβες, οικονομικές, 

ψυχολογικές ή υλικές ζημιές. Έτσι για να αποφευχθούν αυτές οι καταστροφικές 

συνέπειες ο άνθρωπος απευθύνεται, αν δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του, 

σε οργανωμένες επιχειρήσεις που παρέχουν ασφαλιστικές καλύψεις.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι οι μόνες που προσφέρουν ιδιάζουσες 

ασφαλιστικές υπηρεσίες, με κύριο σκοπό να ελαχιστοποιήσουν τα οικονομικά 

αποτελέσματα που μπορεί να υποστεί κάποιος.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχουν ασφάλιση που πραγματοποιείτε 

διαμέσου είτε της δημόσιας είτε της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπου ο
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ενδιαφερόμενος συμβάλλεται με τον ασφαλιστή ώστε να προστατευθούν τα 

αγαθά και να αττοκατασταθούν οι βλάβες που ενδέχεται να του συμβούν. Η 

προστασία αυτή που αποκαλείται ασφάλιση, παίρνει τη μορφή μιας συμφωνίας, 

μιας σύμβασης μεταξύ αυτού που επιδιώκει την προστασία, δηλαδή του 

ασφαλιζόμενου και του φορέα που την παρέχει, δηλαδή του ασφαλιστή. Η 

ασφαλιστική αυτή σύμβαση εκφράζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο 

περιέχει αυτή τη συμφωνία.

Οι ασφαλίσεις διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, την Κοινωνική που 

επιβάλει το κράτος στους πολίτες και την Ιδιωτική που συνάπτονται με ιδιωτική 

πρωτοβουλία κυρίως από πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Κάθε άνθρωπος προνοεί και φροντίζει για το μέλλον του, προσπαθεί να 

εξασφαλιστεί από το ενδεχόμενο δυσμενών συνθηκών που τον απειλούν σε 

διάφορους χώρους και κυρίως στους χώρους εργασίας. Η πρόληψη είναι 

απαραίτητη γιατί οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί και τα ατυχήματα ακόμη 

περισσότερα. Όμως χρειάζεται μελέτη σε βάθος ώστε να γίνει η σωστή επιλογή 

μιας κατηγορίας ασφάλισης.

Στα πλαίσια της νέας οικονομικής πραγματικότητας με την ραγδαία 

ανάπτυξη της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και του παγκόσμιου εμπορίου, οι 

κίνδυνοι γίνονται πιο συχνοί, απειλητικοί και καταστροφικοί. Τους κινδύνους 

αυτούς έρχεται να καλύψει η ιδιωτική ασφάλιση με σωστή οργάνωση για την 

αντιμετώπιση πολλών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Με την 

ελπίδα ότι ο άνθρωπος θα ζήσει σε ένα υγιές περιβάλλον.

Αν οι θεοί του Ολύμπου γνώριζαν την ασφάλιση ,ίσως να τοποθετούσαν 

και αυτή στο γνωστό από τη μυθολογία κουτί της Πανδώρας, ως δεύτερο δώρο 

προς τους ανθρώπους ώστε να κάνουν βάσιμη την ελπίδα που αυτοί θα τους 

χάριζαν.

1. Δ ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες ασφάλισης στις οποίες μπορεί να στραφεί 

ο άνθρωπος, η Κοινωνική και η Ιδιωτική.
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1.1 Κοινωνική Ασφάλιση

Οι ασφαλίσεις που αναφέρονται στην κρατική φροντίδα για την προστασία 

των πολιτών από την ανέχεια, την ανεργία, την αρρώστια και τα γηρατειά 

ονομάζονται ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Έχουν δηλαδή σκοπό την 

εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, η οποία έχει ανατεθεί σε διάφορους 

οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. Το Ι.Κ.Α., ο Ο.Γ.Α., το Τ.Ε.Β.Ε., και διάφορα 

άλλα ταμεία συντάξεων, επικουρικά, υγείας κ.λ.π., είναι οργανισμοί που ασκούν 

κοινωνική ασφάλιση και υπάγονται στο υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι 

συνήθεις παροχές της είναι η συνταξιοδότηση, η ιατροφαρμακευτική καί 

νοσοκομειακή περίθαλψη, και τα επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και ανεργίας.

Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας. Ο 

εργοδότης ή ο επαγγελματΐας είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό 

του, χωρίς να μπορεί με κανένα τρόπο να το αποφύγει. Οι όροι ασφαλίσεως είναι 

ίδιοι για όλους τους ασφαλιζόμενους χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη 

συμφωνία μεταξύ ασφαλιζόμενου και ασφαλιστικού φορέα.

Η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης πρωτοεμφανίστηκε στη Γερμανία την 

δεκαετία του 1880, με στόχο να οδηγήσει τους εργαζομένους να 

συνειδητοποιήσουν ότι το κράτος δεν είναι μόνο αναγκαίος αλλά και χρήσιμος 

θεσμός. Η εισαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα καθυστέρησε, 

κυρίως εξαιτίας της έλλειψης της βιομηχανικής ανάπτυξης. Πρώτος ασφαλιστικός 

οργανισμός θεωρείται το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) που ιδρύθηκε το 

1836 και ακολουθεί η σύσταση ειδικού ταμείου για τους μεταλλωρύχους το 1882. 

Το ασφαλιστικό ταμείο των εργατών μεταλλείων είχε ουσιαστικά χαρακτήρα 

ταμείου αλληλοβοήθειας με την χορήγηση κυρίως συντάξεων και έσοδα από 

εισφορές των εργοδοτών και των εργαζομένων. Με το Ν. 2868/1922 θεσπίζεται η 

αρχή της υποχρεωτικής ασφάλισης των μισθωτών και η ατομική ευθύνη του 

εργοδότη για την κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου. Το 1925 αρχίζει η 

διαδικασία για την οργάνωση ταμείων ασφάλισης τα οποία όμως περιορίστηκαν 

μόνο στην κάλυψη του κλάδου συντάξεων. Στην εξέλιξη του θεσμού στην χώρα 

συνέβαλε σημαντικά το 1935 η σύσταση και η λειτουργία του Ιδρύματος



Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), με σκοπό την κάλυψη των μέχρι τότε 

ανασφάλιστων μισθωτών. Η ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου σχεδόν του 

Ελληνικού πληθυσμού ολοκληρώθηκε με το Ν.4169/1961 «περί Γεωργικών και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων» με τη σύσταση του Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Στον Ο.Γ.Α. υπάχθηκαν όλοι όσοι ασχολούνταν με 

εργασίες αγροτικής φύσης, ένα αρκετά σημαντικό δηλαδή ποσοστό της χώρας.

Η ασφαλιστική κάλυψη κατά τον κίνδυνο της ανεργίας, που έμενε μέχρι 

τότε ακάλυπτος, εγκαινιάζεται το 1945 με την ίδρυση του Οργανισμού Ανεργίας. 

Ο οργανισμός αυτός μετονομάζεται με το Ν.Δ. 212/1969 σε Οργανισμό 

Απασχολήσεως Εργατικού Προσωπικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος λειτουργεί μέχρι 

σήμερα ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του 

Υπουργείου Εργασίας.

Κρίνοντας την κοινωνική ασφάλιση δεν μπορούμε να πούμε πως είναι 

θεσμός καταξιωμένος. Πολλά παράπονα διατυπώνονται σε βάρος των φορέων 

της κοινωνικής ασφάλισης για την εξυπηρέτηση των ασφαλιζομένων, την 

ποιότητα της περιθάλψεως, την πενιχρότητα των συντάξεων, το ύψος των 

ασφαλίστρων κ.λ.π. Ακόμα επικρίνεται για τον τρόπο διαχειρίσεως και διάθεσης 

των εισπραττομένων εισφορών καθώς και για τον τρόπο που διοικούνται αυτοί οι 

οργανισμοί. Σύμφωνα με τους επικριτές της κοινωνικής ασφάλισης, 

παρουσιάζονται προβλήματα όπως η γραφειοκρατική οργάνωση που 

χαρακτηρίζει όλους τους κρατικούς οργανισμούς, καθώς και η έλλειψη της 

ατομικής πρωτοβουλίας και του κινήτρου του κέρδους, που έχει σα συνέπεια από 

τη μια την αύξηση των εξόδων λειτουργίας και από την άλλη την έλλειψη 

προθυμίας και ζωτικότητας στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Έτσι το 

ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε ύψος δυσανάλογο με την ποιότητα της 

παρεχόμενης ασφαλιστικής προστασίας που δίνεται στους ασφαλισμένους.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι και 

να αποκτούν το δικαίωμα για δυσμενή σχόλια και παράπονα, που καταλήγουν σε 

έντονες διαμαρτυρίες.

Η κοινωνική ασφάλιση παρά τις αδυναμίες και τις ατέλειές της επιτελεί 

έργο το οποίο θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, με την βελτίωση της παρεχόμενης



ασφαλιστικής -προστασίας, τη μείωση των εισφορών και τη διαχείρισή τους. Κάθε 

προσπάθεια προς τις κατευθύνσεις αυτές θα φέρει σημαντικά αποτελέσματα και 

έχοντας συμπάθεια του κοινού θα ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο.

1.2 ιδιωτική Ασφάλιση

Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης διαμορφώθηκε στα ισπανικά και ιταλικά 

λιμάνια τον 15° αιώνα και αφορούσε στην θαλάσσια ασφάλιση1 η οποία είχε 

αναπτυχθεί σε θαυμαστό επίπεδο από τους Αρχαίους Έλληνες. Οι Έλληνες 

ναυτικοί που έκαναν μεταφορές, ασφαλίζονταν σε εταιρίες και ασφαλιστές του 

εξωτερικού. Με την πάροδο του χρόνου Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες 

ιδρύθηκαν στο εξωτερικό με πρώτη τη " Socieia Greca σ  Assicurazione

Το Ν.Δ. 400/1970 αναφέρεται στην ιδιωτική ασφάλιση που αφορά 

ανώνυμες εταιρίες που ασχολούνται με ασφαλιστικές εργασίες. Κάθε χρόνο είναι 

υποχρεωμένες να δημοσιεύουν "Δελτίο Ασφαλειών” με τα αποτελέσματα χρήσης 

και τον ισολογισμό, ώστε να ελεγχθεί από το υπουργείο Εμπορίας η 

συμπεριφορά και η λειτουργία της κάθε ασφαλιστικής, διότι κάθε κλάδος 

ασφάλισης έχει τις ιδιορρυθμίες και τις ιδιαιτερότητές του. Σκοπός της ιδιωτικής 

ασφάλισης είναι να συντάσσει και να πουλάει ασφαλιστικές συμβάσεις, μέσα στο 

πλαίσιο της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας με μικρό κόστος και χαμηλά 

ασφάλιστρα που αποσκοπούν στο κέρδος.

Η ιδιωτική ασφάλιση ενεργείται με την ελεύθερη βούληση όσων 

επιθυμούν να ασφαλιστούν έναντι ορισμένων κινδύνων. Το ύψος των 

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων πλευρών προσδιορίζεται από την ασφάλιση 

σε σχέση με τον κίνδυνο.

Η κοινωνία έχει ορισμένα οφέλη από την ιδιωτική ασφάλιση, εκτός από τις 

άμεσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις τα κυριότερα οφέλη είναι τα ακόλουθα:

Ι.Μ ακρής Κώστας, Η Ιστορία της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και η επίδρασή της στην 

εξέλιξη της ασφάλισης σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Εθνική Ασφαλιστική, Αθήνα 1996
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α Μειωυένη ανάνκη πρόσθετων αποθευατικών

Η μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ότι με 

αυτή μειώνεται η ανάγκη των ατόμων και των επιχειρήσεων να 

«αποθεματοποιούν» για να αντιμετωπίσουν διάφορα μελλοντικά ζημιογόνα 

ενδεχόμενα. Ο ασφαλιστής είναι σε θέση να κάνει ακριβείς εκτιμήσεις των 

αναμενόμενων ζημιών και γι' αυτό το λόγο τα απαιτούμενα αποθεματικά είναι 

πολύ μικρότερα, σε σχέση με τα συνολικά αποθεματικά, που θα έπρεπε να 

συσσωρεύσουν τα άτομα μόνα τους. Έτσι, ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης 

συντελεί στην καλύτερη κατανομή των αποθεμάτων των ατόμων και των 

επιχειρήσεων και στην αποδοτικότερη αξιοποίησή τους.

6. Πηνιί επενδυτικών κεφαλαίων

Η λειτουργία των ασφαλιστικών αγορών προκαλεί σημαντικές για 

παραγωγικούς σκοπούς, επιπτώσεις στις Κεφαλαιαγορές, στο επίπεδο των 

επιτοκίων και στην οικονομική ανάπτυξη, άτομα και τις επιχειρήσεις από τις 

αβεβαιότητες για μελλοντικά και ζημιογόνα ενδεχόμενα, με αποτέλεσμα την 

βελτίωση της κατανομής των πόρων μεταξύ κατανάλωσης και αποταμίευσης. 

Ένα μεγάλο μέρος των αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιριών επενδύεται σε 

κοινωφελή και παραγωγικά έργα με διάφορους τρόπους χρηματοδότησης. Ένα 

άλλο μέρος των αποθεματικών επενδύεται με αγορά ομολόγων, που αφορούν 

αναπτυξιακές δραστηριότητες, με την αγορά μετοχών εταιριών αναπτυξιακού 

χαρακτήρα κ.α.

ν. Μειωυένοε πιστωτικό ο κίνδυνοε

Η ασφάλιση αποτελεί τη βάση της αποτελεσματικής λειτουργίας του 

πιστωτικού συστήματος. Το άτομο ή η επιχείρηση, που έχουν επαρκή 

ασφαλιστική κάλυψη, αποτελούν τον καλύτερο πιστωτικό κίνδυνο για το 

τραπεζικό σύστημα. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των δανειοδοτήσεων δεν θα 

ήταν δυνατό να χορηγείται, εάν δεν υπήρχε παράλληλη και αποτελεσματική 

ασφαλιστική κάλυψη των δανείων. 

δ. Ποόληιυη έηυιών
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Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε εκτεταμένα 

προγράμματα πρόληψης ζημιών, με στόχο τον περιορισμό, είτε της συχνότητας, 

είτε της έκτασης μιας ζημιάς. Αυτή είναι μια σοβαρή ασφαλιστική λειτουργία, για 

τον περιορισμό των συνολικών ζημιών, η οποία έχει σαν συνέπεια και την 

μείωση των ασφαλίστρων.

Το κοινωνικό όφελος προκύπτει από τον περιορισμό τόσο των άμεσων, 

όσο και των έμμεσων ζημιών. Μερικές από τις πιο συνήθεις περιπτώσεις 

πρόληψης ζημιών, που στηρίζουν οι ασφαλιστές, είναι:

- οδική ασφάλεια και μείωση θανάτων από τροχαία ατυχήματα

- προγράμματα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων

- πρόληψη κλοπών αυτοκινήτων

- πρόληψη εμπρησμών

- προδιαγραφές ασφαλείας μηχανολογικών εξοπλισμών κ.ά.

- προγράμματα και έρευνες για πρόληψη ασθενειών 

ε. Βελτίωση κοινωνικής και επιγειοηυατικικ σταθερότητας

Η ύπαρξη και λειτουργία των ασφαλιστικών αγορών συντελεί στην μείωση 

της αβεβαιότητας των ατόμων και των επιχειρήσεων και έτσι συμβάλλει στην 

κοινωνική σταθερότητα. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Μία επιχείρηση δεν θα 

τττωχεύσει μετά από μία εκτεταμένη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της, εάν έχει 

καλύψει σωστά τον κίνδυνο αυτό. Εκτός από τα παραπάνω οφέλη της κοινωνίας, 

η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης είναι πολύ σημαντική με τον 

συμπληρωματικό ρόλο της στην κοινωνική ασφάλιση, με διάφορα προγράμματα, 

υγείας, ατυχημάτων, καταβολή «εφ1 άπαξ» ποσών συντάξεων, είτε ατομικά, είτε 

ομαδικά.

Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιωτικής 

ασφάλισης και στις περιπτώσεις που ο νομοθέτης παρακάμπτει για λόγους 

κοινωνικούς την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και επιβάλλει την 

υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από αυτοκίνητα, την 

υποχρεωτική ασφάλιση των πλοιαρίων αναψυχής, την υποχρεωτική ασφάλιση 

για μόλυνση θαλασσών κ.α.
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Κοινωνικού, επίσης, χαρακτήρα είναι και η λειτουργία του Επικουρικού 

Κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών σε τρίτους από ανασφάλιστα αυτοκίνητα ή 

ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων ανακλήθηκε η άδεια ή 

τττώχευσαν.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες (ιδιαίτερα οι ασφαλιστικές εταιρίες Ζωής) 

αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές σε όλες τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Επενδύουν μεγάλα κεφάλαια για περισσότερα κέρδη και 

έσοδα στο μέλλον.

Μια ασφάλιση δεν σχετίζεται ούτε λαμβάνεται υπόψη από μια άλλη. Έτσι η 

ύπαρξη κοινωνικής ασφάλισης δεν εμποδίζει την σύναψη ιδιωτικής και αντίθετα. 

Συχνά η ιδιωτική ασφάλιση συνάπτεται συμπληρωματικά για κινδύνους ήδη 

ασφαλισμένους από την κοινωνική ασφάλιση, επειδή και οι δυο αυτές κατηγορίες 

υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την πρόνοια για το μέλλον.

Οι ιδιωτικές ασφαλίσεις διακρίνονται με κριτήριο την οργάνωση του 

προσώπου που ασφαλίζει τον κίνδυνο, σε ασφαλίσεις με ασφάλιστρο και 

αμοιβαίες ασφαλίσεις ή αλληλασφαλίσεις. Η διαφορά τους στην ουσία είναι στο 

εάν αυτός που ασφαλίζει εκτίθεται και ο ίδιος στον κίνδυνο ή δεν εκτίθεται. Δεν 

εννοείται η έμμεση συμμετοχή στις συνέπειες του κινδύνου, που υπάρχει και 

στην ασφάλιση με ασφάλιστρο, αλλά το αν αυτός που ασφαλίζει απειλείται από 

τον ίδιο κίνδυνο που απειλεί τον ασφαλιζόμενο. Στις ασφαλίσεις με ασφάλιστρο 

εκείνος που ασφαλίζει τον κίνδυνο δέχεται να συμμετέχει στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών του, χωρίς να εκτίθεται ο ίδιος σε αυτόν, με αντάλλαγμα το 

ασφάλιστρο που εισπράττει από τον ασφαλισμένο. Στις αμοιβαίες ασφαλίσεις ή 

αλληλασφαλίσεις εκτίθεται σε ένα κίνδυνο στον οποίο συμμετέχει στην 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου με το αντάλλαγμα να τον ενισχύουν 

με εισφορές.

Τις ιδιωτικές ασφαλίσεις τις διακρίνει ο νόμος με πολλαπλό κριτήριο σε 

ασφαλίσεις κατά Ζημιών και ασφαλίσεις κατά Ζωής. Στις πρώτες η υποχρέωση 

του προσώπου που ασφαλίζει τον κίνδυνο, γεννιέται όταν ο κίνδυνος 

δημιουργήσει ζημία στον ασφαλισμένο και οριοθετείται από το ύψος αυτής της
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ζημιάς. Στις δεύτερες το πρόσωπο αυτό υποχρεώνεται όταν ο κίνδυνος επέλθει 

στον ασφαλισμένο, ανεξάρτητα από το αν του δημιούργησε ζημία.

Είναι πολυάριθμα τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορούν να διακριθούν οι 

ιδιωτικές ασφαλίσεις σε κατηγορίες. Ανάλογα με το είδος του κινδύνου που 

ασφαλίζουν διακρίνονται σε χερσαίες ασφαλίσεις και θαλάσσιες ασφαλίσεις. Οι 

πρώτες αφορούν αντικείμενα που εκτίθενται σε κινδύνους της ξηράς Π.χ. 

πυρκαϊά. Οι δεύτερες προστατεύουν κατά των κινδύνων της θάλασσας, δηλαδή 

ιδίως κινδύνων της ναυσιπλοΐας Π.χ. πειρατεία, ναυάγιο. Τη σύγχρονη εποχή 

διακρίνονται και αεροπορικές ασφαλίσεις, δηλαδή ασφαλίσεις κατά αεροπορικών 

κινδύνων.

Με κριτήριο το αντικείμενο της ασφάλισης οι ιδιωτικές ασφαλίσεις 

διακρίνονται σε ασφαλίσεις προσώπων και ασφαλίσεις που δεν αφορούν 

πρόσωπα. Αντικείμενο των πρώτων είναι οι άνθρωποι π. χ. ασφάλιση ασθένειας. 

Οι δεύτερες αφορούν περιουσιακά στοιχεία π. χ. ασφάλιση εργοστασίου. Οι δυο 

τελευταίες κατηγορίες διακρίνονται ειδικότερα σε πολυάριθμα είδη ασφαλίσεων, 

ομάδες των οποίων αποτελούν του διάφορους ασφαλιστικούς κλάδους. Η 

διαίρεση σε κλάδους έχει κυρίως διοικητική σημασία για να περιορίζει εκείνους 

που ασφαλίζουν κινδύνους σε ορισμένα είδη ασφάλισης για τα οποία είναι 

προετοιμασμένοι. Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν αντιστοιχεί σε ασφαλιστικό κίνδυνο 

αφού ένας κίνδυνος μπορεί να ασφαλίζεται από διάφορους κλάδους ασφάλισης.

2 .ΚΛΑΔΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2.1 Ασφαλίσεις Ζημιών

1. Ατυχήματα (συμπεριλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές 

ασθένειες).

Περιλαμβάνει:

1.1 παροχές κατ' αποκοπή.

1.2 περιοδικές παροχές αποζημιώσεων

1.3 μεταφερόμενα πρόσωπα.
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2. Ασθένειες.

Περιλαμβάνει:

2.1 παροχές κατ' αποκοπή

2.2 περιοδικές παροχές αποζημιώσεων

2.3 συνδυασμοί των ανωτέρω

3. Χερσαία οχήματα (εκτός σιδηροδρομικών).

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται:

3.1 χερσαία σχήματα αυτοκινούμενα

3.2 χερσαία σχήματα μη αυτοκινούμενα.

4. Σιδηροδρομικά σχήματα.

Περιλαμβάνει κάθε ζημιά που υφίστανται αυτά.

5. Αεροσκάφη

Περιλαμβάνει κάθε ζημιά που υφίστανται αυτά.

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμάνια και ποτάμια σκάφη).

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται:

6.1 ποτάμια σκάφη.

6.2 λιμναία σκάφη.

6.3 θαλάσσια σκάφη.

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα (περιλαμβάνονται τα εμπορεύματα, οι αποσκευές 

και κάθε άλλο αγαθό).

Περιλαμβάνει κάθε ζημιά που υφίστανται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ή 

αποσκευές ή άλλα αγαθά ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως.

Περιλαμβάνει κάθε ζημία που υφίστανται τα αγαθά με εξαίρεση των αγαθών που

περιλαμβάνονται στους κλάδους 3 μέχρι και 7, εφόσον προξενήθηκε από:

8.1 Πυρκαϊά .

8.2 Έκρηξη.

8.3 Θύελλα.

8.4 Άλλα στοιχεία της φύσης εκτός από την θύελλα.

8.5 Πυρηνική ενέργεια.

8.6 Καθίζηση εδάφους.
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9. Λοιπές ζημιές αγαθών.

Περιλαμβάνει κάθε ζημιά σε αγαθά, με εξαίρεση των αγαθών που 

περιλαμβάνονται στους κλάδους 3 μέχρι και 8, εφόσον προξενήθηκε από χαλάζι 

ή παγετό καθώς και από άλλο γεγονός, όπως κλοπή και εφόσον η αιτία της 

ζημιάς δεν υπάγεται στον κλάδο 8.

10. Αστική ευθύνη από χερσαία οχήματα.

Περιλαμβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούνται από 

την χρήση αυτοκινήτων συμπεριλαμβανόμενης και. της ευθύνης μεταφοράς.

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη.

Περιλαμβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη από τη χρήση εναέριων οχημάτων 

καθώς και αυτή του μεταφορέα.

12. Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη..

Περιλαμβάνει κάθε είδους αστική ευθύνη από την χρήση σκαφών θάλασσας, 

λιμνών και ποταμών καθώς και αυτή του μεταφορέα.

13. Γενική αστική ευθύνη.

Περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις αστικής ευθύνης, που δεν 

εμπίπτουν στους κλάδους 10,11,12.

14. Πιστώσεις.

Περιλαμβάνει:

14.1 Γενική αφερεγγυότητα

14.2 Εξαγωγικές πιστώσεις.

14.3 Πωλήσεις με δόσεις.

14.4 Ενυπόθητες πιστώσεις.

14.5 Αγροτικές πιστώσεις.

15. Εγγυήσεις.

Περιλαμβάνει:

15.1 Άμεσες εγγυήσεις.

15.2 Έμμεσες εγγυήσεις.

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες.

Περιλαμβάνει:

16.1 Κινδύνους απώλειας επαγγελματικής απασχόλησης.
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16.2 Ανεπάρκεια εισοδήματος (γενική).

16.3 Κακοκαιρία.

16.4 Απώλεια κερδών.

16.5 Τρέχοντα γενικά έξοδα.

16.6 Απρόβλεπτες εμπορικές δαπάνες. .

16.7 Απώλειες αγοραίας αξίας.

16.8 Απώλεια μισθωμάτων ή εισοδημάτων.

16.9 Έμμεσες εμπορικές ζημιές εκτός από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν.

16.10 Μη εμπορικές οικονομικές απώλειες.

16.11 Λοιπές οικονομικές απώλειες.

17. Νομική προστασία

18. Βοήθεια (σε πρόσωπα που περιέχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια 

μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο μόνιμης διαμονής 

τους).

2.2 Ασφαλίσεις Ζωής

Ταξινόμηση κατά κλάδους.

1. Κλάδος Ζωής.

Περιλαμβάνει:

1.1 Ασφαλίσεις θανάτου ή επιβίωσης, ασφαλίσεις μικτές,(θανάτου και 

επιβίωσης), καθώς και την ασφάλιση ζωής με την επιστροφή ασφαλίστρου.

1.2 Ασφαλίσεις προσόδων.

1.3 Ασφαλίσεις σωματικών βλαβών (στις οποίες περιλαμβάνεται και η 

ανικανότητα για επαγγελματική εργασία), θανάτου ή αναπηρίας από ατύχημα ή 

και ασθένειας, μόνο εφόσον συνάπτονται συμπληρωματικά με ασφαλίσεις των 

κλάδων 1.1 και 1.2

2. Κλάδος γάμου και γεννήσεων

Η παροχή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου βασίζεται στην πιθανή γέννηση ενός 

παιδιού ή στον πιθανό γάμο ενός ατόμου. Ο κλάδος αυτός δεν ασκείται στην 

Ελλάδα.
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3. Κλάδος ασφαλίσεων ζωής (1.1), προσόδων (1.2), γάμου και γεννήσεων (2) ο 

οποίες συνδέονται με επενδύσεις.

Αναφέρεται σε εργασίες κατά τις οποίες οι παροχές που περιλαμβάνονται στο

ασφαλιστήριο συμβόλαιο:

α) είναι απευθείας συνδεδεμένες με την αξία

- είτε μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, ελληνικού ή 

αλλού κράτους μέλους της Ε.Ε ή

-είτε περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σ' ένα εσωτερικό 

κεφαλαίο της ασφαλιστικής επιχείρησης το οποίο είναι συνήθως διηρημένο σε 

μονάδες (μερίδια), ή

β) είναι απευθείας συνδεδεμένες με ένα δείκτη χρεογράφου ή κάποια άλλη αξία 

αναφοράς.

4. Κλάδος ασφάλισης υγείας (ατύχημα ασθένεια)

Περιλαμβάνει τις ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών. Γίνεται ανάλυση 

παρακάτω.

5. Κλάδος τοντίνας

Τοντίνα είναι ένα σχέδιο (ασφαλιστήριο συμβόλαιο) βάσει του οποίου ένας 

αριθμός ατόμων συνεισφέρει σ' ένα λογαριασμό κεφαλαίου. Στο τέλος της 

περιόδου που έχει οριστεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο το πιστωτικό υπόλοιπο 

του κεφαλαίου αυτού κατανέμεται μεταξύ των επιζώντων, υπό μορφή κεφαλαίου 

ή προσόδου (περιοδικών καταβολών).

6. Κλάδος κεφαλαιοποίησης

Κεφαλαιοποίηση θεωρείται η εξασφάλιση της καταβολής ορισμένου ποσού σε 

συγκεκριμένο χρόνο (π.χ σε 10 έτη, σε 20 έτη κλπ). Για την εξασφάλιση αυτή 

υπολογίζονται αναλογιστικά οι καταβολές των ασφαλίστρων, που είναι είτε 

περιοδικές είτε ενιαίες. Επιτρέπεται, κατόπιν κλήρωσης, η καταβολή του ποσού 

πριν από τη λήξη του συμβολαίου. Τα συμβόλαια κεφαλαιοποίησης (τίτλος) είναι 

ονομαστικά.

7. Κλάδος διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων (κεφαλαίων)

α)Διαχείριση των επενδύσεων ή και των αποθεματικών των ασφαλιστικών 

ταμείων, έργο των οποίων είναι η καταβολή παροχών υγείας ή παροχών σε
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περίπτωση θανάτου, ανικανότητας, επιβίωσης ή ακόμη μείωσης ή και διακοπής 

της εργασίας σε εκείνους που έχουν συμβληθεί με αυτά. Ο τρόπος διαχείρισης 

των παραπάνω κεφαλαίων από την ασφαλιστική εταιρία παρουσιάζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις της.

β)Διαχείριση των ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων του προσωπικού μιας 

επιχείρησης ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου. Στα προγράμματα αυτά, που 

μπορεί να είναι είτε α) ορισμένων (καθορισμένων) παροχών είτε β) ορισμένων 

(καθορισμένων) εισφορών , προβλέπεται παροχή σε περίπτωση αποχώρησης 

του ασφαλισμένου από την εργασία του. Στα προγράμματα ορισμένων παροχών, 

οι παροχές είναι εκ των προτέρων γνωστές, οπότε οι εισφορές είναι μεταβλητές. 

Στα προγράμματα ορισμένων εισφορών, οι εισφορές είναι εκ των προτέρων 

γνωστές, οπότε οι παροχές είναι μεταβλητές. Η αποχώρηση μπορεί να οφείλεται 

σε:

. συνταξιοδότηση 

. πρόωρη αποχώρηση 

. θάνατο 

. ανικανότητα

ή σε συνδυασμό των ανωτέρω.

Ανάλυση των παραπάνω γίνεται στις ομαδικές ασφαλίσεις.

8. Κλάδος ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας

9. Κλάδος παρομοίων εργασιών με την κοινωνική ασφάλιση

Περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες συνίστανται σε παροχές που εξαρτώνται από 

τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και ορίζονται ή προβλέπονται από τη 

νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον οι εργασίες αυτές βασίζονται σε 

ιδιωτική σύμβαση, γίνονται με ευθύνη της Ασφαλιστικής Επιχείρησης και δεν είναι 

αντίθετες με άλλες διατάξεις νόμων.

Μέχρι το 2004 στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν τους 

παραπάνω κλάδους είναι οι παρακάτω:

Α. Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες
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ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α.

ALLIANZ A.E.A. ΖΩΗΣ 

ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

CGU ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α.

COMMERCIAL VALUE Α.Α.Ε.

DAS HELLAS Α.Α.Ε. ΓΕΝ. NOM. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.

EFG EUROLIFE A.E.A. ΖΩΗΣ 

EULER HERMES_EMPORIKI Α.Α.Ε. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

GENERALI HELLAS A.E.A. ΖΗΜΙΩΝ 

GENERALI LIFE A.E. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 

INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ A.E.A. ΖΗΜΙΩΝ 

ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Γ.A.

ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ 

ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.Ζ.

INTERLIFE Α.Α.Ε. ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

INTERNATIONAL HELLAS Α.Α.Ε. 

INTERNATIONAL LIFE A.E.A. ΖΩΗΣ 

METROLIFE Α.Ε.Γ.Α.

LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.E.

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

UNIVERSAL LIFE(EAAAE) Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ 

V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL A.E.A. ΖΩΗΣ 

VICTORIA Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ 

VICTORIA Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ 

LA VIE Α.Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

ΑΛΦΑ (ALPHA) Α.Α.Ε.

ΑΜΥΝΑ Α.Ε.Γ.Α.



19

ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΓΑ 

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.ΕΑ. ΖΗΜΙΩΝ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ 

ΕΟΣ Α.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ 

ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α.

ΙΜΠΕΡΙΟ ΛΑΪΦ Α.Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ 

ΙΝΤΕΡΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΖΗΜΙΩΝ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.Γ.Α. 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.Γ.Α. 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ 

ΛΑΪΚΗ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.
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ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ! Α.Ε.Γ.Α.

ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η. Α.Ε.Γ.Α.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΓΑ 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΦΟΙΝΙΞ - METROLIFE - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. 

ΩΜΕΓΑ Α.Α.Ε.

Β. Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών

ΑΓΓΛΙΚΕΣ

ASSOCIATION OF LLOYD’S UNDERWRITERS 

AVON INSURANCE PLC 

AXA PROVINCIAL INSURANCE PLC 

ECCLESIASTICAL INSURANCE OFFICE PLC 

MITSUI MARINE & FIRE INSURANCE CO (EUROPE) LTD 

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC 

ΤΟΚΙΟ MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED 

TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 

ALICO AIG Life INS.CO.

NATIONAL UNION INS. CO OF PITTSBURGH PA- USA 

ΒΕΛΓΙΚΕΣ

INTER PARTNER ASSISTANCE 

SBAI MONDIAL ASSISTANCE

ΓΑΛΛΙΚΕΣ

EUROP ASSISTANCE



ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ

A.R.A.G. ALLGEMEINE S. VERSICHERUNGS 

ATRADIUS KREDITVERSICHERUNG- AG. 

GERLING- KONZERN VAG 

HAMBURG MANNHEIMER 

UNIVERSA ALLGEMEINE VERSICHERUNG

ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ

MAPFRE ASISTENCIA COMP. INTERNATIONAL 

DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ 

ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΙΚΕΣ

MALAYAN INSURANCE CO LTD 

Ρ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ

SCHWARZMEER UND ASTSEE

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Στο κλάδο ζωής γάμου και γεννήσεων περιλαμβάνονται οι παρακάτω ασφαλίσεις 

που είναι γνωστές και ως βασικές ασφαλίσεις ζωής (Β.Α.Ζ.).

Ασφάλιση θανάτου 

Πρόσκαιρη Θανάτου:
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- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της 

ασφάλισης καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφάλισμα.

- Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, σε περίπτωση δηλαδή που 

ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, δεν 

προβλέπεται παροχή.

Ισόβια (Θανάτου)

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, οποτεδήποτε αυτή προκόψει, 

καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφάλισμα. Η ισόβια έχει αόριστη διάρκεια, 

ενώ η πρόσκαιρη έχει καθορισμένη διάρκεια.

Ασφάλιση Επιβίωσηο 

ΓΓ αυτήν ισχύουν τα εξής:

- Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, σε περίπτωση δηλαδή που 

ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, 

καταβάλλεται στον ίδιο το ασφάλισμα.

- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της

ασφάλισης δεν προβλέπεται παροχή.

Μικτή

Συνδυασμός της ασφάλισης επιβίωσης και θανάτου:

- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της

ασφάλισης καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφάλισμα.

- Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, σε περίπτωση δηλαδή που 

ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, 

καταβάλλεται στον ίδιο το ασφάλισμα.

Ασφαλίσεκ ζωής υε επιστροφή

Επιβίωσης με επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου:

- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της

ασφάλισης καταβάλλεται στους δικαιούχους το σύνολο των ασφαλίστρων της

ασφάλισης αυτής, που είχαν καταβληθεί μέχρι τη στιγμή του θανάτου.

- Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, σε περίπτωση δηλαδή που 

ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, 

καταβάλλεται στον ίδιο το ασφάλισμα.
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Πρόσκαιρη θανάτου με επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση επιβίωσης του 

ασφαλισμένου στην λήξη:

- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της 

ασφάλισης καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφάλισμα.

- Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, σε περίπτωση δηλαδή που 

ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, 

καταβάλλεται στον ίδιο το σύνολο των ασφαλίστρων της ασφάλισης αυτής. 

Ασφάλιση Προσόδου

Συνταξιοδότηση:

- Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, σε περίπτωση δηλαδή που 

ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη στη ζωή κατά την επιλεγμένη από αυτόν ηλικία 

συνταξιοδότησης, καταβάλλεται στον ίδιο σύνταξη.

- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου δεν προβλέπεται παροχή. 

Συνταξιοδότηση με επιστροφή ασφαλίστρων σε περίπτωση θανάτου πριν από 

την ημερομηνία συνταξιοδότησης:

- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν από την επιλεγμένη από 

αυτόν ηλικία συνταξιοδότησης καταβάλλεται στους δικαιούχους το σύνολο των 

ασφαλίστρων, αυτής της ασφάλισης, που είχαν καταβληθεί μέχρι τη στιγμή του 

θανάτου.

- Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, σε περίπτωση δηλαδή που 

ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη στη ζωή κατά την επιλεγμένη από αυτόν ηλικία 

συνταξιοδότησης, καταβάλλεται στον ίδιο σύνταξη.

- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της 

συνταξιοδότησης δεν προβλέπεται παροχή.

Οοισυένηο Λήξης:

- Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου καταβάλλεται στους 

δικαιούχους με τη λήξη της ασφάλισης το ασφάλισμα.

Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου, σε περίπτωση δηλαδή 

που ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη στη ζωή κατά τη λήξη της ασφάλισης, 

καταβάλλεται στον ίδιο το ασφάλισμα.
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Στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής, προσόδων, γάμου κα! γεννήσεων ο οποίες 

συνδέονται με επενδύσεις και στο κλάδο ασφάλισης υγείας, περιλαμβάνονται οι 

παρακάτω ασφαλίσεις:

Θάνατος από ατύχηυα

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα καταβάλλεται 

στους δικαιούχους το ασφάλισμα.

Μόνιυη ολική ανικανότητα (Μ.Ο.Α.)

Σε περίπτωση που ασθένεια ή ατύχημα έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη και 

ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία, καταβάλλεται στον ίδιο το 

ασφάλισμα. Η ανικανότητα αναγνωρίζεται, όταν ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να 

ασκήσει α) το επάγγελμα της ειδικότητας του ή β) οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. 

Μόνιυη υερική ανικανότητα (Μ.Μ.Α.)

Σε περίπτωση που μια ασθένεια ή ένα ατύχημα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μόνιμη και μερική ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία, καταβάλλεται στον 

ίδιο ποσοστό του ασφαλίσματος ανάλογο του ποσοστού αναπηρίας. Τα ποσοστά 

αναπηρίας αναγράφονται σε πίνακα που περιλαμβάνεται' στο συμβόλαιο. 

Πρόσκαιρη ανικανότητα - Απώλεια Εισοδήυατος

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι προσωρινά ανίκανος για εργασία 

εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος, καταβάλλεται στον ίδιο συμφωνηθέν ποσό για 

όσο διάστημα δεν μπορεί να εργαστεί. Το ποσό είναι ανάλογο με το εισόδημα του 

ασφαλισμένου από την εργασία του.

Η πρόσκαιρη ανικανότητα έχει συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά:

- περιοδικές καταβολές (εβδομαδιαίες, μηνιαίες κ.λ.π)

- περίοδο αναμονής (περίοδο κατά την οποία δεν καταβάλλονται παροχές)

- μέγιστη περίοδο καταβολής της αποζημίωσης (1 ή 2 έτη)

Απαλλανή πληοωυήο ασφαλίστρων (Α.Π.Α.ι

- Ασφαλισμένου (Οταν ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος είναι 

το ίδιο πρόσωπο). Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του 

ασφαλισμένου, αυτός απαλλάσσεται από την πληρωμή ασφαλίστρων.
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- Συμβαλλομένου (Όταν ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος δεν 

είναι το ίδιο πρόσωπο).Σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας 

του συμβαλλομένου, αυτός απαλλάσσεται από την πληρωμή ασφαλίστρων. 

Χειρουονικό επίδουα

Καταβολή εφάπαξ επιδόματος για κάθε χειρουργική επέμβαση, 

ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από 

το είδος της χειρουργικής επέμβασης.

Νοσοκουειακό επίδουα

Καταβολή ημερήσιου επιδόματος για κάθε μέρα νοσηλείας του 

ασφαλισμένου εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, ανεξάρτητα από το ύψος των 

δαπανών.

ΕΕωνοσοκουειακή περίθαλψη

Καλύπτονται οι δαπάνες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (αμοιβές 

γιατρών, φάρμακα, εργαστηριακές ή διαγνωστικές εξετάσεις κ.ά.). Μπορεί να 

προβλέπεται:

- συμμετοχή του ασφαλισμένου (ποσοστό δαπανών που βαρύνουν τον 

ασφαλισμένο),

- απαλλαγή του ασφαλισμένου (ποσό δαπανών που βαρύνουν τον

ασφαλισμένο), ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή, όπως και συνδυασμός 

των ανωτέρω.

Νοσοκουειακό περίθαλψη

Καλύπτονται οι δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης του ασφαλισμένου 

εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας ή τοκετού. Στις δαπάνες αυτές συνήθως 

περιλαμβάνονται:

- τα έξοδα δωματίου και τροφής

- τα έξοδα χειρουργείου

- τα έξοδα για εξετάσεις, φάρμακα κ.ά.

- αμοιβές γιατρών (αναισθησιολόγων, χειρούργων, παθολόγων, λοιπών 

ειδικοτήτων)

Στα νέα προγράμματα δεν καλύπτονται οι δαπάνες νοσοκομειακής 

περίθαλψης λόγω τοκετού.
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4. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Όλοι οι άνθρωποι, πολύ περισσότερο οι εργαζόμενοι, κατά τον χρόνο που 

πηγαίνουν ή επιστρέφουν από την εργασία τους, υπόκεινται σε ορισμένους 

κινδύνους ειδικούς ή γενικούς, αλλά και επαγγελματικούς κινδύνους.

Οι ειδικοί αυτοί κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται από τις απρόοπτες 

μεταβολές και προσβολές της σωματικής ακεραιότητας, ή της υγείας του 

εργαζόμενου ατόμου, που προέρχονται από την εργασιακή του 

απασχόληση,(ασθένεια - ατύχημα), που δεν εξαρτώνται από οποιοδήποτε 

πταίσμα του εργοδότη ή του εργαζόμενου, αποτελούν τον επαγγελματικά 

κίνδυνο.

Εξαιτίας της αρχής του επαγγελματικού κινδύνου, δημιουργήθηκε η 

υποχρέωση του εργοδότη για επανόρθωση των οικονομικών ζημιών, τις οποίες 

ήταν ενδεχόμενο να υποστεί ο εργαζόμενος λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, με 

συνέπεια να διαταραχθεί η οικονομική κατάσταση του παθόντα, που στηρίζεται 

στην εργασιακή του ικανότητα (ασθένεια - ατύχημα - θάνατος). Όπως ο 

εργοδότης ευθύνεται κα ενδιαφέρεται για τις ζημιές στα άψυχα μηχανήματα και 

αγαθά τα οποία αποτελούν το υλικό κεφάλαιο, έτσι θα πρέπει να ευθύνεται και 

να τις ζημιές που ενδέχεται να υποστούν οι έμψυχες μηχανές, δηλαδή το 

ανθρώπινο δυναμικό.

Ατύχημα2 θεωρείται κάθε βίαιο γεγονός, αιφνίδιο, απρόοπτο και τυχαίο, 

οφειλόμενο σε εξωτερικά αίτια, απρόβλεπτα και αναπότρεπτα, που προκαλεί 

βλάβη ή γενικότερα τραυματισμό οργανικό ή λειτουργικό στον άνθρωπο.

Σύμφωνα με το Ν. 551/1914, « περί ευθύνης προς αποζημίωση των εξ 

ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων », εργατικό ατύχημα 

είναι εκείνο που έπαθε ο εργαζόμενος, από κάποιο αιφνίδιο και βίαιο εξωτερικό 

γεγονός, κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εργασία του εφ' όσον η

2. Ελληνική Εταιρία Προληπτικής Ιατρικής, θέματα προληπτικής ιατρικής, εκδόσεις Αντ. Λιβάνης 

& Σία Ε.Ε «Νέα Σύνορα», Αθήνα 1979
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ανικανότητα του για εργασία όιαρκεί πάνω από 4 ημέρες. Αναλυτικά για να 

υπάρχει σύμφωνα με το ΝΟΜΟ3 εργατικό ατύχημα απαιτείται: 

α) Σύνδεση του βίαιου συμβάντος με την εργασία. Θα πρέπει δηλαδή το συμβάν 

να λάβει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ’ αφορμής αυτής π.χ. : 

μεταφορά εργατών στον τόπο εργασίας.

β) Η επίδραση του εξωτερικού γεγονότος πρέπει να είναι αιφνίδια και βίαιη 

δηλαδή πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη.

γ) Επέλευση κάποιου εξωτερικού γεγονότος ή αιτίου συμβάντος δηλαδή ξένου 

προς τον εργαζόμενο. Η επίδραση του εξωτερικού γεγονότος δεν είναι αναγκαίο 

να προκαλεί εξωτερικές βλάβες ή τραυματισμούς αλλά αρκεί και η τυχόν 

εσωτερική επενέργεια όπως καρδιακή ή εγκεφαλική πάθηση ή ψυχική διαταραχή 

σαν συνέπεια ψυχικού κλονισμού ή συγκίνησης από εξωτερικό αίτιο, 

δ) Το βίαιο εξωτερικό συμβάν δεν πρέπει να οφείλεται σε σκόπιμη ενέργεια του 

παθόντα, έτσι δεν θεωρείται ατύχημα αλλά αυτοτραυματισμός ή αυτοκτονία, 

ε) Το εξωτερικό γεγονός πρέπει να είναι γενεσιουργό ζημιάς ή βλάβης για τον 

ανθρώπινο οργανισμό.

στ) Μεταξύ του βίαιου συμβάντος και της σωματικής ή πνευματικής βλάβης του 

παθόντος πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια.

ζ) Να προκαλέσει την αδυναμία του μισθωτού προς εργασία για χρόνο 

μεγαλύτερο των 4 ημερών .

Κάθε χρόνο συμβαίνουν εκατομμύρια εργατικά ατυχήματα. Αυτά έχουν 

ως αποτέλεσμα το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων ή την ανικανότητα ,για εργασία 

διαρκή ή πρόσκαιρη, ολική ή μερική. Τα περισσότερα όμως εργατικά ατυχήματα 

προκαλούν πρόσκαιρη ανικανότητα, η οποία είναι δυνατόν να διαρκέσει και 

πολλούς μήνες. Όλα τα εργατικά ατυχήματα προκαλούν ταλαιπωρίες στο θύμα.

3. Σαραφόττουλος Ν., Προστασία, Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας, 

ΟΑΕΔ, Αθήνα 1986
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Η οικογένεια του βυθίζεται συνεχώς στην αγωνία. Επιπρόσθετα αν τα 

εργατικά ατυχήματα είναι θανατηφόρα ή όταν προκαλούν μόνιμη ανικανότητα, 

μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την οικογενειακή του ζωή. Εκτός 

απ’ αυτά, όλα τα ατυχήματα προκαλούν απώλεια χρόνου και χρήματος, δηλαδή 

τα εργατικά ατυχήματα έχουν αρνητικές συνέπειες ανθρωπιστικές και 

κοινωνικοοικονομικές.

Δυστυχώς η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι μια από τις χώρες 

της Ευρώπης στην οποία παρατηρείται μεγάλη συχνότητα εργατικών 

ατυχημάτων. Έτσι η Εθνική οικονομία στερείται νωρίς, ένα μεγάλο παραγωγικό 

εργατικό δυναμικό, ενώ παράλληλα τα ασφαλιστικά ταμεία επιβαρύνονται μ' ένα 

επιπρόσθετο κόστος για την περίθαλψη όσο και στη συνέχεια για πρόωρη 

συνταξιοδότηση των εργαζομένων που έπαθαν εργατικό ατύχημα. Ασφαλώς 

εκείνο που είναι αδύνατον ν' αναπληρωθεί είναι το ανθρώπινο κόστος, καθώς 

νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να ζήσουν με βαριές αναπηρίες μια ολόκληρη ζωή.

Μετά από οποιοδήποτε ατύχημα ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την 

αποζημίωση που πρέπει να πάρει ο εργαζόμενος, δηλαδή να πληρώσει τα 

ιατρικά -φαρμακευτικά έξοδα, τα έξοδα νοσηλείας ή κηδείας του παθόντος.

Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τις αιτίες που προκαλούν τα 

εργατικά ατυχήματα γιατί μόνο τότε είναι δυνατή η πρόληψή τους με 

αποτελεσματικό τρόπο. Οι σπουδαιότερες αιτίες που προξενούν τα εργατικά 

ατυχήματα διακρίνονται σε κατηγορίες οι οποίες είναι: 

α) Εκείνα που οφείλονται στον ίδιο τον εργαζόμενο.

β) Εκείνα που οφείλονται στο περιβάλλον εργασίας και στα μέσα παραγωγής, 

γ) Εκείνα που οφείλονται στα απρόβλεπτα γεγονότα.

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Πρώτη κατηγορία
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Το 80% των εργατικών ατυχημάτων οφείλονται στον ίδιο τον εργαζόμενο. 

Οι παράγοντες που προκαλούν ατυχήματα και έχουν σχέση με τον εργαζόμενο 

είναι:

1) Η ηλικία

Οι νέοι, παρά την αναμφισβήτητη ενεργητικότητά τους και τα ταχύτερα 

αντανακλαστικά τους, παθαίνουν πολύ συχνά ατυχήματα, γιατί τους λείπει η 

πείρα. Σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι λόγω έλλειψης ικανής 

επαγγελματικής πείρας το υψηλότερο ποσοστό εργατικών ατυχημάτων το 

συναντάμε σε άτομα ηλικίας από 20-35 ετών (πίνακας 1). Τα μεγάλης ηλικίας 

άτομα παθαίνουν επίσης συχνά ατυχήματα, γιατί με την πάροδο του χρόνου 

μειώνονται οι φυσικές τους ικανότητες και κουράζονται γρηγορότερα.

Πίνακας 1. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Γυ ν α ί κ ε ς ΣΥΝΟΛΟ %

Άγνωστη 220 48 268 1,7

Έως 14 1 1 2 0,0

15 εως 272 30 302 1,9

20 έως 1.92 332 2.25 14,1

25 έως 2.37 364 2.74 17,1

30 έως 2.09 308 2.40 15,0

35 έως 1.78 303 2.08 13,0

40 έως 1.53 347 1.87 11,7

45 έως 1.31 258 1.57 9,8
50 έως 1.11 250 1.36 8,5
55 έως 837 84 921 5,7

60 έως 172 31 203 1,3
65 και 29 7 36 0,2

ΣΥΝΟΛΟ 13.66 2.363 16.03 100,0
% 85,3 14,7 100,0
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2) Η απειρία ή άγνοια

Η άγνοια ή η απειρία που έχουν οι ανειδίκευτοι, οι μαθητευόμενοι και οι 

νέοι τεχνίτες, γίνονται αφορμή ατυχημάτων.

Ο εργαζόμενος που δεν κατέχει καλά το είδος και τη φύση της εργασίας 

που εκτελεί, δηλαδή δεν γνωρίζει τη λειτουργία του μηχανήματος, τη χρήση του 

εργαλείου ή τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με την οποία ασχολείται 

κινδυνεύει κάθε στιγμή να τραυματιστεί ο ίδιος ή ταυτοχρόνως να γίνει αιτία να 

τραυματιστούν και άλλοι εργαζόμενοι.

Ο εργαζόμενος δεν αρκεί να γνωρίζει πολύ καλά μόνο την εργασία του, 

αλλά και τους κινδύνους που υπάρχουν εκτελώντας την, για να τους μπορέσει να 

τους αποφύγει.

3) Η διανοητική ικανότητα

Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες διανοητικές ικανότητες. Ορισμένες 

εργασίες απαιτούν ιδιαίτερα προσόντα, όπως: Π.χ. ταχύτητα αντίληψης, 

ευστροφία και ετοιμότητα.

Αν ένα άτομο δεν διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορεί να 

αντιδράσει στις δύσκολες στιγμές ή σε έκτακτες περιστάσεις, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί σύγχυση και να προκληθεί ατύχημα.

4) Οι κακές συνήθειες

Κάθε άνθρωπος δεν έχει μόνο προτερήματα, αλλά έχει και ελαττώματα. 

Μερικά απ’ αυτά είναι η αμέλεια, η απροσεξία, η ανυπακοή, η αφηρημάδα ,η 

βιασύνη, η επιπολαιότητα, κ.λ.π.

5) Οι συναισθηματικοί παράγοντες

Οι σπουδαιότερο! συναισθηματικοί παράγοντες, που οδηγούν στη 

διαταραχή της ψυχικής ηρεμίας είναι η ανυπομονησία, η ανησυχία, η 

νευρικότητα και η εύκολη συγκίνηση.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, η έλλειψη ψυχικής ηρεμίας, μειώνει την 

προσοχή και την αυτοσυγκέντρωση του εργαζομένου με αποτέλεσμα να
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δημιουρνούνται πρόσφορες καταστάσεις για ατυχήματα. Παραδείγματα που 

οδηγούν στη διατάραξη της ψυχικής ηρεμίας είναι π.χ.: τα οικογενειακά 

προβλήματα (ασθένειες, οικονομικές δυσκολίες, κ.λ.π.) ή οι διαφορές με τους 

προϊσταμένους ή με τους άλλους συναδέλφους.

6) Παθολογικοί παράγοντες

Πολλές φορές οδηγούν στο ατύχημα διάφορες νοσηρές καταστάσεις, 

φανερές ή κρυφές. Άτομα με αναπηρίες κινητικές (π.χ. μονόχειρες) ή λειτουργικές 

(π.χ. κακή όραση μειωμένη ακοή), επιληπτικοί, αλκοολικοί και άτομα με σοβαρές 

οργανικές βλάβες (π.χ. υπερτασικοί, καρδιοπαθείς, κ.λ.π.), κινδυνεύουν πολύ 

περισσότερο από τους υγιείς να πάθουν εργατικό ατύχημα.

7) Η κόπωση

Ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την πρόκληση εργατικού

ατυχήματος αποτελεί επίσης η κόπωση σωματική ή ψυχική που προκαλείται από 

πολύωρη έντονη ή μονότονη εργασία. Η κόπωση και ακόμα περισσότερο η 

υπερκόπωση, επιβραδύνει τις αντιδράσεις και μειώνει την οξύτητα των 

αισθήσεων του εργαζομένου. Κατόπιν παρατηρήσεων αποδείχθηκε, ότι τα 

περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στις τελευταίες ώρες της εργάσιμης ημέρας.

Δεύτερη κατηγορία

Το 15% των εργατικών ατυχημάτων οφείλονται στο περιβάλλον εργασίας 

και στα μέσα παραγωγής. Από στατιστικές προκύπτει ότι όταν το περιβάλλον 

εργασίας δεν πληρεί τους απαιτούμενους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας και τα 

μέσα παραγωγής ( π.χ. μηχανήματα, εργαλεία, υλικά, κ.λ.π.) δεν 

ανταποκρίνονται στους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας, τότε συμβαίνουν πολλά 

και σοβαρά ατυχήματα.

Οι παράγοντες που προκαλούν ατυχήματα και έχουν σχέση με το 

περιβάλλον εργασίας είναι:
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1) Ο κακός φωτισμός, η θέρμανση των χώρων εργασίας, ο αερισμός και γενικά οι 

ανθυγιεινές συνθήκες.

2) Η υψηλή στάθμη θορύβου.

3) Η ακαταστασία και η έλλειψη καθαριότητας.

4) Η κακή κατάσταση των δαπέδων,.κλιμάκων, κ.λ.π.

5) Η κακή τοποθέτηση (στοίβαγμα) ή διακίνηση των υλικών

Τα αίτια των ατυχημάτων που οφείλονται στα μέσα παραγωγής είναι:

1) Η μη χρησιμοποίηση, όπου απαιτείται, μέσων ατομικής προστασίας.

2) Η χρησιμοποίηση ελαττωματικών εργαλείων ή μηχανημάτων.

3) Η χρησιμοποίηση μηχανημάτων ή εργαλείων χωρίς προστατευτικά 

μέσα (π.χ. προφυλακτήρες).

4) Η χρησιμοποίηση μηχανημάτων που δεν πληρούν τους κανόνες Ασφαλείας. 

Τρίτη Κατηγόρια

Το 5% των εργατικών ατυχημάτων οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται λίγα σε αριθμό και σπάνια ατυχήματα για 

τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να προβλέψει ούτε πότε θα γίνουν ούτε και τι 

θα τα προκαλέσει. Τέτοια είναι π.χ. τα ατυχήματα που προκαλούνται από 

κεραυνούς, σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π.

5.1 Διακρίσεις ανικανότητας του εργαζομένου λόγω εργατικού ατυχήματος

Η ανικανότητα που επήλθε στον εργαζόμενο ως συνέπεια του εργατικού 

ατυχήματος, η οποία και καθορίζει το ύψος το ύψος της αποζημίωσης που θα 

δοθεί από τον εργοδότη, διακρίνεται σε ορισμένες κατηγορίες: 

α) Πλήρης (ολική) διαρκής ανικανότητα.

Όταν ο εργαζόμενος είναι πλέον ανίκανος για πάντα, να εκτελέσει οποιαδήποτε 

εργασία

β) Πλήρης (ολική) προσωρινή ανικανότητα.
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Όταν δηλαδή ο εργαζόμενος για ορισμένο χρονικό διάστημα (μέχρι 2 

χρόνια) είναι ανίκανος να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία, 

ν) Μερική διαρκής ανικανότητα.

Οταν δηλαδή ο εργαζόμενος είναι ανίκανος να εκτελεί την εργασία την οποία 

έκανε. Μπορεί όμως να απασχοληθεί σε άλλη εργασία π.χ. η αποκοπή των 

δακτύλων του ενός χεριού ενός χειριστή πρέσας, του αφαιρεί την δυνατότητα να 

ασκήσει την ίδια ή συναφή εργασία. Μπορεί όμως να εργασθεί σαν φύλακας ή 

θυρωρός ή σε άλλη εργασία που η χρήση του ενός χεριού δεν είναι απαραίτητη, 

δ) Μερική προσωρινή ανικανότητα.

Όταν δηλαδή ο εργαζόμενος για ορισμένο χρονικό διάστημα (μέχρι 2 χρόνια) 

αδυνατεί να εκτελεί την εργασία την οποία έκανε. Μπορεί όμως να απασχοληθεί 

σε άλλη εργασία.

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που μπορούν να προβούν στην 

απομάκρυνση του κινδύνου του εργατικού ατυχήματος, όπως να προβλεφθούν οι 

κίνδυνοι πριν αρχίσει η εργασία, να βρεθούν τρόποι ώστε να αποφευχθούν οι 

κίνδυνοι, να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα και ο κατάλληλος 

τεχνικός εξοπλισμός, εφόσον μια επιχείρηση εξασφαλίσει αυτά , τότε μόνο τότε 

πρέπει να αρχίσει η εργασία.

Η καταπολέμηση όμως του μεγαλύτερου εχθρού του εργαζομένου δηλαδή 

του εργατικού ατυχήματος, εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να φτάσει μέχρι την 

ασφαλή οργάνωση του περιβάλλοντος της εργασίας που περιλαμβάνει:

1) Ασφαλές κτήριο.

Τα δάπεδα, οι τοίχοι, οι οροφές θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, 

να υπάρχει καλός φωτισμός, θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός και μέθοδοι για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θορύβου. Για παράδειγμα τα δάπεδα θα 

πρέπει να είναι πάντα καθαρά, χωρίς χυμένα γράσα, λάδια και άλλα υλικά, με τα 

οποία μπορεί να γλιστρήσει κάποιος. Επιπλέον θα πρέπει οι διάδρομοι
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κυκλοφορίας (διαβάσεις πεζών) να είναι καθαροί και ελεύθεροι από εμπόδια, 

ώστε να εξασφαλίζεται άνετη και ασφαλής κυκλοφορία. Όσον αφορά τις σκάλες, 

δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρατημένα αντικείμενα, που θα κάνουν κάποιο να 

σκοντάψει. Οι σκάλες θα πρέπει να έχουν πάντα κάγκελο που να είναι στέρεο με 

σκαλοπάτια του ίδιου ύψους μεταξύ τους, έχοντας πάντα τον απαραίτητο 

φωτισμό. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν νερά, υγρά, λιπαντικά κ.λ.π. ώστε να 

αποφεύγονται οι πτώσεις.

Οι χαλασμένοι διακόπτες και οι καμένοι λαμπτήρες θα πρέπει να αλλάζονται 

αμέσως. Η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με την υγρασία έχουν δυσμενή 

αποτελέσματα τόσο στην υγεία των εργαζομένων όσο και στην απόδοσή τους. 

Μια παλιά θορυβώδης μηχανή θα πρέπει αμέσως να αντί κατασταθεί με μια 

καινούρια, καθώς ο συνεχής θόρυβος μπορεί να προκαλέσει μείωση της 

ακουστικής ικανότητας του εργαζομένου, εκνευρισμό, καρδιαγγειακές διαταραχές, 

σωματική κόπωση, μείωση ατομικής προσοχής κ.λ.π.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην κατασκευή των 

κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν χώροι εργασίας. Σήμερα πάρα πολλά νέα 

κτίρια κατασκευάζονται με βάση μελέτες που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον, 

τον φωτισμό, την αρχιτεκτονική των χώρων κ.λ.π.. Πάρα την πρόοδο αυτή, 

πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να στεγάζονται σε παλιά κτίρια τα οποία 

παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα.

Σαν γενική παρατήρηση μπορούμε να αναφέρουμε, ότι τα κτίρια των 

επιχειρήσεων πρέπει να έχουν δομή, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια, 

ανάλογες με το είδος της χρήσης τους και να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

2) Ασφαλή εξοπλισμό.

Τα εργαλεία, οι συσκευές, τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για 

την εργασία και σε καλή κατάσταση. Οι μηχανές γενικά θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν θετική προστασία, να λειτουργούν αυτομάτως ή με ελάχιστη 

προσπάθεια, να είναι κατάλληλες για την εργασία για την οποία προορίζονται. 

Επιβάλλεται ο περιοδικός έλεγχος και η τακτική συντήρηση των μηχανών.
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3) Ηλεκτρική Εγκατάσταση.

Στους χώρους εργασίας συναντάμε ηλεκτρικό ρεύμα, υψηλής και χαμηλής 

τάσης, σε κάποιες δε επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένοι και υποσταθμοί. Αν δεν 

τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας στην ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να 

προκληθεί:

1. Ηλεκτροπληξία σε εργαζόμενους ή τρίτους.

2. Πυρκαγιά και εξ αυτής να προκληθούν ατυχήματα, υλικές ζημιές κ.λ.π.

3. Έκρηξη εξ αιτίας του ηλεκτρικού Ρεύματος.

Όπως είναι φυσικό, τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εξαιτίας της 

ηλεκτρικής εγκατάστασης, είναι πάρα πολύ σοβαρά ή θανατηφόρα. Έτσι κάποια 

μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παίρνονται, για να μην συμβούν ατυχήματα 

στους χώρους εργασίας εξ αιτίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι:

1.0  έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, 

από αρμόδια πρόσωπα και η αντικατάσταση άμεσα των φθαρμένων καλωδίων κ. 

λ. π.

2. Η σωστά γειωμένη εγκατάσταση.

3. Η αντιμετώπιση με ιδιαίτερη προσοχή και η λήψη όλων των αναγκαίων 

μέτρων ασφάλειας στις περιπτώσεις, που υπάρχουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

σε εξωτερικούς χώρους, (π. χ. στεγανού τύπου) ώστε να μην επηρεάζεται η 

ηλεκτρική εγκατάσταση από τις καιρικές συνθήκες κ. λ. π.

4. Στις περιπτώσεις που γίνονται εργασίες από τις οποίες μπορεί να 

δημιουργηθεί εκρηκτικό μείγμα (π. χ. σκόνες, αέρια), τότε η ηλεκτρική 

εγκατάσταση πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου.

5. Οι ειδικοί χώροι (π.χ. υποσταθμοί) στους οποίους υπάρχουν αυξημένοι 

κίνδυνοι για να συμβούν ατυχήματα πρέπει να απομονώνονται και να 

κλειδώνονται, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους μόνο 

στα άτομα που έχουν ειδική άδεια και τις απαραίτητες γνώσεις.

6. Στους χώρους εργασίας τοποθετούνται ειδικά σήματα ή πινακίδες με 

οδηγίες οι οποίες ενημερώνουν, απαγορεύουν ή προειδοποιούν για κάποιες 

επικίνδυνες ενέργειες και εργασίες, στην εγκατάσταση από τις οποίες μπορεί να 

προκληθούν ατυχήματα.
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4) Οδοί διαφυγής-έξοδοι κινδύνου.

Στους χώρους εργασίας, εργάζονται, κυκλοφορούν ή παρευρίσκονται 

συγχρόνως πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο μετά από κάποια 

έκτακτη κατάσταση, σεισμό, πυρκαγιά, έκρηξη κ. λ. π να παραστεί η ανάγκη 

ταχείας εκκένωσης του χώρου.

Είναι απαραίτητο επομένως να υπάρχουν στους χώρους εργασίας 

διάδρομοι διαφυγής και έξοδοι κινδύνου για να αντιμετωπιστούν αυτά τα 

ενδεχόμενα.

Ειδικότερα οι έξοδοι κινδύνου των χώρων εργασίας για να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν χωρίς δυσκολία όταν παραστεί ανάγκη, πρέπει να πληρούν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις

1. Να ανοίγουν προς τα έξω, ώστε να μπορούν σε περίπτωση 

συνωστισμού να ανοίγουν εύκολα.

2. Να μην είναι συρόμενες ή περιστρεφόμενες, γιατί σε περίπτωση 

συνωστισμού δεν θα μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό τους.

3. Οι έξοδοι κινδύνου δεν πρέπει να κλειδώνονται, αντιθέτως να διαθέτουν 

ειδικό σύστημα (π. χ. μπάρα παντού) ώστε να κλείνουν με τέτοιο τρόπο που να 

μπορεί εύκολα να τις ανοίξει κάποιος σε περίπτωση ανάγκης.

5) Θερμοκρασία των Χώρων Εργασίας.

Είναι σημαντικό σε ένα χώρο εργασίας, ο εργαζόμενος να αισθάνεται άνετα, Σε 

αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η θερμοκρασία που υπάρχει στο χώρο.

Οι θερμοκρασίες στις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται άνετα 

κυμαίνονται μεταξύ 20-25 βαθμών Κελσίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις που 

ένας εργαζόμενος κάνει κάποια βαριά σωματική εργασία (π. χ. μεταφορά 

φορτίων με τα χέρια) η κατάλληλη θερμοκρασία είναι κάτω των 20 βαθμών 

Κελσίου.

Για τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλές 

θερμοκρασίες, αλλά και για τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εργασίας, πρέπει 

να τηρούνται τα αναφερόμενα στη συνέχεια.
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1. Σε περιοχές που υπάρχουν παράθυρα με τζάμια, πρέπει να 

Ααμβάνονται μέτρα για προστασία από τον ήλιο. Για τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να συνεκτιμάται και ο φωτισμός του χώρου, ώστε να 

μην δημιουργηθούν προβλήματα στο φυσικό φωτισμό.

2. Υπάρχουν υλικά και χρώματα τα οποία απορροφούν τις ακτινοβολίες. 

Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά και χρώματα, για να 

μειώνεται η ακτινοβολία από τις οροφές και τους τοίχους των χώρων εργασίας.

3. Η τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού, που θα εξασφαλίζει κατάλληλη 

θερμοκρασία και υγρασία στο χώρο. Με αυτό τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα 

να ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία σε όρια που είναι ικανοποιητικά για τους 

εργαζόμενους.

6) Εξαερισμό των Χώρων Εργασίας.

Είναι σημαντικό για την υγεία των εργαζομένων σε ένα χώρο ο αέρας του 

χώρου αυτού, να είναι υγιεινός και επαρκής για τον αριθμό των ανθρώπων που 

παρευρίσκονται. Ο χώρος εργασίας στον οποίο το περιβάλλον έχει επαρκή 

αερισμό, συμβάλλει πέρα από τη δημιουργία ενός καλού εργασιακού 

περιβάλλοντος και στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και στην 

ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εργασίας.

Όταν η ανανέωση του αέρα σε ένα χώρο, γίνεται τεχνητά συστήματα 

αερισμού, πρέπει να εξασφαλίζεται σε μεγάλο ποσοστό, η εισαγωγή νωπού αέρα 

από την ατμόσφαιρα και όχι απλά να γίνεται ανακύκλωση και καθαρισμός του 

αέρα που υπάρχει στο χώρο.

Παράλληλα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί συστήματα ασφαλείας που θα 

επισημαίνουν κάθε βλάβη, ώστε να γίνονται αμέσως οι επισκευές και να μην 

επιβαρύνεται το περιβάλλον εργασίας.

7) Φωτισμός στο Χώρο Εργασίας.

Ο ακατάλληλος φωτισμός του χώρου εργασίας δημιουργεί δυσκολίες στην 

εργασία και μπορεί να αποτελέσει αιτία για να συμβούν εργατικά ατυχήματα. 

Ακόμη και όταν υπάρχει φυσικός φωτισμός στο χώρο εργασίας, κατά τις
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διάφορες εποχές του έτους, ο φωτισμός αυτός μπορεί να μην είναι επαρκής, για 

το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε και τεχνητό φωτισμό, σαν συμπληρωματικό.

Ο τεχνητός φωτισμός του χώρου εργασίας, πρέπει να, έχει μελετηθεί ώστε 

να καλύπτει το είδος και τη φύση της εργασίας που θα γίνεται στο συγκεκριμένο 

χώρο, να ελαχιστοποιεί τη θάμβωση, να διοχετεύεται και να κατευθύνεται σωστά. 

Για να είναι ο φωτισμός ικανοποιητικός πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω 

βασικές αρχές:

1. Ο φωτισμός των χώρων εργασίας να είναι κατά προτεραιότητα φυσικός 

και επαρκής.

2. Ο φωτισμός να είναι ανάλογος με το είδος και τη φύση της εργασίας.

3. Μπροστά από τα σημεία του φωτισμού (παράθυρα, υαλωτά τμήματα 

κ.λ.π.) να μην τοποθετούνται υλικά, προϊόντα και γενικότερα εμπόδια. Το ίδιο 

πρέπει να εφαρμόζεται και για τις πηγές του τεχνητού φωτισμού.

4. Στις περιπτώσεις που έχουμε τεχνητό φωτισμό πρέπει να καθαρίζονται 

τακτικά οι λαμπτήρες, από σκόνες κ. λ. π.

5. Όταν οι χώροι εργασίας είναι μεγάλοι πρέπει να εξασφαλίζεται φυσικός 

φωτισμός με ανοίγματα στην οροφή του κτιρίου.

6. Στις εργασίες που απαιτούνται μεγάλες ακρίβειες, πρέπει να 

τοποθετείται τοπικός φωτισμός συμπληρωματικός του υπάρχοντας γενικού, 

φυσικού ή τεχνητού.

7. Σημαντικό ρόλο παίζουν τα χρώματα με τα οποία έχουν βάψει οι τοίχοι 

και οι οροφές του χώρου εργασίας, τα ανοιχτά και τα ευχάριστα χρώματα είναι 

πιο φωτεινά και ξεκούραστα.

8) Δάπεδα των χώρων Εργασίας.

Τα δάπεδα εργασίας για να παρέχουν ασφάλεια και να μην αποτελούν 

πηγή κινδύνων για τους εργαζόμενους, πρέπει να είναι κατασκευασμένα με 

τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις παρακάτω αρχές:

1. Να είναι σταθερά, στέρεα και να έχουν επαρκή αντοχή.

2. Να μην παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις.

3. Να είναι ομαλά και χωρίς εμπόδια.
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4. Να μην δημιουργούν σκόνη λόγω φθοράς.

5. Να μην είναι ολισθηρά και να μην έχουν ανώμαλες επιφάνειες.

6. Τα καλύμματα των ανοιγμάτων των δαπέδων ( κανάλια, φρεάτια, λάκκοι 

κ.λ.π.) πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και να μην παρουσιάζουν κινδύνους 

ολισθήματος ή πρόσκρουσης.

7. Όταν τα καλύμματα ανοιγμάτων των δαπέδων αφαιρούνται προσωρινά 

για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής, πρέπει να διασφαλίζονται οι 

εργαζόμενοι από κίνδυνο πτώσης.

8. Να είναι πυράντοχα, στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 

πυρκαγιάς, εξαιτίας της δημιουργίας σπινθήρων ή επειδή γίνονται εργασίες με τη 

χρήση φλόγας.

9) Διάδρομοι Κυκλοφορίας.

Οι διάδρομοι για να μην αποτελούν πηγές κινδύνου, πρέπει να πληρούν 

τις προδιαγραφές των δαπέδων εργασίας. Πέραν όμως από αυτές, οι διάδρομοι 

που επιτρέπεται να κυκλοφορούν οι πεζοί ( εργαζόμενοι, προμηθευτές κ.λ.π.) 

πρέπει να οροθετούνται με διαγραμμίσεις. Ο διάδρομος πρέπει να είναι 

ελεύθερος, για να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και να διευκολύνεται 

σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη ή γρήγορη εκκένωση του χώρου. Το ίδιο 

ισχύει και για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία όταν 

υπάρχουν εμπόδια στους διαδρόμους, πιθανόν να προκαλέσουν ατυχήματα ή 

ζημίες στα μηχανήματα, στις εγκαταστάσεις και στα προϊόντα.

Ειδικά οι υπερυψωμένοι διάδρομοι κυκλοφορίας για να παρέχουν ασφάλεια 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το ελάχιστο πλάτος τους, να είναι 0,60 τη.

2. Όσοι βρίσκονται σε ύψος, άνω των 0,75 ητ από το δάπεδο, πρέπει να 

έχουν προστασία έναντι πτώσης δηλαδή προστατευτικό κάγκελο ή κουπαστή 

ύψους 1,00 τη. Παράλληλα υπάρχουν κάποια ειδικά μέτρα για τις κυλιόμενες 

σκάλες και τους κυλιόμενους διαδρόμους, τα οποία είναι τα εξής:

1. Να λειτουργούν με ασφάλεια.

2. Να είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας.
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3. Να είναι εξοπλισμένα με συστήματα επείγουσας ακινητοποίησης, τα

οποία να αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι ευπρόσιτα.

10) Τοίχοι.

Επιβάλλεται για λόγους υγιεινής κυρίως, αλλά και για λόγους ασφαλείας, 

οι επιφάνειες των τοίχων να καθαρίζονται συχνά και να βάφονται. Οι τοίχοι που 

είναι βαμμένοι με ευχάριστα και ξεκούραστα χρώματα, βοηθούν στην δημιουργία 

ξεκούραστου και ευχάριστου κλίματος στο εργασιακό περιβάλλον και συντελούν 

στην βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων στην εργασία.

Τα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώματα και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά 

τοιχώματα, εφόσον βρίσκονται μέσα στους χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας 

και σε διαδρόμους κυκλοφορίας, πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς και να είναι 

κατασκευασμένα από υλικά ασφαλείας ή να χωρίζονται από τις εν λόγω θέσεις 

εργασίας και τους διαδρόμους κυκλοφορίας ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μην 

έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα αυτά, ούτε να τραυματίζονται από τυχόν 

θραύσματα τους.

11) Θύρες και Πύλες.

Κατά την κατασκευή και τοποθέτηση των θυρών στους χώρους εργασίας 

πρέπει να τηρούνται τα εξής:

1. Πρέπει να τοποθετείται επισήμανση, σε ύψος οφθαλμών, στις θύρες 

που είναι διαφανείς.

2. Θύρες και πύλες που ανοίγονται και προς τις δυο κατευθύνσεις 

κυκλοφορίας πρέπει να είναι διαφανείς ή να διαθέτουν άλλο τρόπο που να μην 

παρεμποδίζεται η οπτική επαφή.

3. Οι συρόμενες πόρτες πρέπει να διαθέτουν σύστημα ασφαλείας, το 

οποίο να τις εμποδίζει να βγαίνουν από τις τροχιές τους και να πέφτουν.

4. Οι θύρες και οι πύλες που βρίσκονται στις οδούς διαφυγής πρέπει να 
επισημαίνονται κατάλληλα και να μπορούν να ανοιχτούν κάθε στιγμή από το 

εσωτερικό, χωρίς ειδική βοήθεια.
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12) Θόρυβος στο Χώρο Εργασίας.

Ο άνθρωπος δέχεται καθημερινά πάρα πολλούς ήχους στην εργασία και 

στις άλλες δραστηριότητες του. Αρκετούς από αυτούς δέχεται με ευχαρίστηση (π. 

χ. τους ήχους μουσικής που μας αρέσει), ενώ κάποιοι άλλοι είναι ενοχλητικοί και 

ανεπιθύμητοι.

Ε π ίδ ρ α σ η  σ τ ο υ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς Ε π ίπ εδ ο  Θ ο ρ ύ β ο υ  

σε ό Β  (Α )

Π η γ ή  Θ ο ρ ύ β ο υ

140 Μ ηχανή αεροπλά νου

Μ £7ό λ ο ς  κ ίνδυνος 130 Σφύρα η λώ σ εω ς

γ ια  τ η ν  υγεία 120 Α ερ οπ λά νο με έλικες

Κ ίν δ υ ν ο ς  για Γ  εω τρύπανο.

τη ν  υγ εία 110 α λυσοπρίονο

100 Ε ργαστήριο παραγω γής  

φ ύλλω ν μ ετά λλο υ

Υ π ο χ ρ έ ω σ η  λή ψ η ς 90 Μ εγ ά λα  φορτηγά

μ έ τρ ω ν α υτοκίνητα

80 Ο δός με μεγάλη

Θ ό ρ υ β ο ς  π ο υ  καλύπτει. κυκλοφ ορία

τη  φ ω νή σ ε  σ υ ν ο μ ιλία 70 Ε πιβατικό α υτοκίνη το

Ε ν ο χ λ η τικ ό ς  θόρ υβος 60 Σ υν ο μ ιλία  σε 

κανονικό τόνο

50 Σ υν ο μ ιλία  σε 

χα μ η λό  τόνο

40 Μ ο υσ ική  σε 

χα μ η λή  ένταση

30 Ψ ιθύρισμα

20 Ή σ υχο  διαμέρισμα

10 Θ ρό ισμ α  φ ύλλω ν

13) Ηχοστάθμη.
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Ο ελάχιστα ακουστός ήχος, δηλαδή ο ψίθυρος είναι Ο άΒ ενώ 140 άΒ είναι 

το «όριο του πόνου». Στη χώρα μας, από το 1991, υπάρχει νομοθεσία που 

καθιερώνει μέγιστες «επιτρεπόμενες» εντάσεις θορύβου σε άΒ (Α) σε συνάρτηση 

πάντα με το χρόνο έκθεσης Τα όρια αυτά που ορίζει ο νόμος παρουσιάζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί

Ένταση θορύβου Ημερήσια έκθεση

90 άό 8 ώρες

93 άό 4 ώρες

96 άό 2 ώρες

99 άό 1 ώρα

102 άό 30' της ώρας

Αν διαπιστωθεί ότι η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση ενός εργαζόμενου είναι 

μεγαλύτερη από 90άΒ τότε ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να μειώσει τη 

στάθμη του θορύβου. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες επιδράσεις του θορύβου.

14) Μέσα προστασίας (συλλογικής- ατομικής).

Είναι σημαντική η ύπαρξη προφυλακτήρων, οργάνων ελέγχου, γειώσεων 

για τα μηχανήματα, ατομικών μέσων προστασίας και σημάνσεων στους χώρους 

εργασίας.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν πάντα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία 

που θα έχουν τους προφυλακτήρες στη θέση τους. Θα πρέπει να είναι γειωμένο, 

ώστε να προστατεύονται οι χειριστές από ηλεκτροπληξίες σε περίπτωση 

διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.
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Οι φόρμες εργασίας πρέπει να είναι απλές, εφαρμοστές και καθαρές. 

Απαραίτητος είναι επίσης και ο ειδικός εξοπλισμός ατομικής προστασίας: 

προστατευτικά ματογυάλια, υποδήματα ασφαλείας, γάντια, κράνη, ποδιές, 

ωτοασπίδες, μάσκες προστασίας των αναπνευστικών οδών, κ.λ.π. Οι 

εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα με περιστρεφόμενα μέρη θα πρέπει να 

έχουν κοντά μαλλιά ή να περιορίζουν με κάλυμμα (δίχτυ, σκούφο) και να μη 

φοράνε δαχτυλίδια, ρολόγια, ταυτότητες, γραβάτες, αλυσίδες.

ΙΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Τ Α Σ ΙΑ Σ

ΞΕΚΙΝΑΕΙ στο
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Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι ή 

οποιοσδήποτε άλλος εισέρχεται στους χώρους εργασίας ( προμηθευτές, 

επισκέπτες κ.λ.π.) για τους κινδύνους και τις απαγορεύσεις που υπάρχουν, για 

τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση κινδύνου. Αυτό γίνεται με την 

σήμανση που προβλέπεται από τη νομοθεσία να χρησιμοποιείται στους χώρους 

εργασίας.

Η σήμανση που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι μόνιμη ή προσωρινή 

ανάλογα με τους κινδύνους που θέλουμε να επισημάνουμε. Στη μόνιμη σήμανση 

χρησιμοποιούμε πινακίδες για να επισημάνουμε θέματα που σχετίζονται με 

απαγόρευση, προειδοποίηση, υποχρέωση, εντοπισμό και αναγνώριση των 

μέσων διάσωσης ή βοήθειας. Τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούμε και για τη σήμανση 

πιθανών κινδύνων από αντικείμενα, οδούς και διαδρόμους κυκλοφορίας που 

μπορεί να προκαλέσουν πτώσεις ατόμων. Επιπλέον χρησιμοποιούμε ετικέτες, 

εικονοσύμβολα σε δοχεία ή σε χώρους που υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες ή 

παρασκευάσματα. Η ετικέτα αυτή μπορεί να συμπληρωθεί με πρόσθετα στοιχεία 

(π.χ. άτομα, χημικό τύπο κ.λ.π. )Στη προσωρινή σήμανση χρησιμοποιούμε 

φωτεινά, ηχητικά σήματα, προφορική ανακοίνωση για να προστατεύσουμε το 

προσωπικό από τους κινδύνους. Τα σήματα τα χρησιμοποιούμε για της εξής 

περιπτώσεις:

α. για την επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων,

β. για να καλέσουμε κάποια άτομα ώστε να κάνουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, 

γ. για την επείγουσα απομάκρυνση ατόμων,

δ. για τις περιπτώσεις που θέλουμε να καθοδηγήσουμε άτομα που εκτελούν 

κάποιους χειρισμούς.

Στα πλαίσια πρόληψης των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, 

απαιτείται η κατάλληλη τοποθέτηση σημάτων ασφαλείας, τα οποία 

κατατάσσονται σε 4 ομάδες:

- Σήματα απαγόρευσης, τα οποία απαγορεύουν να γίνει μια ενέργεια η οποία 

παριστάνεται μέσα σε αυτό.
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‘Απαγορεύεται 
τό κάπνισμα.

Απαγορεύεται 
ή γυμνή φλόγα καί 

τό κάττνκϊμα

Απαγορεύεται 
ή διέλευση πεζών.

Απαγορεύεται 
τό σβήσιμο φαπιάς 

μέ νερό.

Τό νερό 
δεν ττίνεται.

- Σήματα προειδοποίησης, τα οποία προειδοποιούν για κάποιο κίνδυνο που 

υπάρχει και απειλεί.
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Προειδοποίηση για
Εκρηκτικές ύλες.

Προσοχή ότνάρχοον 
εύψ.ΰκτες ύλες.

Προειδοποίηση για 
δηλητηρκύδείς ουσίες.

Προαδαττοίηοη γιό 
Ραδιενεργές ουσίες.

Πμοαοχή
κίνδυνος

ηλεκτ{>οττληί,ίας

Προσοχή αϊτό τίς 
καυστικές ουσίες.

Προσοχή
Ακυρούμενπ φορτίο

Προσοχή
διέλευση οχημάτων 

τροηκ)δοοτ«ς

Προσοχή
Κίνδυνος.

- Σήματα υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οποία ο εργαζόμενος θα πρέπει πριν 

δουλέψει πρώτα νσ κάνει αυτό που λέει το σήμα.
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Πρέπει νά φοράτε 
τά  γιχ ιλ ιό  προστασίας.

Πρέπει νά φοράτε 
τό προοτατευπκό  

κράνος.

Πρέττει νά φοράτε 
τίς ώτοσττίδες.

ΠρέτίΣΐ
νά χρησιμοποιείτε 
τήν προσωπίδα.

Πρέπει νά ψορατε 
τά παπούτσια ασφαλείας-

Πρέπει να φοράτε 
ιά  γάντια προστασίας.

- Σήματα διάσωσης, υποδεικνύουν κάποιες θέσεις και κατευθύνσεις που πρέπει 

να έχει υπόψη του ο εργαζόμενος σε περίπτωση ανάγκης.
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θ έ σ η

Α' Βοηθεκόν.
Κατεύθυνση 

πρός την θέση 
Α’ Βοηθειών.

Έξοδος διασώσαυς 
προς το άριιπτρά.

Έξοδος διαοώσπικ 
(το π ο θ ετΣ Π Ό ί 

πόνοι
σττό την έξοδο).

15) Προστασία κατά της πυρκαγιάς.
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Πιο εύκολα μπορείς να προλάβεις μια πυρκαγιά, παρά να την σβήσεις. 

Για να υπάρχει όμως αυτός ο κίνδυνος ,πρέπει να υπάρχουν και αιτίες που τον 

προκαλούν. Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι παρουσιάζονται από: το τσιγάρο του 

καπνιστή, τα εύφλεκτα υγρά, την υπερθέρμανση των μηχανών λόγω κακής 

συντήρησης, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις το υλικό συγκόλλησης κ.λ.π. Σε 

χώρους που υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, όπως σε αποθήκες καυσίμων, 

ξυλουργεία και αποθήκες αυτοκινήτων, πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισμα. 

Παράλληλα πρέπει να σέβονται τις επιγραφές:« Απαγορεύεται το κάπνισμα»και 

να είναι βέβαιοι όταν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά ότι δεν υπάρχει κοντά τους 

κάποια αιτία που μπορεί να μεταδώσει φωτιά.

Η προστασία πρέπει να εξασφαλίζεται πρώτα από όλα από την 

κατασκευή του κτηρίου (έξοδοι κινδύνου) και ακολούθως από τα συστήματα 

συναγερμού και τα ποικίλα υλικά κατάσβεσης, μαζί με την εκπαίδευση των 

επιτηρητών πλήρους απασχόλησης, τις συχνές επιθεωρήσεις και ασκήσεις 

ετοιμότητας συναγερμού. Τα σπουδαιότερα υλικά κατάσβεσης είναι οι 

πυροσβέστες. Θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται από ειδικούς, σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν όμως και οι λεγάμενες «πυροσβεστικές 

φωλιές», που έχουν γενικό εξοπλισμό πρώτης ανάγκης για την περίπτωση 

πυρκαγιάς όπως πέλεκυς, αξίνα, φτυάρι, λοστός διάρρηξης, κουβέρτα 

δύσφλεκτη, φακούς, πυροσβέστες νερού.

Μερικά εργοστάσια έχουν εγκαταστήσει στην οροφή των κτηρίων τους 

συστήματα αυτόματης προστασίας και όταν η θερμοκρασία του χώρου ξεπεράσει 

ένα όριο ασφαλείας τότε εκτοξεύεται αυτομάτως νερό.

16) Την εφαρμογή κανόνων ασφαλείας.

Στην προσπάθεια για την πρόληψη των ατυχημάτων, έχουν δημιουργηθεί 

και εφαρμοσθεί, κανόνες ασφαλείας για τις διάφορες δραστηριότητες. Βασίζονται 

στον κοινό νου, είναι λογικοί και αποτελεσματικοί, προέρχονται από μακροχρόνια 

πείρα και έχουν σκοπό να ευεργετήσουν όσους συμμορφώνονται μ’ αυτούς. 

Μοιάζουν με τους νόμους του Κράτους με τη διαφορά όμως ότι αν παραβιαστεί 

ένας νόμος, εκείνος που θα αποφασίσει για την τιμωρία του παραβάτη και το
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βαθμό της τιμωρίας του, είναι το δικαστήριο, ενώ όταν παραβιαστεί ένας κανόνας 

ασφαλείας, ο εργαζόμενος θα τιμωρηθεί από τον ίδιο τον εαυτό του, διότι 

αγνόησε την ασφάλεια του.

17) Την καθιέρωση προγράμματος εκπαίδευσης και ειδίκευσης των 

εργαζομένων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να καλύπτει όλο το προσωπικό 

των εγκαταστάσεων, με την εκμάθηση ορισμένων κανόνων και διαδικασιών αλλά 

και με τη δημιουργία συλλογικής συνείδησης ασφαλείας των εργαζομένων. Η 

εκπαίδευση μπορεί να γίνει: με κινηματογραφικές ταινίες, ομιλίες, διαλέξεις, 

διαγωνισμούς με την απονομή βραβείων, καμπάνιες για την ασφάλεια κ.λ.π.

Η ειδίκευση μπορεί να αποκτηθεί σε επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, 

σε σεμινάρια και κατά την διάρκεια της κανονικής απασχόλησης του συνόλου των 

εργαζομένων.

18) Την καθιέρωση περιοδικών ελέγχων.

Οι περιοδικοί έλεγχοι στις συνθήκες εργασίας και στα μέσα Παραγωγής, 

ευσυνείδητη συντήρηση και οι άμεσες επισκευές των μηχανών, και των 

εργαλείων συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της αποδοτικότητας της 

εργασίας και στο περιορισμό του αριθμού των ατυχημάτων.

19) Την έρευνα και την στατιστική των εργατικών ατυχημάτων.

Ο προσδιορισμός των αιτιών του ατυχήματος και οι στατιστικές μας 

πληροφορούν για τον αριθμό, την φύση και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, για 

τις κατηγορίες των παθόντων εργατών, για τις μηχανές και τα υλικά που τα 

προκάλεσαν, για το τόπο και τις ώρες που συμβαίνουν συχνότερα κ.λ.π. Οι 

στατιστικές δίνουν μια γενική κάτοψη της κατάστασης στην επιχείρηση ώστε να 

ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.

20) Την οργάνωση ιατρικής παρακολούθησης.
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Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει προληπτική ιατρική εξέταση των 

εργαζομένων κατά την πρόσληψή τους καθώς και περιοδικές ιατρικές εξετάσεις 

σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, οφείλει να έχει εξασκημένο προσωπικό 

για προσφορά πρώτων βοηθειών4 σε τραυματισμένους υπαλλήλους. Μερικοί 

από τους υπαλλήλους πρέπει να υφίστανται μια εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες 

έτσι που να είναι επιδέξιοι στο να προσφέρουν βοήθεια στον τραυματισμένο. Θα 

πρέπει να υπάρχει συνεργασία της επιχείρησης με αυτούς που είναι υπεύθυνοι 

για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον έλεγχο του περιβάλλοντος εργασίας 

(Βιομηχανική Υγιεινή), για να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας 

των υπαλλήλων. Επιβάλλεται η συνεργασία με υπηρεσίες δημόσιας υγείας με 

μαζικούς εμβολιασμούς και άλλα μέτρα για την πρόληψη των μεταδοτικών 

νόσων.

Η παρουσία ψυχιάτρων, ψυχολόγων, εξασφαλίζει ένα υγιεινό κλίμα 

ανθρωπίνων σχέσεων. Προς το παρόν όμως πολύ λίγες επιχειρήσεις είναι 

επανδρωμένες με επιστημονικά εκπαιδευόμενο προσωπικό για να θέσει σε 

εφαρμογή ένα πρόγραμμα ψυχικής υγείας. Εφ’ όσον η μεγάλη πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων δεν απασχολεί επιστήμονες ειδικούς στο τομέα της ψυχικής υγείας, 

ο γιατρός της επιχειρήσεως συχνά παρέχει συμβουλές και βοήθεια στους 

υπαλλήλους με ψυχικές διαταραχές.

21) Την καθιέρωση του Θεσμού του Υπεύθυνού Ασφαλείας.

Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας εκτελεί χρέη γενικού συμβούλου για τα θέματα 

ασφαλείας. Επειδή είναι απλός σύμβουλος και η επιτυχία των ενεργειών του 

εξαρτάται κατά πολύ από την προσωπικότητα του, έχει πάντοτε ανάγκη την 

υποστήριξη της διεύθυνσης. Εξετάζει μαζί με τα στελέχη της επιχείρησης τα 

προβλήματα ασφαλείας και διατυπώνει συστάσεις. Όμως η ευθύνη για την 

εφαρμογή των προτάσεών του ανήκει στα στελέχη των διαφόρων βαθμιδών, που

4.ΣαραφότΓουλος Ν., Οδηγός Υγιεινής-Ασφάλειας στην Εργασία, Οι νέες θεσμικές ρυθμίσεις, 

Πανεπιστήμιο Πατρών-Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης, Πάτρα 1996
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θα αποδεχθούν ή θα απορρίψουν τις προτάσεις του.

Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας συνίσταται για να καταστρώνει την γενική 

πολιτική της επιχείρησης στα ζητήματα πρόληψης των ατυχημάτων και φροντίζει 

για την εφαρμογή τους. Αποτελεί μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας 

(αν υπάρχει). Εισηγείται και παρέχει συμβουλές για όλα τα προβλήματα που 

αφορούν την ασφάλεια της εργασίας δίνοντας τις σωστές κατευθύνσεις στα 

στελέχη. Επιπλέον υποβάλλει εκθέσεις και γνωμοδοτεί από την άποψη της 

ασφάλειας σε θέματα που αφορούν: μετατροπές κτηρίων, απόκτηση και 

κατάσταση μηχανών, κάθε είδους συσκευές ασφαλείας και εξοπλισμό ατομικής 

προστασίας καθώς και την προστασία κατά της πυρκαγιάς. Διεξάγει έρευνες για 

τα συμβαίνοντα ατυχήματα κρατώντας βιβλία με τα στατιστικά δεδομένα των 

ατυχημάτων και φροντίζει νια την εκπαίδευση του προσωπικού στα ζητήματα 

ασφαλείας. Τέλος οργανώνει και διευθύνει ασκήσεις πυρασφαλείας, εκκενώσεις 

χώρων κ.α.

22) Τη δημιουργία της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας.

Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας έχει ως έργο την προαγωγή της 

ασφάλειας με την εξασφάλιση της στενής συνεργασίας μεταξύ του εργοδότη και 

των εργατών. Η επιτροπής συμβάλλει στη δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης 

στους εργάτες για την πολιτική της επιχείρησης στο θέμα της ασφάλειας και 

βοηθά τη διεύθυνση να εκτιμά καλύτερα την πείρα των εργατών. Διευκολύνει 

δηλαδή τη κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ διευθύνσεως και προσωπικού 

για την βελτίωση της ασφάλειας της εργασίας.

Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας είναι συμβουλευτικό όργανο για την 

δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας και 

αποτελείται από αντιπρόσωπους των εργοδοτών και των εργατών. Ειδικότερα 

επισημαίνει, αναλύει και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των 

επαγγελματικών κινδύνων και εισηγείται για την κατάρτιση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης. Εξακριβώνει την ύπαρξη και την καταλληλότητα των μέσων 

ατομικής προστασίας καθώς και των σημάτων ασφαλείας και εξετάζει τα αίτια 

κάθε ατυχήματος και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που θα εμποδίσουν
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την επανάληψη τους. Επίσης εποπτεύει την εκπαίδευση των εργαζομένων 

καθώς και την εκτέλεση ασκήσεων συναγερμού και καθορίζει υποεπιτροπές για 

να μελετήσουν ειδικότερα προβλήματα ασφαλείας.

7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Στην γενική προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους για την πρόληψη 

των εργατικών ατυχημάτων, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν, διάφορα ατομικά 

μέσα προστασίας, για να διαφυλάξουν την υγεία και την σωματική ακεραιότητά 

της κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Ως ατομικό μέσο προστασίας νοείται κάθε μέσο -  εξοπλισμός τον οποίο 

πρέπει να φορά ή να κρατά ο εργαζόμενος για να προστατεύεται από ένα ή 

περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια ή την υγεία του κατά την εργασία, 

καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

Η ιδέα της προστασίας του εργαζομένου δεν είναι κάτι καινούριο. Στην 

αρχαιότητα, αναφέρει ο Όμηρος, οι γεωργοί φορούσαν γάντια και περικνημίδες 

από δέρμα για να προστατεύουν τα μέλη της από τα αγκάθια και της κινδύνους 

από της καλλιέργειας των αργών.

Σήμερα υπάρχει στην διάθεση των εργαζομένων πολύ μεγάλη ποικιλία από 

ατομικά μέσα προστασίας και συνεχώς παρουσιάζονται καινούρια. Κάθε τεχνίτης 

έχει υποχρέωση να γνωρίζει ποιοι κίνδυνοι του επαγγέλματος του 

εξουδετερώνονται με τα ατομικά μέσα προστασίας, και να τα χρησιμοποιούν. Ο 

εξοπλισμός ατομικής προστασίας που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι 

κατάλληλος για τον κάθε κίνδυνο διότι όλοι οι κίνδυνοι δεν έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες π.χ. της τύπος μάσκας δεν προστατεύει από της 

χημικές ουσίες ούτε από όλε της σκόνες. Για κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται 

σωστή επιλογή.

Ολοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι μεταξύ της, και επομένως τα διάφορα 

μέσα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του 

χρήστη. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ίδια τα μέσα έχουν δυνατότητα 

προσαρμογής. Αν της δεν συμβαίνει αυτό και δεν εφαρμόζει πλήρως, είναι
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επικίνδυνο γιατί ουσιαστικά δεν είναι αποτελεσματικό, αφού αφήνει την 

εντύπωση στον χρήστη ότι είναι ασφαλής. Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει της 

απαραίτητες γνώσεις, ώστε να τα χρησιμοποιεί σωστά. Της για να γίνεται σωστή 

η χρήση της απαιτείται πρώτα η συντήρησή της .σύμφωνα με της οδηγίες του 

κατασκευαστή, για να είναι καθαρά. Σε πάρα της περιπτώσεις αν δεν είναι 

καθαρά, μπορεί να προκαλέσουν μολύνσεις στο χρήστη.

Δεν υπάρχει μέσο ατομικής προστασίας που παρέχει προστασία για όλα 

τα μέρη του σώματος. Πρέπει να γίνεται επιλογή για κάθε περίπτωση. Παρακάτω 

γίνεται αναφορά στα μέσα ατομικής προστασίας που προστατεύουν κατά 

περίπτωση τον κάθε εργαζόμενο.

1 .Προστατευτικά μέσα κεφαλιού.

α) Κράνη.

Προστατεύουν το κεφάλι των εργαζομένων από αντικείμενα που μπορεί 

να πέσουν από ψηλά. Χρησιμοποιούνται πολύ της οικοδομικές εργασίες, στα 

ορυχεία, στα ναυπηγεία, στα εργοτάξια δημοσίων έργων, της διάφορες 

βιομηχανίες.

β) Δίχτυ μαλλιών.

Το φορούν κυρίως οι εργαζόμενες γυναίκες και όσοι έχουν μακριά μαλλιά 

για να αποφύγουν την εμπλοκή της σε κινούμενα μέρη των μηχανημάτων. 

Πολλοί χρησιμοποιούν σκούφους ή καπέλα για να περιορίζουν τα μακριά μαλλιά, 

γ) Ωτοασπίδες.

Με αυτές αντιμετωπίζονται οι μεγάλοι θόρυβοι της εργασίας, της αυτοί που 

υπάρχουν π.χ. στα λεβητοποιεία, ναυπηγεία, υφαντήρια, αεροδρόμια κ.λ.π.
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2. Προστατευτικά μέσα των ματιών και του προσώπου, 

α) Αθραυστα λευκά γυαλιά.

Προστατεύουν τα μάτια από υλικά που εκτινάσσονται, της π.χ. στο τροχό, 

στον τόρνο.

β) Γυαλιά λευκά ασφαλείας.

Εμποδίζουν της σκόνες και τα πιτσιλίσματα των χημικών υγρών να 

εισέρχονται στα μάτια. Χρησιμοποιούνται κυρίως στα ξυλουργεία, στην μετάγγιση 

οξέων κ.λ.π.

γ) Γυαλιά χρωματιστά.

Προστατεύουν την όραση των εργαζομένων από το θάμπωμα και της 

επικίνδυνες ακτινοβολίες (υπεριώδεις, υπέρυθρες), που εκπέμπονται από το 

λιωμένο μέταλλο. Τα φορούν κυρίως οι οξυγονοκολλητές και οι χύτες.
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δ) Μάσκα ή ασπίδα ηλεκτροσυγκολλητή.

Προστατεύει το πρόσωπο, τα αυτιά και τα μάτια του ηλεκτροσυγκολλητή 

από της επικίνδυνες ακτινοβολίες της ηλεκτροσυγκόλλησης.

ε) Ασπίδες και κουκούλες προσώπου.

Προφυλάσσουν το επάνω μέρος του σώματος από εκτοξευμένα οξέα ή 

τεμαχίδια μετάλλου.

3. Προστατευτικά μέσα χεριών και ποδιών.

α) Γάντια εργασίας δερμάτινα ή από ενισχυμένο ύφασμα.

Προστατεύουν τα χέρια από αιχμηρά αντικείμενα της π.χ. κατά την 

μεταφορά λαμαρινών.

β) Γάντια εργασίας από αμίαντο.

Εμποδίζουν τα εγκαύματα από τον χειρισμό θερμών αντικειμένων. 

Χρησιμοποιούνται π.χ. σε κλιβάνους.
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γ) Γάντια εργασίας από πλαστικό υλικό.

Χρησιμοποιούνται για εργασίες σε διαλυτικά οξέα, έλαια κ.λ.π. 

δ) Γάντια εργασίας από ειδικό ελαστικό.

Προστατεύουν της ηλεκτρολόγους, όταν εργάζονται υπό τάση . 

ε) Υποδήματα ασφαλείας με εσωτερική μεταλλική θωράκιση. 

Προστατεύουν τα δάχτυλα των ποδιών από πτώσεις βαρέων αντικειμένων 

ή από προσκρούσεις.

στ) Προστατευτικά κνήμης (γκέτες).

Είναι συνήθως από αμίαντο. Χρησιμοποιούνται από της συγκολλητές και 

όσους προστατεύουν τα πόδια της από λιωμένα μέταλλα κα σπινθήρες, 

ζ) Μπότες από ελαστικό.

Προορίζονται για όσους εργάζονται σε υγρά μέρη, νερά, χημικά προϊόντα

κ.λ.π.
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4. Προστατευτικά μέσα αναπνοής .

α) Αναπνευστική συσκευή καθαρισμού αέρος με μηχανικό φίλτρο. 

Αποτρέπει την εισπνοή επικίνδυνων σκονών και καπνών ,που 

δημιουργούνται π.χ. κατά το χρωματισμό με πιστολέτο, το τρίψιμο των 

μαρμάρων κ.λ.π.

β)Αναττνευστική συσκευή καθαρισμού αέρος με χημικό φίλτρο. 

Προστατεύει την αναπνοή από δηλητηριώδη αέρια και ατμούς, της π.χ. 

κατά την εργασία της συσσωρευτές θειικού οξέος.

γ) Αναπνευστική συσκευή παροχής καθαρού αέρος ή οξυγόνου. 

Χρησιμοποιείται από της δύτες, της βατραχανθρώπους και της.

5. Ατομικά μέσα προστασίας του σώματος, 

α) Ενδυμασία εργασίας (φόρμα).

Πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς λάδια, γράσα, πετρέλαια κ.λ.π. ώστε να μη 

μπορεί να αναφλεγεί και να μην δημιουργεί κινδύνους στην υγεία όσον την 

φοράνε. Της πρέπει να εφαρμόζεται επάνω της, ιδίως όταν εργάζονται σε 

χώρους, όπου υπάρχουν κινούμενα μέρη των μηχανημάτων, οπότε υπάρχει 

περίπτωση να εμπλακεί
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3) Πυρίμαχος ενδυμασία.

Χρησιμοποιείται για την προστασία του ανθρώπου από της φλόγες. 

Τέτοιες ενδυμασίες χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες 

γ) Ποδιές από δέρμα ή από αμίαντο.

Χρησιμοποιούνται από της συγκολλητές, 

δ) Ποδιές από ελαστικό ή πλαστικό.

Προφυλάσσουν από καυστικές ουσίες, οξέα, διαλυτικά κ.λ.π. 

ε) Ζώνη ασφαλείας.

Την φορούν όσοι εργάζονται σε μέρη υψηλά και υπάρχει κίνδυνος να 

πέσουν π.χ. οι ηλεκτρολόγοι οι οποίοι ανεβαίνουν της κολώνες.

8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

8.1 Commercial Value

Εργαζόμενος 30 ετών δουλεύει σε βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, ως 

υφαντουργός εργάτης και κάνει μια ασφάλεια ζωής στην Commercial Value . Η 

διάρκεια της ασφάλισης είναι 25 χρόνια και οι καλύψεις για της οποίες 

ασφαλίζεται είναι η βασική ασφάλιση με ισόβια μηνιαία σύνταξη 400€, για θάνατο 

από ατύχημα (Θ.Α.) με 20.000€, για μόνιμη ολική ανικανότητα (Μ.Ο.Α) με 

10.000€ και για μόνιμη μερική αναπηρία (Μ.Μ.Α) με 30.000€. Ποιο είναι το 

σύνολο των καθαρών ασφαλίστρων ετησίως;

Βασική Ασφάλιση

Καταβάλλεται ισόβια μηνιαία σύνταξη ή το εφάπαξ κεφάλαιο στην λήξη. Σε 

περίπτωση αποβίωσης πριν την έναρξη συνταξιοδότησης επιστρέφονται τα 

καθαρά καταβληθέντα ασφάλιστρα της δικαιούχους.

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο 400,00 €

Ετήσια Καθαρά Ασφάλιστρα 2.210,68 €

Συμπληρωματικές Παροχές
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Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Ετής. Καθαρά Ασφάλιστρα 

Θ.Α 20.000,00 € 20,00 €

Μ.Ο.Α. 10.000,00 € 7,00€

Μ.Μ.Α. 30.000,00€ 30,00 €

Σύνολο Καθαρών Ετησίων Ασφαλίστρων: 2.313,89 €

Η πρώτη δόση επιβαρύνεται με Δικαίωμα Συμβολαίου 15 €

8.2 Εθνική Ασφαλιστική

Εργαζόμενος 30 ετών δουλεύει σε βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, ως 

υφαντουργός εργάτης και κάνει μια ασφάλεια ζωής στην Εθνική Ασφαλιστική . Η 

διάρκεια της ασφάλισης είναι 25 χρόνια και οι καλύψεις για τις οποίες ασφαλίζεται 

είναι η βασική ασφάλιση με ισόβια μηνιαία σύνταξή, ψββ θάνατο από 

ατύχημα (Θ.Α.) με 30.000Ε, για μόνιμη ολική ανικανότητα (Μ.Ο.Α) με 20.000 

και για μόνιμη μερική ανικανότητα (Μ.Μ.Α) με 10.000Ε. Ποιο είναι το σύνολο τω ν 

καθαρών ασφαλίστρων ετησίως;

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Ετής. Καθαρά Ασφάλιστρα

Βασική Ασφάλιση 400€ 46,49€

Θ.Α 30.000 € 12,29€

Μ.Ο.Α 20.000€ 25,60€

Μ.Μ.Α. 10.000€ 13,36€

Το ασφάλιστρο έχει μεγάλη σημασία για τον ασφαλισμένο. Αυτό που 

επιδιώκει είναι η καλύτερη κάλυψη με το χαμηλότερο ασφάλιστρο. Φαίνεται και 

από παραπάνω ότι οι ασφαλιστικές διαφέρουν στις καλύψεις, δηλαδή δεν 

καλύπτουν όλες οι εταιρίες τους ίδιους κινδύνους με αποτέλεσμα να διαφέρει και
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το ασφάλιστρο. Επομένως θα πρέπει ο ασφαλισμένος να κάνει ένα προσεκτικό 

έλεγχο για ώστε να επιλέξει αυτό που τον συμφέρει.

9. ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Οι συμφωνίες που αποδέχονται τα μέρη της ασφαλιστικές συμβάσεις όταν 

δεν παραβιάζονται οι αρχές του δικαίου και κυρίως διατάξεις, που αφορούν την 

δημόσια τάξη, λέγονται όροι της ασφάλισης και διακρίνονται σε: α) Γενικούς και 

β) Ειδικούς.

9.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οι Γενικοί Όροι ασφαλιστηρίων είναι εκείνοι, που ισχύουν, όχι μόνο για μια 

συγκεκριμένη ασφάλιση, αλλά για απροσδιόριστο αριθμό ασφαλίσεων. Οι Γενικοί 

Όροι είναι διατυπωμένοι από πριν και χρησιμοποιούνται της μελλοντικές 

ασφαλιστικές συμβάσεις. Κατά κανόνα επαναλαμβάνουν της διατάξεις του νόμου.

Οι Γενικοί Όροι συντάσσονται από τον ασφαλιστή και παραδίδονται 

υποχρεωτικά με το ασφαλιστήριο. Η δεσμευτικότητά της εξασφαλίζεται με την 

αποδοχή εκ μέρους του ασφαλισμένου. Οι Γενικοί Όροι αποτελούν συμβατικό 

δίκαιο για την ιδιωτική ασφάλιση.

Οι όροι αυτοί είναι έντυποι και διατυπωμένοι εκ των προτέρων και ο 

ασφαλισμένος δεν έχει δυνατότητα τροποποίησης. Με της όρους. Της η 

ασφαλιστική σύμβαση χαρακτηρίζεται ως σύμβαση προσχώρησης, λόγος για τον 

οποίο ο νομοθέτης προβλέπει κανόνες ελέγχου αυτών.

Οι ασφαλιστικοί όροι περιέχουν:

. ορισμούς των εννοιών του ασφαλιστή, του λήπτη της ασφάλισης, του 

δικαιούχου του ασφαλίσματος

. ορισμούς άλλων εννοιών που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των 

παροχών σε κάθε κλάδο ασφάλισης (π.χ. της ασφαλίσεις ατυχημάτων ορίζεται η



62

έννοια του ατυχήματος, στην ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου ορίζεται η 

έννοια του οχήματος κλττ.- βλέπε της αντίστοιχους κλάδους)

. την περιγραφή των ασφαλιστικών κινδύνων,

. την έννοια του ασφαλιστικού συμφέροντος,

. την περιγραφή των παροχών,

. της υποχρεώσεις του ασφαλιστή,

. τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης,

.της υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης -  ασφαλισμένου, συνέπειες 

μη τήρησης αυτών,

. τα ασφαλιστικά βάρη

. της όρους διάρκειας και λύσης της σύμβασης 

. τον χρόνο παραγραφής

. σε ασφαλίσεις ζωής, συνδεδεμένες με επενδύσεις, ειδικούς όρους που 

σχετίζονται με την επένδυση (τον ειδικό κανονισμό του «εσωτερικού μεταβλητού 

κεφαλαίου», το χρονικό σημείο πίστωσης των μονάδων στο λογαριασμό των 

ασφαλισμένων, το χρονικό σημείο καθορισμού της τιμής της μονάδας επένδυσης 

σε περίπτωση αποζημίωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

9.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Είναι εκείνοι, που συμφωνούνται από τον ασφαλιστή και τον ασφαλισμένο 

για μια συγκεκριμένη ασφάλιση. Είναι, δηλαδή, όροι που λαμβάνουν υπόψη της 

μια συγκεκριμένη κάλυψη και ισχύουν μόνο γι’ αυτή. Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν 

απέναντι της γενικούς όρους.

Τόσο οι γενικοί, όσο και οι ειδικοί όροι, ερμηνεύονται, σύμφωνα με της 

αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και 

κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος, που ρυθμίζουν.

10. ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για να συνάψει κάποιος μια ασφάλιση θα πρέπει να συμπληρωθούν ορισμένα 

έντυπα από τον ασφαλισμένο στον ασφαλιστή.
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10.1 Αίτηση ή Πρόταση Ασφάλισης

Η αίτηση ασφάλισης αποτελεί πρόταση στον ασφαλιστή για σύναψη 

ασφαλιστικής σύμβασης. Την αίτηση υποβάλλει γραπτά, συνήθως αυτός, που 

επιθυμεί την σύναψη ασφάλισης σε έντυπο του ασφαλιστή. Στο έντυπο αυτό 

ζητούνται από τον ασφαλιστή οι παρακάτω, κυρίως, πληροφορίες:

α) Τα εξατομικευμένα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, ΑΦ.Μ κα.) του 

λήπτη της ασφάλισης. Όταν πρόκειται για ασφαλίσεις προσώπων, εκτός από 

εξατομικευμένα στοιχεία του προσώπου που ασφαλίζεται ζητούν και στοιχεία για 

την υγεία, την επαγγελματική δραστηριότητα και τις συνήθειές του.

β) Στις ασφαλίσεις προσώπων για τον κίνδυνο θανάτου, τα 

εξατομικευμένα στοιχεία του δικαιούχου ασφαλίσματος.

γ) Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, περιγραφή του αντικειμένου ή της 

περιουσίας που ασφαλίζεται.

δ) Το ασφαλισμένο ποσό ή η χρηματική αξία του αντικειμένου ή της 

περιουσίας που ασφαλίζεται

ε) Οι ασφαλιστικές παροχές.

στ) Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, όταν τούτο απαιτείται 

ζ) Όταν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, 

στοιχεία που αφορούν την επένδυση.

Τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση ασφάλισης είναι αναγκαία για την 

εκτίμηση του κινδύνου και με βάση αυτά αποφασίζεται αν ο κίνδυνος είναι 

ασφαλίσιμος με κανονικούς όρους ή αν είναι αυξημένος και πρέπει να 

αντιμετωπισθεί με ειδικούς όρους ή αν είναι απορριπτέος. Σε πολλές 

περιπτώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που ακολουθεί ο ασφαλιστής, εκτός από 

τα παραπάνω στοιχεία, στην αίτηση ασφάλισης, ζητούνται και επιπλέον 

πληροφορίες για την εκτίμηση του κινδύνου, όπως Π.χ. για τις ασφαλίσεις ζωής, 

ιατρικές εξετάσεις, για τις ασφαλίσεις μεγάλων εμπορικών κινδύνων εκτίμηση των 

αξιών από ειδικούς πραγματογνώμονες.
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Την αίτηση ασφάλισης υπογράφει ο λήπτης της ασφάλισης και ο 

ασφαλισμένος, εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο. Οι ίδιοι υπογράφουν και 

υπεύθυνη δήλωση, που αναφέρει ότι δεν απέκρυψαν στοιχεία ή περιστατικά, που 

γνωρίζουν και τα οποία είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του 

κινδύνου.

Η αίτηση ασφάλισης και τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία αποτελούν τη βάση 

της ασφαλιστικής σύμβασης.

Κατά την στιγμή της συμπλήρωσης της αίτησης ο δια μεσολαβών για την 

σύναψη της σύμβασης (ασφαλιστικός πράκτορας, ασφαλιστικός σύμβουλος κα) 

έχει την υποχρέωση να καθοδηγήσει τον λήπτη της ασφάλισης να δώσει σωστές 

απαντήσεις και επίσης να φροντίσει για την συλλογή όλων των στοιχείων, που 

θεωρούνται απαραίτητα για την εκτίμηση του κινδύνου. Σε κάποια είδη 

ασφαλίσεων, όπως π.χ. στις ασφαλίσεις ζωής, ζητείται και έκθεση του δια 

μεσολαβούντα, όσον αφορά τον αιτούντα την ασφάλιση. Η έκθεση αυτή 

συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση ασφάλισης, γίνεται μετά τις δηλώσεις του λήπτη 

της ασφάλισης και είναι εμπιστευτική.

Πριν από τη σύναψη της σύμβασης (στην πράξη μαζί με την αίτηση 

ασφάλισης) ο ασφαλιστής πρέπει να παραδώσει στον ασφαλισμένο τις 

πληροφορίες που προβλέπει ο νόμος και οι οποίες αφορούν τα σημαντικά 

στοιχεία της προτεινόμενης ασφάλισης.

10.2 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Το ασφαλιστήριο5 είναι έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται η κατάρτιση 

μιας ασφαλιστικής σύμβασης. Με την έννοια αυτή το ασφαλιστήριο έχει 

αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα, αφού για την σύναψη ασφαλιστικής 

σύμβασης δεν απαιτείται έγγραφο, άλλά συμφωνία των συμβαλλομένων μερών 

στα ουσιώδη στοιχεία αυτής. Το ασφαλιστήριο εκδίδεται από τον ασφαλιστή και 

για να είναι έγκυρο υπογράφεται από αυτόν. Ο νόμος προβλέπει ότι αρκεί η με

5. ¿.τίγκας Θεόδωρος, ιδιωτική Ασφάλιση, σχόλια-νομολογίσ, Νομική υιβλιοθήκη2004
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μηχανικό μέσο αποτύπωση της υπογραφής. Στην πράξη, πάντοτε εκδίδεται 

ασφαλιστήριο, σε περίπτωση όμως απώλειας μπορεί να αποδειχθεί ότι 

καταρτίσθηκε και με μάρτυρες. Ο νόμος προβλέπει ρητά την υποχρέωση του 

ασφαλιστή να παραδώσει το ασφαλιστήριο στο λήπτη της ασφάλισης. Οι πρώτες 

σελίδες του ασφαλιστηρίου, περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα ουσιώδη στοιχεία 

της ασφαλιστικής σύμβασης, που προβλέπει ο νόμος, τα οποία είναι:

- τα εξατομικευμένα στοιχεία των συμβαλλομένων ( Ασφαλιστή, Λήπτη 

της Ασφάλισης) και του Δικαιούχου όπως ονοματεπώνυμο, νούμερο 

ταυτότητας, Α.Φ.Μ κλπ.

- τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης,

- τα στοιχεία του προσώπου που ασφαλίζεται (αναγράφονται τα 

εξατομικευμένα στοιχεία του) ή του αντικειμένου που ασφαλίζεται ή της 

περιουσίας που ασφαλίζεται

- το ασφαλισμένο ποσό ή την χρηματική αξία του αντικειμένου ή της 

περιουσίας που ασφαλίζεται

- τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή

- τους ασφαλιστικούς κινδύνους

- τις εξαιρέσεις της κάλυψης

- το ασφάλιστρο

- το εφαρμοστέο δίκαιο εάν αυτό δεν είναι το ελληνικό

- ενημέρωση του ασφαλισμένου για τα δικαιώματα εναντίωσης

- τυχόν ειδικούς όρους

- τυχόν παρεκκλίσεις- περιορισμούς

- ειδικά για τις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, το 

επενδυόμενο ποσό, την τιμή της μονάδας του αμοιβαίου κεφαλαίου και τον 

αριθμό των μονάδων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το ασφαλιστήριο, εκτός από τα παραπάνω ουσιώδη και υποχρεωτικά 

στοιχεία περιέχει και τους γενικούς ή ειδικούς όρους ασφάλισης που ο νόμος 

αποκαλεί ασφαλιστικούς όρους. Υπάρχει διαφορά νομική μεταξύ ασφαλιστηρίου 

και ασφαλιστικών όρων. Ως ασφαλιστήριο εννοείται το τμήμα εκείνο, στο οποίο
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αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης και οι όροι 

που είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλομένων για τη 

συγκεκριμένη ασφάλιση. Από την άλλη πλευρά οι έντυποι γενικοί ή ειδικοί όροι 

που ο νόμος αποκαλεί «ασφαλιστικούς όρους» είναι αυτοί που είναι 

διατυπωμένοι από πριν για συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

και με τους οποίους πωλούνται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της κατηγορίας 

αυτής. Οι όροι παραδίδονται υποχρεωτικά στον ασφαλισμένο μαζί με το 

ασφαλιστήριο. Αν δεν παραδοθούν ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα 

εναντίωσης.

Η διαφορά των ειδικών από τους γενικούς όρους είναι ότι, αν και αυτοί 

είναι διατυπωμένοι από πριν όπως οι γενικοί, ρυθμίζουν μια συγκεκριμένη 

περίπτωση ή μια συγκεκριμένη κάλυψη ή αποτελούν τροποποιήσεις των γενικών 

όρων. Στο τμήμα των εξατομικευμένων στοιχείων, (δηλαδή στις πρώτες σελίδες 

του ασφαλιστηρίου) αναγράφονται υποχρεωτικά και οι εξαιρέσεις από την 

'κάλυψη του κινδύνου. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται στην πρώτη 

σελίδα του ασφαλιστηρίου με έντονα και ευκρινή γράμματα. Στη πράξη όμως 

καταχωρούνται στις αμέσως επόμενες σελίδες λόγω του ότι ο χώρος της πρώτης 

σελίδας δεν επαρκεί.

Η υποχρέωση αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία που 

για πρώτη φορά καθιέρωσε ο νόμος 2496/97.

Αν ο ασφαλιστής παραλείψει να αναγράψει τις εξαιρέσεις στο 

ασφαλιστήριο, οι συνέπειες γι' αυτόν είναι σοβαρές, γιατί ο λήπτης της ασφάλισης 

μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν ισχύουν, οπότε θα ισχύουν μόνο οι ελάχιστες 

εξαιρέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Στο ασφαλιστήριο πρέπει επίσης να 

αναγράφεται ρητά ότι η σύμβαση διέπεται από γενικούς ή ειδικούς όρους. Οι 

ασφαλιστικοί όροι πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια και ευδιάκριτα 

στοιχεία και να λαμβάνουν υπόψη τα εύλογα συμφέροντα του λήπτη της 

ασφάλισης και του ασφαλισμένου.

Πρέπει, επίσης, να μην είναι καταχρηστικοί, για την προστασία του 

καταναλωτή. Καταχρηστικός μπορεί να κριθεί οποιοσδήποτε Γενικός Όρος 

Συναλλαγών που έχει ως αποτέλεσμα την διατάραξη των δικαιωμάτων και
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υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων σε βάρος του καταναλωτή, όπως ρητά ορίζει 

ο νόμος 2496/97 στο άρθρο 2 παράγραφος 6. Γενικός Όρος Συναλλαγών που θα 

κριθεί καταχρηστικός είναι άκυρος.

Ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση να παραδώσει στον λήπτη της ασφάλισης, 

εφόσον το ζητήσει, αντίγραφα των στοιχείων και επεξηγήσεων που τυχόν έδωσε 

στον ασφαλιστή, καθώς και του ασφαλιστηρίου, αν αυτό χάθηκε.

Ο Λήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει με γραπτή αίτησή του αλλαγές στο 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του, είτε αυτές αφορούν: α)τα περιγραφικά στοιχεία του 

Συμβολαίου (διόρθωση ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου ή του λήπτη, 

αλλαγή λήπτη, αλλαγή επαγγέλματος, αλλαγή δικαιούχου, αλλαγή τρόπου 

πληρωμής κ.λ.π.), ή β)την Βασική Ασφάλιση, ή γ)τις Συμπληρωματικές Παροχές.

Βασική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου της 

Εταιρίας "ΑίΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ". Στην "ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ" 

σημειώνονται μόνο οι αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Το έντυπο 

πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ εκτός από τον ασφαλιζόμενο να υπογράφεται και από το 

λήπτη εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο.

Οι αιτήσεις τροποποίησης που αφορούν αλλαγές στη Βασική Ασφάλιση 

Ζωής θα πρέπει να στέλνονται στα Κεντρικά Γ ραφεία της Εταιρίας τουλάχιστον 2 

μήνες πριν την ετήσια επέτειο και αυτές που αφορούν αλλαγές στις 

Συμπληρωματικές Παροχές τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ανανέωση. Η 

εταιρία εκδίδει πρόσθετη πράξη και επομένως δεν χρειάζεται να επιστρέφεται το 

ασφαλιστήριο.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν 

αλλάζουν δύο πράγματα:

- ο ασφαλισμένος και

- η ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

10.3 Προσφορά Ασφαλιστικής Εταιρίας
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Η προσφορά της ασφαλιστικής είναι ένα έγγραφο με το οποίο κάθε εταιρία 

παρέχει τη δική της πρόταση στον ασφαλισμένο , ανάλογα με τις καλύψεις και τις 

παροχές που επιθυμεί.

Στην πρώτη σελίδα της προσφορά αναγράφονται υποχρεωτικά τα 

εξατομικευμένα στοιχεία του ασφαλισμένου και του λήπτη της ασφάλισης 

(ονοματεπώνυμο, νούμερο ταυτότητας, Α.Φ.Μ, επάγγελμα, ηλικία κλπ), εάν είναι 

διαφορετικό πρόσωπο. Αμέσως μετά ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή των 

παροχών της ασφαλιστικής, με το ασφαλισμένο κεφάλαιο για κάθε κάλυψη 

βασική ή συμπληρωματική. Επιπλέον αναγράφεται και η διάρκεια της ασφάλισης 

σύμφωνα με την οποία έχουμε την ηλικία λήξης της. Το αναλυτικό κόστος των 

καλύψεων βρίσκεται σε μια άλλη σελίδα όπου καταγράφεται το ετήσιο καθαρό 

ασφάλιστρο ανάλογα με το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Η κοστολόγηση για το 

ασφάλιστρο γίνεται ξεχωριστά για την κάθε κάλυψη, ώστε να γίνεται πιο εύκολα η 

σύγκριση των προσφορών από τις διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες. Εκτός αυτού 

καταγράφεται και το σύνολο τον ετησίων ασφαλίστρων, που βγαίνει από το 

άθροισμα των ασφαλίστρων όλων των καλύψεων.

Ο ασφαλιστής υπολογίζει το ασφάλιστρο από τους πίνακες -  τιμολόγιο 

ασφαλειών ζωής. Η εύρεση του ασφαλίστρου γίνεται ανάλογα με το ασφαλισμένο 

κεφάλαιο και την κατηγορία επαγγέλματος στην οποία βρίσκεται ο ασφαλισμένος.

10.4 Δήλωση Αποζημίωσης από Εργατικό Ατύχημα

Η δήλωση αποζημίωσης είναι ένα έγγραφο το οποίο συμπληρώνεται αφού 

συμβεί κάποιο ατύχημα στον ασφαλισμένο, με σκοπό να λάβει την αποζημίωσή 

του. Στη δήλωση αποζημίωσης πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία 

του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, φύση εργασίας, ταμείο 

ασφάλισης κ.λ.π. ). Επιπλέον πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που έχουν 

σχέση με το ατύχημα. Τα οποία είναι:

- η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος ατυχήματος,

- το όνομα του γιατρού ή του νοσοκομείου/ κλινικής που παρείχε ιατρική 

περίθαλψη
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- πλήρης περιγραφή του ατυχήματος καθώς και τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες έγινε,

Ο ασφαλισμένος πρέπει με μεγάλη υπευθυνότητα να συμπληρώσει με σωστά και 

αληθινά στοιχεία την δήλωση διαφορετικά σύμφωνα με το νόμο περί ψευδούς 

δηλώσεως θα έχει άσχημες συνέπειες.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τον ασφαλισμένο με δικό της 

γιατρό και να ζητήσει κατά περίπτωση οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί 

αναγκαίο. Για να δοθεί οποιαδήποτε αποζημίωση πρέπει να έχει δοθεί 

απαραιτήτως τόσο το Α.Φ.Μ. όσο και η Δ.Ο.Υ, του Ασφαλισμένο/ Λήπτη. 

Χρειάζονται κάποια δικαιολογητικό αποζημίωσης ατυχήματος ή ασθένειας τα 

οποία είναι:

1) Γραπτή Δήλωση με λεπτομερή περιγραφή για το είδος και τις συνθήκες 

του ατυχήματος ή ασθένειας. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 

μέσα σε επτά (7) ημέρες στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.

2) Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού.

3) Πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής του γιατρού για κάθε επίσκεψη στο 

όνομα του ασφαλισμένου ή του εξαρτωμένου μέλους. Θα πρέπει οι αποδείξεις να 

γράφουν την ακριβή αιτία της επισκέψεως.

4) Παραπεμπτικά σημειώματα των γιατρών στο όνομα του ασφαλισμένου 

ή του εξαρτωμένου μέλους και πρωτότυπες αποδείξεις μικροβιολόγων, 

ακτινολόγων κ.λ.π.

5) Για την αγορά φαρμάκων, ονομαστική συνταγή από το γιατρό και 

πρωτότυπες (ονομαστικές) αποδείξεις πληρωμής των φαρμάκων όπου θα 

αναγράφεται αναλυτικά η αξία τους. Στο πίσω μέρος των αποδείξεων θα πρέπει 

να επικολλώνται τα κουπόνια που υπάρχουν πάνω στα κουτιά των φαρμάκων.

Τα δικαιολογητικό αποζημίωσης λόγω θανάτου είναι:

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

2) Ιατρική γνωμάτευση για τα αίτια του θανάτου. Σε περίπτωση νοσηλείας 

απαιτείται πλήρες αντίγραφο φύλλου νοσηλείας (διάγνωση, ιστορικό, κλινικές 

παρατηρήσεις).
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3) Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι απαραίτητη η προσκόμιση 

του δελτίου συμβάντων της Τροχαίας και της ιατροδικαστικής έκθεσης.

4) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί δηλώσεως του ασφαλιστικού 

ποσού, ως στοιχείου της κληρονομιαίας περιουσίας.

5) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης. Σε 

περίπτωση που ο αποβιώσας δεν έχει αφήσει διαθήκη και εάν δικαιούχο είναι οι 

νόμιμοι κληρονόμοι τότε απαιτείται: Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

6) Επιστροφή του πρωτοτύπου Ασφαλιστηρίου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Διαμόρφωση της ασφάλισης μέσα στην κοινωνία

Κανένα ατύχημα δε γίνεται στην τύχη, αν δεν υπάρχουν διάφοροι 

παράγοντες οι οποίοι μπορούν να το προκαλέσουν. Όμως ακόμα και αν 

προκληθεί δίνεται η δυνατότητα στον άνθρωπο μέσα από την ασφάλιση να 

προστατευθεί από οποιοδήποτε κίνδυνο.

Η διάκριση που γίνεται μεταξύ κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης δεν 

μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα γιατί η μια κατηγορία είναι υποχρεωτική 

απέναντι στους ασφαλισμένους ενώ η άλλη εξαρτάται από την κρίση τους.

Ο εργαζόμενος άνθρωπος περνάει περίπου την μισή ημέρα στο χώρο 

εργασίας του, με τη πιθανότητα να του συμβεί οποιαδήποτε ατύχημα που μπορεί 

να τον απομακρύνει από την δουλειά του. Κάθε εργασία έχει το δικό της βαθμό 

επικινδυνότητας στο να επέλθει ο κίνδυνος και να δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα. 

Στην μείωση των κινδύνων μπορούν να βοηθήσουν διάφορα μέτρα και μέσα 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ατυχήματα. Με την σωστή οργάνωση και 

λειτουργία αυτών των μέσων, από την επιχείρηση, οι κίνδυνοι θα μειωθούν 

αρκετά.

Στην Ελληνική Αγορά υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές εταιρίες όπου 

παρέχουν προγράμματα για την κάλυψη εργατικών ατυχημάτων (όπως Θάνατος 

από Ατύχημα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα κλπ.}, με αποτέλεσμα να υπάρχει
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μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους, και με το κόστος των ασφαλίστρων να 

όιαφέρει από εταιρία σε εταιρία.

Για να ασφαλιστεί ένα υπάλληλος απαιτείται η συμπλήρωση της 

ασφαλιστικής Σύμβασης με την οποία θα καλύπτεται τον ασφαλισμένο από τυχόν 

κινδύνους. Ο ασφαλισμένος θα έχει την υποχρέωση απέναντι στην ασφαλιστική 

εταιρία να πληρώνει τα απαιτούμενα ασφάλιστρα και η εταιρία από τη μεριά της 

θα πρέπει να καταβάλει την αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος.

Οι κίνδυνοι από εργασία σε εργασία διαφέρουν στον βαθμό 

επικινδυνότητας και μπορούν να χαρακτηριστούν από επιπόλαιοι έως και 

μοιραίοι. Εργασίες σε λατομία, ορυχεία, οικοδομές, κατασκευαστικά έργα κλπ. 

είναι από τις πλέων πιο επικίνδυνες.

Από την άλλη οι Ασφαλιστικές εταιρίες βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό ο 

οποίος μπορεί να λειτουργήσει θετικά, τόσο για τις ελληνικές εταιρίες, αφού θα τις 

αναγκάσει να οργανωθούν καλύτερα, όσο και για τον καταναλωτή που θα έχει 

μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογών.

Μήπως όμως ο ανταγωνισμός απομακρύνει ακόμα και τους δημόσιους 

υπαλλήλους από τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι ασφαλισμένοι, και 

συσπειρωθούν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες για τη καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη ασφάλιση. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η απομάκρυνση της 

κοινωνικής ασφάλισης που παρέχεται υποχρεωτικά από το κράτος.
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Μέντης, Σπ, Γρηγόρης, Στο ιχεία  Εργατικού Δ ικα ίου, εκδόσεις Έλλην. 

Δεσπότης, Γιώργος, Π ρακτικός Ο δηγός Ε φαρμογής Υγιεινής & 

Α σ φ ά λεια ς  Εργαζομένω ν, εκδόσεις Ηλεκτρονικές Πληροφορίες. 

Ανδρεάδης, Π, Παπαώάνου, Γ, Α σφ άλεια  Εργαζομένω ν, Εκδόσεις 

Ίων.

Κιόχος, Α, Πέτρος, Εισαγω γή στην Α σφαλιστική  Επιστήμη, Αθήνα 

1987.

Σκουτέλης, Δ, Γ, Κοινω νικές Ασφαλίσεις: Ανάπ τυξη και κρίση, Αθήνα 

1980.

Κέντρο Προγραμματισμού και Ο ικονομικών Ερευνών, Α σφ άλεια  των 

εργαζομένω ν στη β ιομηχανία, Θέματα Προγραμματισμού 36,Αθήνα 

1987.

Σαραφόπουλος Νικόλαος, Ο δηγός Υγιεινής-Ασφάλειας, εκθέσεις- 

μελέτες 9, Πάτρα, Οκτώβριος 1996.

Κυριόπουλος, Γιάννης, Η  πολιτική υγείας σ την Ελλάδα: στο  

σ ταυροδρόμ ι τω ν επιλογών, εκδόσεις Θεμέλιο.

Ελληνική Εταιρία Προληπτικής Ιατρικής, Θ έματα Π ροληπ τικής  

Ιατρ ικής, εκδόσεις Νέα Σύνορα, Αθήνα 1979.

Μακρής, Κώστας, Η  Ιστορ ία της Ιδ ιω τικής Α σφ άλ ισης στην Ελλάδα, 

έκδοση της Εθνικής Ασφαλιστικής, Αθήνα 1996.

Αλεξόπουλος, Ευάγγελος, Τα Π ρώ τα Β ήματα  της Ια τρ ικής της 

Ε ρ γασ ίας  σ την  Ελλάδα πριν το 1970, περιοδικό ιατρική Εργασία,
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Ασφάλεια και περιβάλλον, έκδοση τριμηνιαία, Μάρτιος-Μάιος 2005.

Β Κιάντος, Δ, Βασίλειος, Α σφαλιστικό Δ ίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003.

Ε Βλάσσης, Γιώργος, Π ω λητής Α σφ αλειώ ν Ζωής, εκδοτικός οίκος 

ΙηΐβΓόοοΚε, Αθήνα 1997.

Β Πριναράκης, ΕΚ, Μιχάλης, Γενικές Α ρχές της Ιδ ιω τικής Ασφαλίσεω ς, 

Β ' έκδοση, Αθήνα 1987.

Β Τριάντη, Αία, Βασ ική εκπαίδευση Α σφ αλειώ ν Ζωής, Β ' έκδοση, 

Αθήνα 1994.

■ Βλάσσης, Γιώργος, Α σφ άλειες Ζω ής-από την Θ εω ρία σ την Πράξη, 

Αθήνα 1994.

■ Ζημάλης, Ευάγγελος, Ιατρ ική της Ε ργασ ίας κα ι του περιβάλλοντος, 

εκδόσεις Τιτάν, Αθήνα 1993.

- Αγγελής, Α, Ιατρ ική της Εργασ ίας κα ι Β ιομηχανική Ιατρική, Αθήνα 

1973.

■ Βαλεώρας, Β, Υγιεινή του Ανθρώ που, εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα

1967.
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Ν όσω ν, Αθήνα 1950.

■ Μπάζας, Β, Π ροβλήματα  φυσ ιολογίας κα ι υγ ιε ινής τω ν εργαζομένω ν  

υπό σ υνθήκες  υψ ηλώ ν θερμοκρασιώ ν, Ο ικονομικός Ταχυδρόμος, 

Ιούλιος 1967.
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Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 
{Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970)

“Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως”

Όπως ισχύει με τις τροποπαύσεις,, συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις διατάξεων του, που
έγιναν μ ε :

1. Το Νόμο 761/78 (Φ.Ε.Κ. Α. 42} «Περί του μετοχικού κεφαλαίου και της εγγυήσεως των 
εν Ελλάδι λειτουργουσών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων τινών διατάξεων».

2. Το Νόμο 1380/83 (Φ.Ε.Κ. Α, 101) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που 
αφορούν την ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης».

3. Το Προεδρικό Διάτανμα 118/85 (Φ.Ε.Κ. Α. 35) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις των 
Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 75/580/ΕΟΚ, 73/240/ΕΟΚ, 77/S2/EOK και 78/473/ΕΟΚ, που 
αφορούν την ανάληψη δράστηριότητος πρωτασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
των ασφαλίσεων ζωής στην κοινοτική συνασφάλιση και στα μέτρα σχετικά με τις 
δραστηριότητες του πράκτορας και μεσίτου ασφαλίσεων».

4. Το Νόμο 1569/85 (Φ.Ε.Κ. Α. 183) «ΔιαμεσολάΒηση σπς συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις».

5. Το Νόμο 1875/90 (Φ.Ε.Κ. Α. 21) «Τροποποίηση του Ν. 1703/87 «Ρύθμιση μισθώσεων 
κατοικιών» και άλλες διατάξεις».

6. Το Προεδρικό Διάταγμα 103/90 (Φ.Ε.Κ. Α. 47) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 84/641/ΕΟΚ για την τροποποίηση όσον αφορά ιδίως την τουριστική βοήθεια, 
της Πρώτης Οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ανάληψη της πρωτασφαλιστικής 
δραστηριότητας εκτός των ασφαλίσεων ζωής και την άσκησή της».

7. Το Προεδρικό Διάταγμα 459/90 (Φ.Ε.Κ. Α. 175) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων, σχετικό με την ασφάλιση νομικής προστασίας».

8. Το Προεδρικό Διάταγμα 325/91 (Φ.Ε.Κ. Α. 117) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ της 22.6.1987 για την τροποποίηση όσον αφορά την ασφάλιση 
πιστώσεων και εγγυήσεων της Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, περί συντονισμού των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως εκτός της ασφαλίσεως ζωής».

9. Το Προεδαικό Διάταγμα 239/93 (Φ.Ε.Κ. Α. 105) «Τσοποποίηση της πασ. 4 του άρθρου 
52α του Ν.Δ. 400/70».

10. Το Νόμο 2170/93 (Φ.Ε.Κ. Α. 150) «Τροποποίηση του Ν.Δ. 400/70 «Περί ιδιωτικής 
επιχειρήσεως ασφαλίσεως» και άλλες διατάξεις».

11. ίο Νόμο 2322/1955 (Φ.Ε.Κ. Α. 143) «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 
τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
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12. Το Π.Δ. 252 /96  (Φ.Ε.Κ. Α. 185) «Συμμόρφωση npcc τις διατάξεις ο) των κοινοτικών 
ασφαλιστικών οδηγιών 88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 91/574/ΕΟΚ, 
β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, συμφωνία ΕΟΚ -  Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ν) της 
απόφασης 94/1/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δ) της 
συνθήκης νια την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση».

13. Το Νόμο 2496/97 (Φ.Ε.Κ. Α. 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας 
για την ασφάλιση και άλλες διατάξεις».

14. Το Π.Δ. 159/98 (Φ.Ε.Κ. Α, 121) «Τροποποίηση και συμπλήρωση Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 
Α ’)  όπως ισχύει τροποποιημένο, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
95/26/ΕΚ  και προς ορισμένες διατάξεις των οδηγιών 92/49/ΕΟ Κ και 92/96/ΕΟΚ».

15. Το Νόμο 2741/99 (Φ.Ε.Κ. Α. 199} «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

16. Το Π.Δ. 169/2000 (Φ.Ε.Κ. Α. 155) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α' 10) «περί 
ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 
91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991» για τους ετήσιους και τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων»(ί_374/31.12.1991).

17. Το Νόμο 2837/2000 (Φ.Ε.Κ. Α. 178) «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής 
Ενέργειας Τουρισμού και άλλες διατάξεις».

18. Το Νόμο 2519/2001 (Φ.Ε.Κ. Α. 128) «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή 
και άλλες διατάξεις».

19. Το Π.Δ. 288/18.10.2002 (Φ.Ε.Κ. Α. 258) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α' 10) «περί 
ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει, προς : ί) τις διατάξεις της Οδηγίας 
98/78/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 
«σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικονομική επαπτεία ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου» (1330/1 /5.12.1998), Η) ορισμένες 
διατάξεις όπως ισχύουν, των Πρώτων Οδηγιών για την πρωτασφαλισπκή δραστηριότητα 
73/239/ΕΟΚ (1228/3 /16 .8 .1973) [ασφαλίσεις ζημιών] και 79/267/ΕΟΚ (063/1/13.3.1979) 
[ασφαλίσεις ζωής]».

ίΟ. Το Π.Δ. 10/21.1.2003 (Φ.Ε.Κ. Α. 7) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α' 10) «περί 
ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α' 331) «Περί 
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως 
ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Μα ίου 2000 «σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που 
προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και την τροποποίηση των 
οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ί_ 181/20-7-2000)».

-1. Το Νόμο 3190/2003 (Φ.Ε.Κ. Α. 249) «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο 
και άλλες διατάξεις» ».

2. Το Π.Δ. 332/Ε3 (Φ.Ε.Κ. Α. 285) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2001/17/ΕΚ  για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.»

3. Το  Π.Δ. 23 /05  (Φ.Ε.Κ. Α 31) «Προσαρμογή του Ν.Δ, 400/1570 (Α' 10) « περί ιδιωτικής 
επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις των Οδηγιών

1) 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7πς 
Νοεμβρίου 2000 «για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 85/611/ΞΟΚ,
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92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
με τρίτες χώρες» (2 290/27/17.11.2000),

2) 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5Γ,ι; Μαρτίου 
2002 «για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 
αωορά τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης 
ζωής» (λ 77/11/20.3.2002),

3) 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5πς 
Νοεμβρίου 2002 «σχετικά με την ασφάλιση ζωής» (!_ 345/1/19.12.2002) και

4) 2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε11'' Μαρτίου 
2002 «γιο την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου Φερεγγυότητας για τις επιχειοήσεις ασφάλισης 
ζημιών» (1 77/17/20.3.2002). »

24. Υ.Α. 21-629/10.5.2005 (Φ.Ε.Κ. Β. 720) «Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. -  Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την 
«Προστασία των καταναλωτών» (Φ.Ε.Κ. Α' 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2002/65/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 
2002 «σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ 
και 98/27/ΕΚ» (Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. 1_ 271 της 9.10.2002, σ. 0016-0024),»

25. Το Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ Α.297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», άρθρο 26 παρ. 2.
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Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  

Ν.Α. 400/1970
“Π ερί Ιδιωτικής Εταχεφήσεως Ασφαλίσεως”

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Υ  Ϊ ΙΡ ί ΙΤ ϋ  

Γενικοί ϋιοτάξεις

Άρθρονi

Π.Δ. 252/96 "1. Όλες Ο! ημεδαπές καί αλλοδαπές ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν
Αρ. 2 παρ. 1 στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο την άσκηση ασψαλίσεως είτε υπό 

καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.»

Π,Δ, 103/90 "2. Κατά την έννοια του παρόντος "ασφάλιση" θεωρείται η πρωτασφάλιση,
Αρ. 2 παρ. 1 συμπεριλαμβονομένης της δραστηριότητας βοήθειας. Όπου στο παρόν 

Ν.Δ. γίνεται λόγος για «ασφαλιστική επιχείρηση» ή «ασφαλιστική 
εταιρεία» νοείται και η επιχείρηση ή η εταιρία που ασκεί δραστηριότητα 
βοήθειας”.

Π .Δ. 118/85 «3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργείου
Αρ. 2 Εμπορίου, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

Νομοθετικού Διατάγματος και έχει σκοπό την προστασία και εξασφάλιση 
των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των δικαιούχων αποζημίωσης 
από ασφαλιστική σύμβαση».

Π.Δ. 325/91 «4. Από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εξαιρούνται οι εργασίες
Αρ. 2 ασφαλίσεως εξαγωγικών πιστώσεων για τον λογαριασμό ή με την εγγύηση

του Κράτους ή όταν το Κράτος είναι ασφαλιστής».

Π .Δ. 252/96 ”5. Οι διατάξεις του 11ου Κεφαλαίου "ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί
Αρ. 2 παρ. 2 (οικονομικές καταστάσεις) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων” του παρόντος 

εφαρμόζονται και στις αντασφαλισπκές αναλήψεις".

Με την παρ. 1 άρθρ. 9 Π.Δ. 118/8-8-1985 (ΦΕΚ Α' 35), ορίστηκε ότι όπου στα άρθρα 8 παρ. 1 και
3, 10 παρ. 2, 11 παρ. 2,12 προ της παρ. 1, 22 παρ. 1, 5 και 6, 23 παρ. 1, 2 και 3, 25 παρ. 1, 3 και
4, 26 παρ. 1 και 2, 27 παρ, 1 και 2, 28 παρ. 1 και 2, 29 παρ. 1 και 2, 32, 33 παρ. 2, 41 παρ. 1, 42 
παρ. 1 και 2, 54 παρ. 1, 55 παρ. 1, 57 παρ. 1 και 3 και 58 του άνω Ν.Δ. 400/1970 αναφέρεναι η 
λέξη «εταιρεία» αντικαθίσταται με την λέξη «επιχείρηση». Επίσης με την παρ. 2 άνω άρθρ. 9 
ορίστηκε, ότι:

Οι λέξεις "Ελληνικής Ανωνύμου Ασφαλιστικής Εταιρείας" του άρθρ. 14, "Πάσα Ανώνυμος 
Ασφαλιστική Εταιρεία" της παρ. 1 του άρθρ. 19, και "Αι Ασφαλιστικοί Εταιρείαι Κλάδου Ζωής" της 
παρ. 2 του αυτού άρθρου, ανπκαθίστανται, αντίστοιχα με τις λέξεις "Ελληνικής Ασφαλιστικής 
Επιχείρησης", "κάθε ασφαλιστική επιχείρηση" και Ό ι επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής” . Ομοίως οι 
λέξεις "Αλλοδαπή Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία" της παρ. 3 του άρθρ. 23, αντικαθίσταται με τις 
λέξεις "Αλλοδαπή Ασφαλιστική Επιχείρηση” .

Όπου στις διατάξεις του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος αναφέρετα· ο Υπουργός Εμπορίου 
νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 37 του Νόμου 
2496/1997 (ΦΕΚ A 87).
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Ά ρθρον 2

Π.Δ. 28S/02 
Αρ. 2

-1 . Η ασφάλιση ασκείτο^ στην Ελλάδα μόνο από Ανώνυμη Εταιρεία και από 
Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό, ο οποίος έχε1 συσταθεί σύμφωνα με το 
ελληνικό δίκαιο, και ασχολούνται αποκλειστικό με ασφαλιστικές εργασίες. 
0  αλληλασφολιστικός συνεταιρισμός μπορεί να ασκεί μόνο εργασίες της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13. Ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, μπορούν να ασκούν και Δημόσιες Επιχειρήσεις με σκοπό 
αποκλειστικά τις ασφαλιστικές εργασίες.
Ασφάλιση μπορεί να ασκηθεί επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3, και με την μορφή της ευρωπαϊκής εταιρείας.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν, προς εκπλήρωση του σκοπού τους, να 
ιδρύουν ανώνυμες εταιρείες και να συμμετέχουν οε όμοιες εταιρείες έστω 
και αν δεν έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές εργασίες. Για συμμετοχή 
της ασφαλιστικής επιχείρησης ποσοστού που φθάνει το 10% και πλέον 
στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης απαιτείται έγκριση 
του Υπουργού Ανάπτυξης. Επίσης απαιτείται έγκριση του Υπουργού 
Ανάπτυξης γιο την επαύξηση συμμετοχής πέραν του ποσοστού που έχει 
εκγριθεί με την τελευταία έγκρισή του, κατά ποσοστό που φθάνει 
σωρευτικά το 3%. Οι ανωτέρω εγκρίσεις δίνονται εφ ' όσον η ασφαλιστική 
επιχείρηση αναφέρει τα κεφάλαια που 8α διαθέσει για τον σκοπό αυτό, 
καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις της περί περιθωρίου φερεγγυότητας 
προσαρμοσμένης φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου και ασφαλιστικής 
τοποθέτησης. Οι ανωτέρω* διαδικασίες ισχύουν και όταν η κατοχή στο 
εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης φθάνει η υπερβαίνει το 
10% των ιδίων κεφαλαίων της ασφαλιστικής επιχείρησης.»

Π.Δ. 252/96 
Αρ. 3 παρ. 2

«2. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος 
της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλάδα, είτε 
υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου Κεφαλαίου του παρόντος 
"Ιδιαίτερες διαιάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη 
Παροχή Υπηρεσιών” με την επιφύλαξη του άρθρου 2α παρ. α' εδ. δεύτερο 
του παρόντος, εφόσον η νομική μορφή της προβλέπεται από το άρθρο 8 
της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 της 
Οδηγίας 92/49/ΕΟΚ (L 22S/11.S.19S2) και συμπληρώθηκε από το 
Παράρτημα IX "Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες” της Συμφωνίας yic τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποίο κυρώθηκε με το Ν. 2155/1993 (Α', 
104) και από το Παράρτημα 1 (XI) "Εσωτερική Αγορά και 
Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες" της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεων 
του Βασιλείου της Νορβηγίας της Δημοκρατίας της Αυστρίας της 
Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 2272/1994 (Α', 230), όταν πρόκειται για ασφαλίσεις 
κατά ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. I  και 3 του Παρόντος και uno 
το άρθρο 8 της Οδηγίας 79/267,ΈΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 
της Οδηγίας 92/96/ΕΟΚ (L 360/9.12.1992) και συμπληρώθηκε από το 
Παράρτημα IX "Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες” της Συμφωνίας για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και από το Παράρτημα I (XI) "Εσωτερική 
Αγορά και Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες" της Πράξης περί των όρων 
προσχωρήσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας της Δημοκρατίας της 
Αυστρίας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας
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Π .Δ. 252/95 
Αρ. 3 παρ. 3

Π.Δ. 159/98 
Αρ. 3

Π.Δ. 103/90 
Αρ, 2

όταν πρόκοταί για ασφαλίσεις ζωής σύμφωνα με 
παρόντος.

άρθρο 13 παρ. 2 του

Η Ένωση Ασφαλιστών Λλόυος Λονδίνου εξομοιώνεται με ασφαλιστική 
επιχείρηση.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της Ε.Ε, 
και του Ε,Ο.Χ.) μπορούν να ασκούν ασφάλιση στην Ελλόδα υπό καθεστώς 
εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3σ και 20 του παρόντος,

"3. Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι νόμιμοι αντιπρόσωποι 
των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, μπορούν να εδρεύουν μόνο 
στην περιφέρεια της πρώην Διοίκησης της Πρωτεύουσας στη 
Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Καβάλα και στο Ηράκλειο.

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίοεται με πρόταση του Υπουργού 
Εμπορίου, μπορούν να ορισθούν και άλλες πόλεις ως έδρα ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Ειδικότερα για την έδρα αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών 
που πληρούν τους όρους του άρθρου 35 παρ. 3 ισχύουν οι διατάξεις της 
περί αστικών συνεταιρισμών νομοθεσίας”.

"Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν και την 
κεντρική τους διοίκηση στον τόπο της έδρας τους”.

”4. Δεν διέπονται από το παρόν ν.δ/γμο σι ελληνικές επιχειρήσεις που 
πληρούν σωρευτικά τους εξής όρους:
- Ασκούν μόνο τον κλάδο βοήθειας από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών.
- Η δραστηριότητα τους ασκείται σε καθαρά τοπικά πλαίσια νομού και 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε είδος.
- Τα ετήσια έσοδό τους από την παροχή των υπηρεσιών Βοήθειας σε 

πρόσωπα που βρίσκονται σε δυσχερή θέση δεν υπερβαίνουν τις 200.000 
Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες, σύμφωνα με δήλωσή τους που 
υποβάλλεται μέχρι 31/5 κάθε χρόνο στο Υπουργείο Εμπορίου.

Προκειμένου περί κοινοπραξιών ή επιχειρήσεων που συνεργάζονται σε 
επίπεδο Επικράτειας, εφόσον λειτουργούν υπό όμοιο διακριτικό τίτλο,, για 
τον υπολογισμό του ποσού των 200.000 Ε.
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β) «Ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας» Θεωρείται κάθε ασφαλιστική 
επιχείρηση, η οποίο εάν είχε καταστατική έορο εντός της Ε.Ε. και του 
Ε.Ο.Χ., θα χρειαζόταν άδεια σύμφωνα με το  άρθρο 6 της οδηγίας 
73 /2 39 /Ε Ο Κ  ή το  άρθρο 5 της οδηγίας 79 /267/Ε Ο Κ , όπως ισχύουν.

γ) «Αντασφαλιστική επιχείρηση» θεωρείται η επιχείρηση, πλην των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή τω ν ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης 
χώ ρας η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή των 
κινδύνων, τους οποίους εκχωρεί ασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική 
επιχείρηση τρίτης χώρας ή άλλες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

δ) «Υποκατάστημα» θεωρείται κάθε πρακτορείο ή υποκατάστημα
ασφαλιστικής επιχείρησης σε άλλο κράτος -  μέλος. Εξομοιώνεται με 
πρακτορείο ή υποκατάστημα κάθε μόνιμη παρουσία μιας επιχείρησης στο 
έδαφος κράτους — μέλους της Ε.Ε. και του Ξ.Ο.Χ. έστω κι αν αυτή η 
παρουσία δεν έχει λάβει τη μορφή υποκαταστήματος ή πρακτορείου, αλλά 
ασκείται μέσω απλού γραφείου το  οποίο διευθύνεται από προσωπικό της  
ίδιας επιχείρησης ή από ανεξάρτητο πρόσωπο εντεταλμένο να ενεργεί 
μονίμως για την  επιχείρηση, όπως θα ενεργούσε ένα πρακτορείο. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζεται η έννοια της «μόνιμης παρουσίας».

ε) «Εγκατάσταση» θεωρείται η έδρα καθώς και κάθε πρακτορείο ή 
υποκατάστημα μιας επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη το  παραπάνω 
στοιχείο δ του παρόντος άρθρου.

στ) «Κράτος - μέλος καταγωγής» θεωρείται το  κράτος — μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει τον κίνδυνο 
ή αναλαμβάνει την ασφαλιστική υποχρέωση.

ζ) «Κράτος — μέλος υποκαταστήματος» θεωρείται το  κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται το  υποκατάστημα που καλύπτει τον κίνδυνο ή αναλαμβάνει την  
ασφαλιστική υποχρέωση.

η) «Κράτος — μέλος όπου βρίσκεται ο κίνδυνος» (για τις ασφαλίσεις κατά 
ζημιών) θεωρείται :

- το  κράτος — μέλος όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία όταν η 
ασφάλιση αφορά κινητά ή ακίνητα και το  περιεχόμενό τους, στο μέτρο  
που αυτό καλύπτεται από το  ίδιο ασφαλιστήριο,

- το  κράτος — μέλος καταχώρησης όταν η ασφάλιση αφορά κάθε είδους 
μεταφορικό μέσα,

- το  κράτος - μέλος όπου ο ασφαλισμένος συνήψε τη σύμβαση, 
προκειμένου περί συμβάσεων διάρκειας κατώτερης από ή ίσης με 
τέσσερις μήνες, οι οποίες αφορούν κινδύνους που ανακύπτουν κατά τη  
διάρκεια ταξιδιού ή διακοπών ανεξαρτήτως κλάδου,

- το  κράτος — μέλος, όπου ο ασφαλισμένος έχει την  συνήθη διαμονή του 
ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το  κράτος — μέλος όπου βρίσκεται 
η εγκατάσταση αυτού του νομικού προσώπου στο οποίο αναφέρεται το 
ασφαλιστήριο, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητό στις 
προηγούμενες περιπτώσεις.

Θ) «Κράτος -  μέλος παροχής υπηρεσιών», θεωρείται για τις ασφαλίσεις κατά
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ζημ ιώ ν, τ ο  κρ ιπ ο ς  — μέλος σ το  οποίο Βρίσκετα ι ο κίνδυνος, εφόσον 
καλύπ τί rat οπό· ενκσ τά σ τα α ΐϊ ασ φ α λ ισ τικής επ ιχείρησης ευρ ισκόμενη or. 
άλλο  <pà~cc  -  μ έλος ko vio  τις οσαχιλίοτ.ΐί /cuñe το κράτος -  σέλας της  
ασφαλιστίκΓχ; υποχρέωσης *.«>' όσον α υτή  α να λαμβάνετα ι από 
ι.νκο τά οτα σ η  ευρ ισκόμενη  σ ; ά λλο  κράτος - ,ιέλος.

i) «Ασφαλιστικπ  υποχρέωση» [γ ια  τις  ασ φ αλίσ εις  ζωής) θεω ρείτα ι η 
υποχρέωση η οποία σ υνκεκρ ιμενοπ οιείτο ι σε μια α κ ό  τ ις  μορφ ές 
ασ φ α λ ίσ εω ν ή ¿να οπό τα. είδη εργασιών που σ νειψ έροντα ι στο  άρθρο  13 
(πορ. 2).

ίο) «Κ ράτος μ έλος της  αο<οαλιστ·κής υποχρέωσης·» για τ ις  ασψαλίον.ις ζωής, 
θεω ρείτα ι το  κράτος - μέλος σ το  οποίο ο αντισ υμ β α λλόμ ενος  έχει τη ν  
συνήθη δ ιαμονή  του, ή εά ν  πρόκειται για νο μ ικά  πρόσωπο, το  κρότος - 
μέλος σ το  οποίο βρ ίσκετα ι η εγκατάσταση ταυ νομ ικού  προσώπου στο  
οποίο σ vi κρ έμ ετα ι η σύμβαση.

ιβ) «Έ λεγχος»  θ εω ρ ε ίτα ι η σχέση που ς ο ίσ τα τα ι μ ετα ξύ  μ η τρ ική ς  και 
θυγατρ ικής, όπως ορ ίζετα ι σ το  άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190 /1920  «περί 
ανω νύμω ν εταιριών»,, το  οποίο τρ ο ο ετέθ η  με το  άρθρο  33 του  Π.Δ. 
409/198G  (Α. 191) και τροποποιήθηκε με τ ο  άρθρο  3 του  Π.Δ. 4 9 8 /1987
(Α" 2 3 6 ), ή π α ρεμφ ερής σχέση μεταξύ οποιοσδήποτε φ υσ ικού  ή νομ ικού 
προσώπου και επ ιχείρησης.

ιγ) «Ε ιδική σ υ μ μ ετοχ ή»  θεω ρείτα ι η κατοχή,, άμεσα ή έμμεσο, τουλάχ ισ τον  
10%  του  εγγεγρα μμένου  κεφ αλα ίου  ή τω ν  δ ικα ιω μάτω ν ψ ήφου μιας 
επ ιχείρησης, ή κάθε άλλη δ υ να τό τητα  άσκησης ουσ ιώ δους τπ ιρροής σ τη  
δ ια χε ίρ ισ η  τη ς  επ ιχείρησης σ την  οποία υπάρχει σ υμ μ ετοχή . Για το  σκοπό 
τη ς  εφ α ρ μ ο γή ς  του  ορισμού «ειδ ική  σ υ μ μ ετοχή»  ΛαμΒάνετο ι υπόψη κα τα 
άρθρο  7 ίο υ  Π .Δ . 51 /92  ( Α '22).

¡5) "Τ τενο ί δ εσ μο ί" θεω ρείτα ι η κατάσταση κατά τη ν  οποία δύο  ή περισσότερα 
φ υσ ικά  ή νομ ικό  πρόσωπα σ υνδέοντα ι μέσο; :

ί. σ υμμετοχής δηλαδή της άμεσης ή 5 / ενός δεσμού ελέγχου κατοχής •’•ου 
είκοσι ταις εκατό (2 0 % ) ή άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή του 
εγγεγραμμένου κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή

¡ί. δεσμού ελέγχου δηλαδή μέσω της σχέσης που υπάρχει μεταξύ μιας 
μητρικής επιχείρησης κα; μιας θυγατρικής κατά την έννοια του άρθρου 
42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 219 0 /2 0  «περί ανωνύμων εταιριών», όπως ισχύει, 
π μιας παρεμφερούς σχέσης μεταξύ οποιοσδήποτε φυσικού ή νομικού 
προοώπου κα;, μιας επιχείρησης. Κάθε θυνστρικπ επιχείρηση μιας άλλης 
θυγατρικής επιχείρησης Θεωρείσαι και α υ ιή  ως Θυγατρική της μητρικής 
επιχείρησης που είναι επικεφαλής ίων εν λόγω επιχειρήσεων.

Στενός δεσμός μεταξύ δύο π περισσοτέρων φυσικών ή νομικών 
προσώπων δημιουργεπαι επίσης κα από μια κατάσταση κατά την οποία 
τα πρόσωπο αυτά συνδέονται μονίμων μ * το ίδιο πρόσωπο δια δεσμού 
ελέγχου.

if.) « Μ ητρ ική  επ 'χείσηση» θεω ρείτα ι η μητρ ική  όπως ορίζετα ι erro άρθρο 42ε 
του  Κ.Ν. 2 1 9 0 /1 9 2 0  «περί ανω νύμω ν ετα ιρ ιώ ν» , όπως ισχύει.

¡στ' «Θυγατρική επιχείρησα» θεωρείται α θυγυιρική όπως ορίζεται στο άρθρο
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4 2 ε  ταυ Κ.Μ. 2 1 9 0 /1 9 2 0  «περί ανωνύμων εταιριώ ν», όπως ισχύει. 
Οποιαδήποτε θυγατρική επιχείρηση μιας άλλης θυγατρικής θεωρείται 
επίσης ως θυγατρική της μητρικής επιχείρησης, η οποία είναι επικεφαλής 
τω ν εν λόγω επιχειρήσεων.

ιζ) «Συμ μ ετο χή » θεω ρείτα ι η άμεση ή έμμεση κατοχή του 1 0 %  ή πλέον των 
δικαιω μάτω ν ψήφου ή του εγγεγραμμένου κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

ιη) «Σ υμμετέχαυσ ο  επιχείρηση» θεωρείται η επιχείρηση η οποία είναι μητρική, 
ε ίτε  δ ια θέτε ι συμμετοχή σύμφωνο με το  σημείο ιζ τ ο υ  άρθρου αυτού.

ιθ) «Συνδεδεμένη  επιχείρηση» μόνο για τις ανάγκες τη ς  συμπληρωματικής 
χρηματοοικονομικής επσπτείας Θεωρείται ε ίτε  η θυγατρική, είτε 
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση σ την οποία υπάρχει συμμετοχή σύμφωνα με 
το  σημείο ιζ το υ  άρθρου αυτού.

κ) «Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου» θεω ρείται η μητρική επιχείρηση, η 
κύρια δραστηριότητα τη ς  οποίας είναι η κτήση και η κατοχή συμμετοχών  
σε θυγα τρ ικές επιχειρήσεις όπου οι εν  λόγω θυγατρικές είναι αποκλειστικά 
ή κυρίως ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αντασψ αλιστικές επιχειρήσεις ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτω ν χωρών, εκ τω ν οποίων' θυγατρικών  
επιχειρήσεων' η μια τουλάχιστον είναι ασφαλιστική επιχείρηση.

κα)«Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας» θεωρείται 
η μητρική επιχείρηση, η οποίο δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση, 
ασφαλιστική επιχείρηση τρ ίτης χώ ρας αντοσφαλιοτική επιχείρηση ή 
ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου, όταν η μια τουλάχιστον από τις  
θυγατρ ικές τη ς  είναι ασφαλιστική επιχείρηση.

κβ)«Α καθάρισ το  καταχωρημένα (εγγεγραμμένα) ασφάλιστρα» :
Π εριλαμβάνουν άλα τα ποσό (και τα  δικαιώματα συμβολαίω ν) που 
κατέστησαν' απαιτητά κατά τη ν  εταιρική χρήση και τσ οποία προκύπτουν 
από τα ασφαλιστήριο συμβόλαια, ανεξάρτητα από το  αν αυτά τσ ποσά 
μεταφ έρσ ντα ι εξ  ολόκληρου ή εν μέρει σε μεταγενέσ τερη  χρήση, 
συμπεριλαμβανομένω ν ιδίως :

ί. τω ν ασφαλίστρω ν που δεν έχουν' ακόμη εγγράφ ει, εφόσον ο 
υπολογισμός του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει σ το  τέλος του 
οικονομικού έτους.

Π. - τω ν  εφάπ αξ ασφαλίστρω ν και τω ν καταβληθέντω ν ποσών για την  
απόκτηση ετήσ ιας προσόδου

-  τω ν εφάπαξ ασφαλίστρων', στις ασφαλίσεις ζωής, που προέρχονται 
από τη ν  πρόβλεψη για συμμετοχές στα τεχνικά κέρδη και στις 
αποδόσεις και για επιστροφές, στο βαθμό που οι σ υμμετοχές αυτές  
μπορούν' να θεωρούνται ως ασφάλιστρα για αύξηση του  
ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Πί. τω ν  επιβαρύνσεω ν των ασφαλίστρων στην περίπτωση καταβολής ανά 
δμηνο, τρ ίμηνο  ή σε μηνιαία βάση και των' επιπλέον' καταβολών' των  
αντισυμβαλλομένω ν για έξοδα της επιχείρησης.

ίν. σ την περίπτωση συνασφάλισης, τον  μεριδίου τη ς  ασφαλιστικής 
επιχείρησης επί τω ν  συνολικών ασφαλίστρω ν

ν. των' ασφαλίστρω ν αντασφάλισης από εκχωρούσες ασφαλιστικές
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Π.Δ. 23/05 
Ap. 2

Π.Δ. 332/03 
Ap. 2

επιχειρήσεις α\σασψαλισπκές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
τρίτης χώρας συμπεριλαμβανομένων των εισφορών στο χαρτοφυλάκιο 
μετά από αφαίρεση :

- των αποσύρσεων από το χαρτοφυλάκιο υπέρ των εκχωρουσών κοι
επανεκχωρουσών ανωτέρω επιχειρήσεων, και

- των ακυρώσεων.

Τα προοναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν τα ποσά των φόρων ή των 
τελών που έχουν εισπραχθεί μαζί με τα ασφάλιστρα.

κγ) «Καθαρό κσταχωρημένα ασφάλιστρα» : Είναι τα ασφάλιστρα του 
στοιχείου κβ' ανωτέρω μετά τον αφαίρεση των αντασφαλισηκών 
εκχωρήσεων.

κδ) «Ακαθάριστο δεδουλευμένο ασφάλιστρο» : Είνοι τα ασφάλιστρα του 
στοιχείου κβ' ανωτέρω λαμβάναντας υπόψη και τη μεταβολή του 
συνολικού (ακαθάριστου - χωρίς αφαίρεση των αντασφαλιστικών 
εκχωρήσεων) αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων.

κε) «Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα»· : Είνοι τα ασφάλιστρο του στοιχ. 
κ γ ’ ανωτέρω λαμβάνσντας υπόψη και τη μεταβολή του αποθέματος μη 
δεδουλευμένων ασφαλίστρων που έχει εκχωρηθεί.

κστ) «Ασφάλιστρα κινδύνου» : Είναι τα ασφάλιστρα χωρίς τις επιβαρύνσεις 
για έξοδα πρόσκτησης και διαχείρισης (διοίκησης), τα οποία μπορεί να είναι 
ακαθάριστα ή καθαρό ή δεδουλευμένα, ανάλογα εάν εμπίπτουν στα 
στοιχεία κβ·' ή κγ' ή κδ' ή κε' ανωτέρω.

κζ) Για την εφαρμογή των στοιχ. κβ' έως και κστ' του παρόντος άρθρου, 
προκειμένου περί αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών της παρ. 4 του 
άρθρου 35, όπου αναψέρονται ασφάλιστρα νοούνται οι εισφορές.

κη) «Οργανωμένη αγορά» θεωρείται
- σε κράτος μέλος, η αγορά όπως ορίζεται στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ 

(1141/27/11.6.1993), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/9/ΕΚ 
(184/22/26.3.1997), σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα 
των κινητών αξιών χαι

- σε Τρίτη χώρα η αγορά πρέπει να είναι αναγνωρισμένη από το κράτος 
μέλος καταγωγής της επιχείρησης και να πληροί ανάλογες 
προϋποθέσεις. Οι διαπραγματεύσιμοι χρηματοπιστωτικοί τίτλοι πρέπει 
να είναι ανάλογης ποιότητας προς τους διαπραγματεύσιμους τίτλους 
στην ή στις οργανωμένες αγορές ταυ εν λόγω κρότους μέλους. »

κβ) «Αρμόδιο αρχή» θεωρείται το Υπουργείο Ανάπτυξης -  Γενική Γραμματεία
Εμπορίου.

λ) «?4έτρα εξυγίανσης» θεωρούνται όσα μέτρα συνεπάγονται οισνδήποτε 
παρέμβαση διοικητικών αρχών και σκοπό έχουν νσ διασφαλίσουν ή να 
αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση ασφαλιστικής επιχείρησης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 17γ του παρόντος ακόμα και 
αν θίγονται προϋπάρχοντο δικαιώματα άλλων συμβαλλόμενων μερών και 
όχι αυτής καθ ‘ αυτής της ασφαλιστικής επιχείρησης,

λα) «Διαδικασίες εκκαθάρισης» θεωρούνται οι συλλογικές διαδικασίες που 
συνεπάγονται τη ρευστοποίηση του ενεργητικού μιας ασφαλιστικής 
επιχείρησης και τη διανομή των εσόδων της μεταξύ των πιστωτών, των
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μετόχων ή τω ν μελών και οι οπαίες οπωσδήποτε συνεπάγονται παρέμβαση 
διοικητικών ή δικαστικών αρχών ακόμα και όταν οι συλλογικές διαδικασίες 
περατώνονται με συμβιβασμό ή άλλο ανάλογο μέτρο, είτε βασίζονται σε 
αφερεγ-γυότρτα είτε όχι, και ε ίτε είναι εκούσιες είτε υποχρεωτικές.

λβ) «Αρμόδιες αρχές» για τα μέτρο εξυγίανσης ή τη διαδικασία εκκαθάρισης 
είναι οι σε κάβε περίπτωση αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές.

Λγ) «ΕκκαSoριστής» είναι κάθε πρόσωπο ή όργανο διοριζόμενο από τις 
αρμόδιες αρχές π κατά περίπτωση από τα διοικητικά όργανα ασφαλιστικής 
επιχείρησης, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των διαδικασιών 
εκκαθάρισης.

λδ} «Απαίτηση από ασφάλιση» για τις ανάγκες των διαδικασιών εκκαθάρισης, 
θεωρείται κάθε ποσό που οφείλε: η ασφαλιστική επιχείρηση σε 
ασφαλισμένους, κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δικαιούχους, ή σε 
κάθε ζημιωθέντπ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα άσκησης ευθείας αγωγής κατά 
της ασφαλιστικής επιχείρησης που απορρέει από την ασφαλιστική 
σύμβαση, περιλαμβανόμενων των ποσών που αποθεματοποιούνται για τα 
προαναφερόμενα πρόσωπα, στον δεν έχουν ακόμα καταστεί γνωστά 
ορισμένα στοιχεία της οφειλής.

Τα ασφάλιστρα που οφείλονται' από ασφαλιστική επιχείρηση λόγω μη 
κατάρτισης ή ακύρωσης ασφαλιστικών συμβάσεων θεωρούνται επίσης 
απαιτήσεις από ασφάλιση για τις ανάγκες των διαδικασιών εκκαθάρισης.

λε) Όπου στο παρόν Ν.Δ. οναφέρεται Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα ή ECU 
νοείται το ΕΥΡΩ. Οι υπολογισμοί που πραβλέπονται στο παρόν Μ.Δ., κατά 
τη ν  εισαγωγή του ΕΥΡΏ, πραγματοποιούνται με βάση την επίσημη 
«κλειδωμένη» ισοτιμία με στρογγυλοποίηση σε τέσσερα (4} δεκαδικό 
ψηφία, με ανώτατο όριο τα έξη (6), στους ενδιάμεσους υπολογισμούς, και 
σε δύο (2) δεκαδικό ψηφία στους τελικούς υπολογισμούς.

λστ) Ο «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» (Ε.Ο.Χ.) περιλαμβάνει τα κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το  Βασίλειο της Νορβηγίας, την 
Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, σύμφωνο με 
τον Νόμο 2155/1993 (Α' 104) «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.)».

ϊλρΒρον 3

Π .Δ. 252/96 "?4ε την  επιφύλαξη των διατάξεων του 7ου Κεφαλαίου του παρόντος
Αρ. 5 "Ιδ ια ίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη

Παροχή Υπηρεσιών" ισχύουν τα ακόλουθα ;

1. Η λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα, προϋποθέτει 
άδειο που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που ισχύει 
για το  σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ¡caí του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που πρόκειται να ασκήσει τις 
δραστηριότητες της η ενδιαφερόμενη επιχείρηση σε άλλο κράτος - μέλος, 
είτε με καθεστώς εγκατάστασης, ε ίτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών.
Η άδεια χορηγείται κατά κλάδο ασφάλισης, γιο όλους ή μερικούς από τους 
κινδύνους που υπάγονται σ ' αυτόν τον κλάδο καθώς και κατά ομάδα
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κλάδω ν ασ φ αλίσ εω ν σύμφω να με τη ν κατα ¡οςη που ¡ιροβλευ& ιαι στο
ά ρ θρ ο  13 το υ  π αρόντος. Ασφαλιστική επιχείρηση που έλα β ε άδεια για ένα
κλάδο η σμαοα κΑα^ων ασφαλίσεω ν κατά  ζημιώ ν, μπορεί να καλύπτει 
κ ινδ ύνο υς που π εριλαμβάνονται σε άλλο κλάδο ασφάλισης κπτο ζημιών 
(π αρεπ όμενους κινδύνους) χωρίς να απ αιτείτα ι άδεια και για το ν  κλάδο

ronσ το ν  οποίο υπ άγονται οι κινουνοι αυτοί, 
α ) σ υ νδ έο ντα ι μ ε  το ν  κυρίω ς κίνδυνο,.
3 )  α φ ο ρ ο ύ ν  το  αντικε ίμ ενο  που είνα ι ασ φ αλισ μένο  κατά το υ  κυρίως

κίνδυνου,
γ )  ασ φ α λίζοντα ι με το  ασ φ αλισ τήριο  του κυρίω ς κ ινδύνου.
Ειδικά για την  άσκηση των* κλάδω ν πιστώσεων , εγγυήσ εω ν και νομικής  
προστασίας απ αιτείτα ι π άντοτε ιδ ιαίτερη άδεια , εκτό ς  από τ ις  περιπτώσεις 
ασ φ άλισ ης ν ο μ ική ς  προστασίας για δ ιαφ ορές που προκύπτουν από τη  
χρήση θαλασ σ ίω ν πλοίων ή σχετίζονται με τη  χρήση α υτή  και η ασφάλιση  
α υ τή  μπορεί να θεω ρ η θεί παρεπόμενος κ ίνδυνος κατ' εφαρμογή τω ν  
ορ ιζόμενω ν σ το  π ροηγούμενο εδάφιο.
Ό τ α ν  π ρόκειται για δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες  τη ς  παραγρ. 2 του άρθρου 13 του  
π αρόντος, ο Υπ ουργός Εμπορίου, μπορεί να Περιόριζε; τη ν  άδεια που έχει 
ζη τη θ ε ί για ένα  κλάδο, στις δρασ τηρ ιότητες που ανα φ έρ ο ντα ι στο  
πρόγραμμα δρ α σ τη ρ ιό τη τα ς που υποβάλλει η α ιτούσα επιχείρηση  
σ ύμφ ω να  με τα  άρθρα 15 παρ. 2  περιπτ. Β και 2 0  παρ, 2 περιπτ. Β εδάφ ιο
σ τ.

2. Η ά δεια  δεν  χο ρ η γείτα ι εφ ό σ ο ν  η λειτουργία  τ η ς  επιχείρησης προσκρούει 
στις δ ια τά ξε ις  το υ  παρόντος ή τα σ υμφ έροντα  τω ν  ασ φ αλισ μένω ν ή προς 
τ °  χρησ τά  ήθη ή τη ν  δημόσια τά ξη . Επίσης δ εν  χορηγείτα ι εάν  δεν έχει 
π ροηγουμένω ς ανακοινω θεί η τα υ τό τη τα  τω ν  μετόχω ν ή ετα ίρω ν, αμέσ ω ν  
ή εμμέσ ω ν, φ υσ ικώ ν ή νομικώ ν προσώπων, που κα τέχο υ ν  ειδική  
σ υ μ μ ετο χ ή , κα θώ ς και το  ποσό τη ς  σ υμμετοχής αυτή ς .
Η άδεια  δ εν  χορηγείτα ι εά ν  τα  Υπουργείο Εμπορίου, λαμβανο μ ένη ς υπ' 
όιμιν τη ς  α νά γκη ς εξασ φ άλισ ης υγιούς και σ υνετή ς διαχείρισης τη ς  
α σ φ α λισ τική ς επ ιχείρησης δεν  έχει πεισθεί για τη ν  καταλληλότητα  τω ν εν  
λόγω  μετόχων ή εταίρω ν.
Π ροκειμ ένου  περί νομ ικώ ν προσώπων με ειδική σ υμ μ ετο χή , τ ο  Υπουργείο  
Εμπορίου δ ικα ιούτα ι να ζη τά  τη  γνω στοποίηση τη ς  τα υ τό τη τα ς  τω ν  
φ υσ ικώ ν προσώπων, που άμεσα ή έμμεσα  ελέγχο υν  τα  νομικό αυτό  
πρόσωπα.
Επίσης ό τα ν  τα  ανω τέρ ω  νομικά πρόσωπα κατέχο υν  σ υμμετοχή  σ την  
ασφ αλισ τική  επιχείρηση η οπαία με το ν  τρόπο α υ τό  καθίσ τατα ι θυγατρ ική  
τους, τ ο  Υπ ουργείο  Εμπορίου δύνατα; να ζητά  τη ν  γνωστοποίηση τω ν  
οικονομικώ ν το υ ς  στοιχείω ν (ο ικονομικές κατα σ τάσ εις) για τον  έλεγχα  τη ς  
χρ η μ α το ο ικο νο μ ική ς το υ ς  κατάστασης.
Για τ ο ν  α π ο τελεσ μ ατικό τερ ο  έλεγχο  τη ς  τα υ τό τη τα ς  τω ν  φυσικώ ν  
προσώπων που ελέγχ ο υ ν  νομικά πρόσωπα και τα  οποία κα τέχο υ ν  ειδική  
σ υ μ μ ετο χ ή  σ ε μια ασφαλιστική επιχείρηση, το  Υπ ουργείο  Εμπορίου 
δ ύ ν α τα i :
!) να επιβάλει τη ν  υποχρέωση στα νομικά αυτά  πρόσωπα να έχουν  

ο νο μ α σ τικές  τ ις  μ ετο χ ές  με δικαίω μα ψ ήφ ου,
Π) να απ αιτεί, όπως συγκεκριμένα  ποσοστά το υ  συνόλου τω ν πιο πάνω 

ονο μ α σ τικώ ν μ ετοχώ ν με δικαίωμα ψ ή φ ο υ  ανή κο υν  σε ένα  ή 
περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που τυ γχ ά νο υ ν  τη ς  προηγούμενης  
έγκρ ισ η ς το υ  Υπ ουργείου Εμπορίου.

Τ ο  Υπ ουργείο  Εμπορίου, κατά το ν  έλεγχο  τ η ς  κ α τα λλη λό τη τα ς τω ν  
α νω τέρ ω  προσώπων, σ υνερ γάζετα ι με τ ις  εποπτικές αρχές τω ν άλλων  
κρ σ τώ ν-μ ελώ ν τη ς  Ε.Ε. και το υ  E .G .X  ή άλλες αρχές.
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Π.Δ. 159/98 "Η άδεια δεν χορηγείται, όταν υπάρχουν ατενοί δεσμοί μεταξύ μιας 
Αρ, 2 παρ. 2 ασφαλιστικής επιχείρησης καί άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων και το 

Υπουργείο Ανάπτυξης κρίνει ότι οι δεσμοί αυτοί παρεμποδίζουν την 
αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του στον τομέα εποπτείας.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης αονείται επίσης την άδεια εάν ο; νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης εκτός Ε,Ο.Κ. και Ε.Ε., χώρας 
στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερο φυσικά ή νομικό πρόσωπο, με τα 
οποίο η ασφαλιστική επιχείρηση έχει στενούς δεσμούς ή δυσχέρειες 
σχετικές με την εφαρμογή τους παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 
εκπλήρωση της αποστολής του στον τομέα της εποπτείας.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης απαιτεί από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να του 

» παρέχουν τις πληροφορίες που ζητεί ώστε να μπορεί να βεβαιώνεται ότι
πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα δύο 
προηγούμενα εδάφια της Παρούσας παραγράςοου".

Κάθε αρνητική απόφαση, πρέπει να είναι πλήρως δικαιολογημένη και 
κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση το αργότερο μέσα σε τρεις 
μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Π.Δ. 252/96 3. Η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, ανακαλείται στις
Αρ. 5 περιπτώσεις που προβλέπονται από το νομοθετικά αυτό διάταγμα, σε

περίπτωση καταδίκης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 μέχρι 49, 
καθώς και αν έπαψον να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες αυτή 
δόθηκε ή παρα βιάζονται σοβαρό οι κάθε είδους υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από το παρόν. Ειδικό γιο τις παραβάσεις που προβλέπονται 
από το άρθρο 44, είναι δυνατό να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας 
ασφαλιστικής επιχείρησης και χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη, αν 
απειλούνται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων η η δημόσια τάξη ή τα 
χρηστά ήθη.

4. Άδεια, που έχει χορηγηθεί για λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης ή για 
άσκηση κάποιου κλάδου ασφάλισης ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο αν, σε 
12 μήνες από τη χορήγησή της, δεν έγινε έναρξη εργασιών ή αν η 
ασφαλιστική επιχείρηση παραιτείτοι ρητά απ' αυτήν. Το ίδιο ισχύει και σε 
περίπτωση που ανασταλούν οι εργασίες στο σύνολο ή κατά ένα μέρος, 
πέραν των έξι μηνών.

5. Μερική ή ολική, οριστική ή προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
ασφαλιστικής επιχείρησης γίνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου και κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική 
επιχείρηση. Αυτό ¡σχύει και στις περιπτώσεις που η ανάκληση γίνεται για 
λόγους που στηρίζονται αποκλειστικά στη νομοθεσία σχετικά με ανώνυμες 
εταιρίες και συνεταιρισμούς.

6. Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
ασφαλιστικής επιχείρησης θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι 
ασφαλιστικές συμβάσεις της εκτός οπό αυτές των ασφαλίσεων ζωής, 
εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό 
Εμπορίου τυχόν αίτηση άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης περί αναδοχής 
του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου. Τα καταβληθέντα μη δεδουλευμένα 
ασφάλιστρα επιστρέφοντοι. Τυχόν κπταβληθεισες νόμιμες προμήθειες 
επιστρέψονται ή αναζητούνται από τον εκκαθαριστή.

7. Με την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης
ανακαλείται αυτοδίκαια η -άδεια σύστασης και επέρχεται η λύση της,

8. Ασφαλιστική ανώνυμη εταιρία μπορεί να μετατραπεί σε άλλου είδους
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Π «Δ. 252/96  
Αρ. 6

εμπορική ανώνυμη εταιρία μετά από απόφαση του Υπουργού εμπορίου, η 
οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεις αν έχουν λήξει όλο 
το ασφαλιστήριό της και δεν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες kg? απαιτήσεις κατ' 
αυτής με αντικείμενο ασφαλιστικές παροχές (ασφάλισμο) ή έχε; εγκριθεϊ 
σύμφωνα με το άρθρο 59 του παρόντος η μεταφορά όλων των 
ασφαλιστηρίων της μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε 
άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ανπλάβει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
της. Στην περίπτωση αυτήν δεν εφαρμόζεται η παρ. 7 του παρόντος 
άρθρου".

Ά ρ β ρ ο ν  3c

"1. Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και 
συνκττώνται μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 118/85 (Α 35), η άδεια 
λειτουργίας χορηγείται αποκλειστικό για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κστά 
ζημιών είτε ασφαλίσεων ζωής,

2. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και οι οποίες κατά 
τη δημοσίευση του Π.Δ. 118/85 ασκούσαν ασφαλίσεις κατά ζημιών pad με 
ασφαλίσεις ζωής μπορούν να εξακολουθήσουν την ταυτόχρονη άσκηση 
των δύο δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα θα τελεί 
υπό ξεχωριστή διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52β του 
παρόντος.

3. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που έχουν άδεια 
λειτουργίας για ασφαλίσεις ζωής μπορούν να λάβουν και άδεια λειτουργίας 
για τον κλάδο IV2 του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος, υπό τον όρο ότι 
θα κατέχουν τα αντίστοιχα ελάχιστα εγγυητικά κεφάλαια και θα 
υπολογίζουν δυο περιθώρια φερεγγυότητας σύμφωνο με τις διατάξεις των 
άρθρων 17α και 17β του παρόντος. Επίσης, ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
κατά ζημιών με έδρα στην Ελλάδα που έχουν άδεια λειτουργίας μόνον για 
τους κλάδους 1 και 2 των ασφαλίσεων κατά ζημιών μπορούν να λάβουν 
και άδεια λειτουργίας ασφαλίσεων ζωής υπό τον όρο του προηγούμενου 
εδαφίου.

4. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν έορα σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε. και 
Ε.Ο.Χ) μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως εξής :

α) Εάν οι ανωτέρω ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν στον τόπο της έδρας 
τους ασφαλίσεις κατά ζημιών μαζί με ασφαλίσεις ζωής (μικτές 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις), εγκαθίστανται στην Ελλάδα :
- για την άσκηση μόνο ασφαλίσεων κατά ζημιών ή μόνον ασφαλίσεων 

ζωής, μέσω πρακτορείου ή υποκαταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 
20 του παρόντος,

- γιο την άσκηση ασφαλίσεων ζωής (όταν ασκούν και ασφαλίσεις κατά
ζημιών στην Ελλάδα) μέσω θυγατρικής ελληνικής ασφαλιστικής 
επιχείρησης.

Η παράγραφος 3 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως,

β) Εάν οι ανωτέρω ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν στον τόπο της έδρας 
τους υόνον ασφαλίσεις κατά ζημιών ή μόνον ασφαλίσεις ζωής,
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5. Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα ιούς 
στην Ε.Ε. κοι cnov L.O.X. και ασκούν στην Ελλάδα ασφαλίσεις κατά 
./πιπών μηΟ μι ασφαλίσεις ζωής, υπόκειντο. μέχρι και την 31.12.9S, και 
όσον οφορό την διαχείριση των δύο δααστηριοτήτων τους. <n.c δια ι όζεις 
rou Που Κεφαλαίου -^ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές 
καταστάσεις) ίων οοψαλκτηκών επιχειρήσεων« . ίου παρόντος, 
λαμβανομένης υπόψη και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6. Εαν ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί ασφαλίσεις κατα ζημιών, έχει 
οικονομικούς, εμπορικούς ή διοικητικούς δεσμούς με ασφαλιστική 
επιχείρηση που ασκεί ασφαλίσεις ζωής το Υπουργείο Εμπορίου, 
αυνεργαζόμενο και με τις άλλες εποπτικές αρχές των κρατών-μελών, εάν 
είναι οναγκοίο, μεριμνά ώστε τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αυτών 
να μη νοθεύονται με συμφωνίες οι οποίες καταρτίζονται μεταξύ τους ή με 
ρυθμίσεις οποιοσδήποτε μορφής που μπορούν να επηρεάζουν την 
κατανομή εξόδων κα εσόδων."

"7. Η λέξη "ασφαλιστής" δηλώνει αποκλειστικό την ασφαλιστική επιχείρηση 
που λειτουργεί νόμιμα στην ϋλλάδο. είτε υπο καθεστώςεγκοτάσιαοηςείτε 
υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η παρ’ οιουδήποτε άλλου 
κοθ' οιονδήποτε τρόπο χσησιμσηοίησή της απαγορεύεται."

ΆρΒρον 4

Υπό του παρόντος ν.δ/τος διέπεται κάθε ασφάλιση της οποίας το 
ασφαλιστήριο εκδίδτπ» στην Ελλάδα ή εκ&δόμενο στην αλλοδαπή είτε 
προσυπογράφεται οπό τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας 
ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε συνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
7ου Κεφαλαίου του Παρόντος "Ιδιαίτερες διατάξα: γιο την Ελευθερία 
Εγκατάστασης κα* για την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών".

y Για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών του άρθρου 13 παρ. 1 και 3 του παρόντος 
ν.δ/τος. ισχύουν τα ακόλουθα :

Α. Όταν ο ασφαλισμένος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα και ο 
ασφαλισμένος έχει την συνήθη διαμονή του ή το κέντρο της 
δραστηριότητας το« στην Ελλάδα ή προκειμένου για νομικό 
πρόσωπο την έδρα του στην Ελλάδα, η ασφαλιστική σύμβαση 
διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, επιφυλασσόμενων των επομένων 
υπό στοιχεία Ε έως κα: Η περιπτώσεων.

8, ο) Εφόσον ο κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα και ο ασφαλισμένος 
δεν έχει την συνήθη διαμονή του ή το κέντρο της δραστηριότητας 
του ή προκειμένου γιο νομικό πρόσωπο την έδρα του στην Ελλαδα, 
τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να υπαγάγουν την ασφαλιστική 
σύμβαση είτε στο ελληνικό δίκαιο, είτε στο δίκαιο του κρότους -  
μέλους erro οποίο ο σοφαλιζόμενος έχει την συνήθη διαμονή του ή 
το κέντρο της δραστηριότητας του ή την έδρα του.
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β) ίο  αυτό εφαρμόζεται και όταν ο ασψαλιφμενος έχει την συνήθη 
διαμονή του η το κέντρο δρασπιριστητάς του ή προκειμένου για 
νουικό πρόσωπο την έδρα του στην Ελλάδα, ο δε κίνδυνος 
βρίσκεται σε άλλο κράτος -  μέλος.

Γ. Ό ταν ο οσφολιφμενος αοκε; εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα 
ή ελεύθερα επάγγελμα και η ασφαλιστική σύμβαση καλύπτει 
κινδύνους που σχετίζονται με πς δραστηριότητας του και ο; οπαίο: 
βρίσκονται στην Ελλάδα και αε ένα ή περισσότερα κράτη -  μέλη της 
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 
συμφωνήσουν ότι εφαρμόζεται είτε το  δίκαιο ενός από τα κράτη -  
μέλη στα οποία βρίσκεται ένος από τους ασφαλισμένους κινδύνους 
είτε το δίκαιο του κράτους -  μέλους όπου ο ασφαλισμένος έχει την 
συνήθη διαμονή ταυ ή το  κέντρο της δραστηριότητας του.

Δ. Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα 
και οι καλύψεις των προαναφερομένων παραγράφων περιορίζονται 
σε κάλυψη ζημιογόνων περιστατικών τα οποία μπορούν να 
επέλθουν σε άλλο κράτος -  μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. τότε οι 
συμβαλλόμενοι μπορούν να επιλέξουν ως εφαρμοστέο το δίκαιο 
αυτού του κράτους -  μέλους στο οποίο θα επέλθει η ζημία.

Ε. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω για τις ασφαλίσεις που προβλέπονται 
ο το  άρθρο 13 Παρ. 3 του παρόντος τα συμβαλλόμενα μέρη 
μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το  εφαρμοστέο δίκαιο στην 
ασφαλιστήρια σύμβαση.

ΣΤ. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί δίκαιο διαφορετικό από το  ελληνικό 
και όλα τα στοιχεία της ασφαλιστήριας σύμβασης έχουν κατά τη 
στιγμή της επιλογής εντοπιστεί στην Ελλάδα, δεν θίγονται οι 
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της ελληνικής νομοθεσίας.

Ζ. Η σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου πρέπει 
να είναι ρητή και να προκύπτει σαφώς από τους όρους της 
ασφαλιστικής σύμβασης ή τις περιστάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση ή αν δεν γίνει καμία επιλογή, η σύμβαση 
διέπεται από το δίκαιο της χώρας με την οποία παρουσιάζει 
στενότερη συνάφεια μεταξύ των χωρών που Λαμβάνονται υπόψη 
σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.

Εάν ένα τμήμα της ασφαλιστικής σύμβασης διαχωρίζεται της 
υπολοίπου κο; παρουσιάζει στενότερη συνάφεια με άλλη χώρο, 
τότε, σε αυτό το τμήμα της συμβάσεως μπορεί να εφαρμοστεί το 
δίκαιο αυτής της χώρας. Τεκμοίρεται ότι, η σύμβαση παρουσιάζει 
στενότερη συνάφεια με το κράτος -  μέλος όπου βρίσκεται ο 
κίνδυνος.

Στο ε-.Ε,Κ. εκ 
παραδρομής 
αναγράφεται 
η λέξη "βάση" 
αντί
"σύμβαση"

Η. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση, όταν ο κίνδυνος βρίσκεται στην 
Ελλάδα, υποχρεούτα: για τα ακόλουθο :

ι) Να γνωστοποιεί στον ασφαλισμένο, πριν την σύναψη της 
σύμβασης, το εφαρμοστέο στην ασφαλιστική σύμβαση 
δίκαιο, εάν δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογής, ή το δίκαιο που 
προτείνει π ασφαλιστική επιχείρηση σε περίπτωση 
δυνατότητας επιλογής, ως και τον τρόπο και χρόνο 
διευθέτησης των εγγράφων αιτημάτων και παραπόνων των
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ασφαλισμένων, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας 
άσκησης ενδίκου μέσου.

ίί) Να γνωστοποιεί στον ασφαλισμένο, εφόσον πρόκειται για 
κινδύνους άλλους από αυτούς του άρθρου 13 παρ. 3 του 
παρόντος, πριν την σύναψη της σύμβασης, το κράτος -  
μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα ή, εάν είναι αναγκαίο, το 
υποκατάστημα ή πρακτορείο, η οποία ή το οποίο Θα εκδόσει 
την ασφαλιστική σύμβαση.

ίϋ) Η ασφαλιστική σύμβαση μαζί με την πρόταση ασφάλισης, 
πρέπει να αναφέρει την διεύθυνση της έδρας ή, εάν είναι 
αναγκαίο, του υποκαταστήματος ή πρακτορείου, η οπαία ή 
το οποίο εκδίδει την ασφαλιστική σύμβαση, ως και το όνομα 
και την διεύθυνση του ειδικού αντιπροσώπου της 
ασφαλιστικής επιχείρησης που ασκεί ελεύθερη παροχή στον 
κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα 
οχήματα» εκτός της αστικής ευθύνης του μεταφορέα.

ίν) Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες που γνωστοποιούνται στον 
ασφαλισμένο πριν την σύναψη της σύμβασης ως και οι 
ασφαλιστικές συμβάσεις, συντόσσοντα: στην ελληνική 
γλώσσα όταν η ασφάλιση είναι υποχρεωτική ή συντρέχουν 
οι κάτωθι προϋποθέσεις :

Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση είναι το  ελληνικό.
Οι κίνδυνοι που καλύπτονται δεν υπάγονται στους 
κινδύνους του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος.

Για τ ις  ασφαλίσεις ζωής του άρθρου 13 παραγρ. 2 του παρόντος ν.δ.
ισχύουν τα ακόλουθα :

Α. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος έχει τον τόπο της συνήθους διαμονής του, 
ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Β. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι έλληνας υπήκοος και έχει τον τόπο 
της συνήθους διαμονής του σε άλλο κράτος -  μέλος μπορεί να 
υπαγάγει την ασφαλιστική του σύμβαση είτε στο ελληνικό δίκαιο είτε 
στο δίκαιο του κράτους -  μέλους όπου έχει την συνήθη διαμονή του.

Υ.Α. ΖΙ-629/ 
10.5.2005 
ΆρθΟΟ 5 
Παρ. 1

Στο Φ.Ε.Κ. εκ 
παραδρομής 
αναγράφεται 
"1/2" αντί 
" 1/ 12"

Δικαίωμα επιλογής μεταξύ ταυ δικαίου του κράτους -  μέλους του 
οποίου είναι υπήκοος και του ελληνικού δικαίου, έχει και ο 
αντισυμβαλλόμενος ο οποίος είναι υπήκοος άλλου κράτους -  μέλους 
και έχει τον τόπο συνήθους διαμονής του στην Ελλάδα.

«Σε περίπτωση σύναψης ατομικών ασφαλίσεων ζωής ο 
αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 30 ημερών 
από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης.·. Η 
υπαναχώρηση επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων του 
αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση,

Η ασφαλιστική επιχείρηση δικαιούται να παρακρατήσει γιο την κύρια 
ασφάλιση ένα μηνιαίο ασφάλιστρο και το 1/12 του ετήσιου 
ασφαλίστρου για τις συμπληρωματικές καλύψεις που υπάγονται στον 
κλάδο. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις με διάρκεια 
ίση ή μικρότερη των 6 μηνών. Ειδικά στις συμβάσεις ασφαλίσεων 
ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, ισχύει η διάταξη του άρθρου 13γ 
Περιπτ. Α στοιχ. ιθ του παρόντος.

Δ. Εάν κράτος -  μέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης είναι η Ελλάδα, η



92

α σ φ α λ ισ τ ικ ή  επ ιχείρ η σ η  υ π α χ ρ εο ύ τα ι πριν από τ η ν  σ ύ ν α ψ η  
α σ φ α λ ίσ ε ω ν  ζω ή ς  να  κο ινοπ οιήσ ει σ το ν  α ν τ ισ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο  έγγρ αφ ο  
μ ε τ ις  α κ ό λ ο υ θ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες , οι οπ οίες όπ ω ς κα ι ο ι α ν τ ίσ το ιχ ε ς  
σ υ μ β ά σ ε ις , σ υ ν τά σ σ ο ν τα  ι σ τα  ελ λ η ν ικ ά , ε φ ό σ ο ν  ο
α ν τ ισ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ς  ε ίνα ι έλ λ η ν α ς  υπ ή κο ος ή έχ ε ι τ η ν  εγ κ α τά σ τα σ η  
τ α υ  σ τ η ν  Ε λ λά δ α  και τ ο  ε φ α ρ μ ο σ τ έ ο  δ ίκα ιο  ε ίν α ι τ ο  ε λ λ η ν ικ ό  :

ί) Τ η ν  επ ω ν υ μ ία , τ ο ν  σκοπό και τ η ν  ν ο μ ικ ή  μ ο ρ φ ή  τ η ς
α σ φ α λ ισ τ ικ ή ς  επ ιχ ε ίρ η σ η ς .

Η) Τ ο  κ ρ ά τ ο ς  — μ έλ ο ς  κ α τα γ ω γ ή ς  τ η ς  επ ιχ ε ίρ η σ η ς  ή τ ο  κ ρ ά το ς  — 
μ έ λ ο ς  σ τ ο  οπ ο ίο  β ρ ίσ κ ετα ι τ ο  υ π ο κ α τά σ τη μ α  ή τ ο  π ρ α κ το ρ είο  
που σ υ ν ά π τε ι τ η ν  σ ύ μ β α σ η .

¡Η) Τ η ν  δ ιε ύ θ υ ν σ η  τ η ς  έδ ρ α ς  τ η ς  α σ φ α λ ισ τ ικ ή ς  επ ιχ ε ίρ η σ η ς  ή 
τ ο υ  υ π ο κ α τα σ τή μ α το ς  ή το υ  π ρ α κτο ρ είο υ  που σ υ ν ά π τε ι τ η ν  
σ ύ μ β α σ η .

ϊν ) Τ η ν  π ερ ιγ ρ α φ ή  τ ω ν  π α ρ εχό μ ενω ν  κ α λ ύ ψ ε ω ν  κ ύ ρ ια ς  και
σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ή ς  α σ φ ά λ ισ η ς  και τ ω ν  δ ια φ ό ρ ω ν  επ ιλογώ ν  
τ ο υ  α ν τ ισ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο υ .

ν )  Τ η ν  δ ιά ρ κ ε ια  τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς  τό σ ο  για  τ η ν  κύρ ια  α σ φ ά λ ισ η  όσο  
και τ η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ή , 

ν ί)  Τ ο ν  τρ ό π ο  κ α τα γ γ ελ ία ς  τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς .
νπ) Τ ις  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ιε ς  κα ι τ ο ν  χ ρ ό ν ο  κ α τ α β ο λ ή ς  τ ω ν  α σ φ α λ ίσ τρ ω ν  

τ ό σ ο  γ ια  τ η ν  κύρ ια  α σ φ ά λ ισ η  ό σ ο  και γ ια  τ ις  
σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ές  κ α λ ύ ψ ε ις .

ν ίϋ ) Τ ο ν  τρ ό π ο  υ π ο λο γ ισ μ ο ύ  και τ η ς  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  σ τα  κ έρ δ η  τ η ς  
α σ φ α λ ισ τ ικ ή ς  επ ιχ ε ίρ η σ η ς  ή σ τη ν  υ π έρα  π όδοσ η τω ν  
μ α θ η μ α τ ικ ώ ν  α π ο θ εμ ά τω ν .

ίχ ) Τ ο ν  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό  τ ω ν  α ξ ιώ ν  ε ξα γ ο ρ ά ς  μ ε  σ χ ε τ ικ ό  πίνακα  
ε ξα γ ο ρ ώ ν  σ τ ο  β α θ μ ό  που οι α ξ ίε ς  ε ίνα ι ε γ γ υ η μ έ ν ε ς ,  

χ )  Τ ις  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  γ ια  τ α  α σ φ ά λ ισ τρ α  που α φ ο ρ ο ύ ν  τό σ ο  τ η ν
κ ύ ρ ια  α σ φ ά λ ισ η  ό σ ο  κα ι τ ις  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ές  κ α λ ύ ψ ε ις  
ό π ο τε  ε ίν α ι α π α ρ α ίτη τε ς  π α ρ ό μ ο ιες  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες , 

χ ϊ)  Ε ά ν  ο ι π α ρ ο χ ές  εν ό ς  α σ φ α λ ισ τη ρ ίο υ  σ υ μ β ο λ α ίο υ  σ υ ν δ έ ο ν τα ι 
μ ε  μ ο ν ά δ ε ς  επ έν δ υ σ η ς , δ ίδ ο ν τα ι επ ιπ λέο ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  για  τ ο  
ε ίδ ο ς  τω ν  μ ο ν ά δ ω ν  μ ε  τ ις  οπ οίες σ υ ν δ έο ν τα ι ο ι π α ρ ο χ ές , 

χ ϋ ) Ε ά ν  οι μ ο ν ά δ ε ς  α υ τ έ ς  π ρ ο κύπ το υν  απ ό τ η  σ υ γ κ ρ ό τη σ η  
« ε σ ω τ ε ρ ικ ο ύ  μ ε τ α β λ η τ ο ύ  κ ε φ α λ α ίο υ »  δ ίδ ο ν τα ι π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  
γ ια  τη  φ ύ σ η  τ ω ν  σ το ιχ ε ίω ν  το υ  ε ν ε ρ γ η τ ικ ο ύ  τ η ς  
α σ φ α λ ισ τ ικ ή ς  επ ιχ ε ίρ η σ η ς  που σ υ γ κ ρ ο το ύ ν  τ ο  « εσ ω τε ρ ικ ό  
μ ε τ α β λ η τ ό  κ ε φ ά λ α ιο » .

Σ τ η ν  π ερ ίπ τω ση  που ο ι μ ο ν ά δ ες  α υ τές  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι μ ε  μ ερ ίδ ια  
α μ ο ιβ α ίω ν  κ εφ α λ α ίω ν  για  τ α  οποία δ ε ν  υπ ά ρ χει ά δ εια  
δ ιά θ ε σ η ς  σ τ η ν  Ε λλά δ α , δ ίδ ο ν τα ι π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  νια  τ α  μ ερ ίδ ια  
α υ τ ά  κ α θ ώ ς  κα ι η κ α θ α ρ ή  το υ  τ ιμ ή , τ ιμ ή  δ ιά θ ε σ η ς  και τ ιμ ή  
εξα γορ ά ς.

χ ϋ ϊ)  Τ ο ν  τρ ό π ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  δ ικ α ιώ μ α το ς  υ π α να χ ώ ρ η σ η ς , 
χ ϊν )  Τ ις  γ ε ν ικ έ ς  ε ν δ ε ίξ ε ις  γ ια  τ ο  φ ο ρ ο λ ο γ ικ ό  κ α θ ε σ τώ ς  που ισ χύει 

ν ια  τ ο ν  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  τύ π ο  α σ φ α λ ισ τη ρ ίο υ , και 
χ ν )  Τ ο  ε φ α ρ μ ο σ τ έ ο  δ ίκ α ιο  τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς , ε ά ν  οι σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι 

δ ε ν  έ χ ο υ ν  δ ικ α ίω μ α  επ ιλο γή ς  ή, α ν  έ χ ο υ ν  δ ικ α ίω μ α  να  
επ ιλ έγ ο υ ν  τ ο  ε φ α ρ μ ο σ τέ ο  δ ίκα ιο  που π ρ ο τε ίν ε ι ο  α σ φ α λ ισ τή ς , 

χ ν ϊ)  Τ ο ν  τρ ό π ο  κα ι τ ο ν  χρόνο  δ ιευ θ έ τη σ η ς  τω ν  ε γ γ ρ ά φ ω ν  
π α ρ απ ό νω ν τ ω ν  α ν τ ισ υ μ β α λ λ ο μ έν ω ν ' ή δ ικα ιο ύχω ν ' 
α π ο ζη μ ίω σ η ς  υπό  τ η ν  επ ιφ ύ λ α ξη  τ η ς  δ υ ν α τ ό τ η τ α ς  ά σ κ η σ η ς  
ε ν δ ίκ ο υ  μ έσ ο υ .

χνπ ) Τ ις  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  γ ια  ττ ιν  έν α ρ ξη  ισ χύος ό λ ω ν  τ ω ν  κ α λ ύ ψ ε ω ν  
β α σ ικ ώ ν  και σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ώ ν .
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Ε. Κ ατά τ η ν  δ ιάρκεια  τη ς  σ ύ μ β α σ η ς η α σ φ α λισ τική  επ ιχείρησι 
υ π ο χ ρ εο ϋτα ι να  γνω στοπ οιήσει σ το ν  α ν τ ισ υ μ β α λ λ ό μ εν ο  κάθι 
μ ετα β ο λ ή  σ τη ν  επ ω νυμ ία , στη ν ο μ ική  τ η ς  μ ο ρ φ ή , σ τη  δ ιεύ θ υ ν σ η  τηι 
έδ ρ α ς , το υ  υ π ο κ α τα σ τή μ α το ς  ή το υ  π ρακτορ είου  με τ ο  οποΐε 
σ υ ν ά π τετα ι η σ ύ μ β α σ η . Ειδικά για  την' α σ φ α λισ τική  υπ οχρέω σ η, γ 
α σ φ α λ ισ τ ικ ή  επ ιχείρηση γνω στοπ οιεί σ το ν  α ντισ υ μ β α λλ ό μ εν ο  κάθι 
μ ετα β ο λ ή  τω ν  σ τοιχείω ν' ϊν έω ς  χϋ που α ν α φ έρ ο ν τα ι σ τη ν  περίπτωσ," 
Δ  τ η ς  Π α ρ ο ύ σ η ς  π αραγράφ ου κα θώ ς και π ληροφ ορίες ετησ ίω ς γιο τη \ 
σ υ μ μ ετο χ ή  σ τα  κέρ δη  τη ς  α σ φ α λ ισ τικ ή ς  επ ιχείρησ ης ή σ τη \ 
υπ εραπ άόοση το υ  μ α θη μ α τικ ο ύ  α π ο θέμ α το ς ,

Α. Η εφ α ρ μ ο γ ή  τω ν  π ροηγουμένω ν π αραγράφ ω ν, δ εν  Θίγει σ ε καμία 
περίπτω ση τ η ν  εφ α ρ μ ο γ ή  απ ό τα  δ ικα σ τή ρ ιο  τω ν  διατάξεω ν  
α να γκ α σ τικ ο ύ  δ ικα ίου  τ η ς  ελλ η ν ικ ή ς  ν ο μ ο θεσ ία ς , α σ χ έτω ς  του 
ε φ α ρ μ ο σ τέο υ  σ τη ν  ασ φ α λισ τική  σ ύμβασ η  δ ικα ίο υ ,

5 . Κ ατά  τ η ν  έννο ια  το υ  π αρόντος ν .δ /το ς , οι γ εν ικο ί και ειδ ικο ί όροι των  
α σ φ α λ ισ τη ρ ίω ν  α σ φ α λ ίσ εω ν  κατά ζημιώ ν το υ  ά ρ θ ρ ο υ  13 παρ. 1 και 3 
το υ  π α ρ ό ντο ς, δ εν  π ερ ιλαμ β ά νο υν  τ ο υ ς  ιδ ια ίτερ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  που 
π ροβλέπ ονται σ ε  μία σ υ γκεκρ ιμ ένη  περίπτωση για τη ν  κά λυψ η  τω ν  
ιδ ια ιτερ ο τή τω ν  το υ  α σ φ α λ ισ τέο υ  κ ινδύνο υ ,

6 . α ) Σ ε  περίπτω ση σ ύ ν α ψ η ς  α σ φ α λ ισ τική ς σ ύμ β α σ η ς για υπ οχρεω τική
α σ φ ά λ ισ η  βάσει το υ  ελλη νικο ύ  ν ό μ ο υ , τ η ν  σ ύ μ β α σ η  α υ τή  διέπ ει το  
ελ λ η ν ικ ό  δ ίκα ιο .

β )  Σ ε  π ερίπ τω ση υπ οχρεω τικής α σ φ ά λισ η ς βάσ ει τ ο υ  ελλη νικο ύ  δ ικα ίου  
εά ν  υπ άρχει σ ύ γκρ ο υ σ η  μ ετα ξύ  τα υ  δ ικα ίο υ  το υ  κρ ά το υ ς  — μ έλο υ ς  
όπου β ρ ίσ κετα ι ο  κ ίνδ υνο ς και το υ  ελλη ν ικο ύ  δ ικα ίο υ , υπ ερισ χύει το  
ελ λ η ν ικ ό  δ ίκα ιο ,

γ )  Εάν η σ ύ μ β α σ η  υπ ο χρ εω τική ς α σ φ ά λισ η ς βάσ ει τ ο υ  ελλη ν ικο ύ  δ ικα ίου  
κα λ ύ π τει κ ινδ ύ νο υ ς  σ ε  π ερισσότερα κρ ά τη  — μ έλη , οι δ ια τά ξε ις  
α να γκ α σ τικ ο ύ  δ ικα ίο υ  τη ς  ελλη ν ική ς  νο μ ο θ εσ ία ς  εφ α ρ μ ό ζο ντα ι 
οπ ω σ δήπ οτε, επ ιφ υλα σ σ ό μ ενω ν τω ν  δ ια τά ξεω ν  το υ  επ ομένου  
σ το ιχ ε ίο υ  δ ,

δ )  Α σ φ α λ ισ τ ικ ές  επ ιχειρήσ εις μη εγ κ α τε σ τη μ έν ε ς  σ τ η ν  Ελλάδα που 
κ α λύ π το υ ν  υπό κ α θ εσ τώ ς  ελ εύ θ ερ η ς  παροχής υπ ηρεσιώ ν κ ινδ ύ νο υ ς  
σ τη ν  Ε λλά δα  που υπ ό κειντα ι σε υπ οχρεω τική  ασ φ ά λισ η  βάσ ει το υ  
ελ λ η ν ικ ο ύ  δ ικα ίο υ , υπ ό κειντα ι σ τις  ίδιες υπ οχρεώ σ εις, που ισ χύουν  
επ ίσ ης και για τ ις  ε γ κ α τε σ τη μ έν ε ς  α σ φ α λ ισ τ ικ ές  επ ιχειρήσεις , ιδ ίω ς ν 
όσ ον α φ ο ρ ά  τ η ν  κοινοποίηση πριν τη  χρησ ιμοπ οίησ η τω ν  γεν ικώ ν και 
ειδ ικώ ν ό ρ ω ν τω ν  α σ φ α λ ισ τη ρ ίω ν  σ υ μ β ο λα ίω ν  που ειςδΐδουν, τ η ν  
α π όδειξη  τ η ς  α σ φ α λ ισ τ ικ ή ς  κά λυ ψ η ς το υ  κ ινδ ύ νο υ , τ η ν  γνω στοπ οίηση  
τη ς  α κύ ρ ω σ η ς , λ ή ξη ς  ή α να σ το λή ς τ η ς  κ ά λ υ ψ η ς  α υ τή ς  κα θώ ς επ ίσης  
και τ η ν  εφ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  εκ ά σ το τε  ισ χύο υσ α ς ε ιδ ικ ή ς  ν ο μ ο θ εσ ία ς  περί 
υ π ο χ ρ εω τική ς α σ φ α λΐσ εω ς.

ε )  Τ ο  Υ π ουρ γείο  Εμπορίου ενη μ ερ ώ νε ι τ η ν  Επιτροπή τ η ς  Ευρω παϊκής  
Έ νω σ ης για το υ ς  κ ινδ ύ νο υ ς για τ ο υ ς  οπ οίους η ελλη νική  νομ ο θεσ ία  
π ροβλέπ ει υπ οχρ εω τική  ασ φ άλισ η , σ ύ μ φ ω να  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  8  παρ. 5 
τη ς  ο δ η γ ία ς  8 8 /3 5 7 /Ε Ο Κ  (Ε  1 7 2 /1 .7 .8 8 ) .

7 . Για τ η ν  επ ίλυσ η τω ν  δ ια φ ο ρ ώ ν  που π ηγάζουν από τ ις  α σ φ α λ ισ τ ικ ές  
σ υ μ β ά σ εις , α ρ μ ό δ ια  ε ίνα ι τα  ελληνικά  δ ικα σ τή ρ ια  σ τις  κάτω θι 
π εριπ τώ σ εις :
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α) Στις ασφαλίσεις ζωής του άρθρου 13 παρ, 2 του παρόντος όταν 
συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις ;
- η Ελλάδα είναι το κρότος -  μέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης
- ο αντισυμβαλλόμενος είναι έλληνας υπήκοος ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα
- το εφαρμοστέο δίκαιο στην σύμβαση είναι το ελληνικό.

β) Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών του άρθρου 13 παρ. 1 και 3 του 
Παρόντος, όταν η ασφάλιση είναι υποχρεωτική ή συντρέχουν οι 
κάτωθι προϋποθέσεις:
- ο ασφαλισμένος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα
- το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση είναι το ελληνικό
- ο ασφαλισμένος κίνδυνος δεν συμπεριλαμβάνεται στους κινδύνους 

του άρθρου 13 παρ, 3 του παρόντος.

δ. Τα ασφαλίσματα και οι παροχές που πηγάζουν από ασφαλιστικές 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί υπό καθεστώς εγκατάστασης ή 
ελεύθερης παροχής στην Ελλάδα, καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
51 του παρόντος.

Αρθρον 4a

"1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται εννεαμελής (9μελής) Επιτροπή 
Ιδιωτικής Ασφάλισης η οποία οποτελείται από :

α. Έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο το εμπορικό 
δίκαιο ή τα οικονομικό με ειδίκευση στην ιδιωτική ασφάλιση, που 
επιλέγεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως Πρόεδρο, 

β. Το Γενικό Διευθυντή, στον οποίο υπάγεται η Διεύθυνση Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικης του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

γ. Έναν εκπρόσωπο της «Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος», 
δ. Έναν εκπρόσωπο της «Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος 

(Ο.Α.Σ.Ε,)».
ε. Έναν εκπρόσωπο των οργανώσεων των διαμεσολαβούντων στις 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εργασίες που επιλέγεται με μεταξύ τους 
ψηφοφορία από τους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων των 
’’Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων", 
"Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων”, "Πανελληνίου 
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ασφαλιστών" και "Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων”, 

στ. Τρία πρόσωπα εξειδικευμένα σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου 
της ιδιωτικής ασφάλισης ή της αναλογισπκής, που επιλέγονται από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης.

ζ. Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών.

2. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής διορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τριετή 
θητεία. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης της υπόδειξης των υπό στοιχεία γ', δ’ και ε’ 
της Παρ. 1 αυτού του άρθρου προσώπων πέραν των τριάντα (30) ημερών 
από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης η
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Κατά τη χρονική περίοδο ! 836-1928 ιδρύθηκαν στην Ελλάδα οι εξής ασφαλιστικέ; εταιρίες :

1. Αχαϊκή ασφαλιστική της θαλασσοπλοΐας Εταιρία. Πάτρα 1836.
2. Ελληνικό ασφαλιστικόν κατάστημα. Σύρος 1837.
3. Ελλάς. Σύρος 1838.
4. Εταιρεία των φίλων ασφαλιστών. Σύρος 1838.
5. Ερμής, Σύρος 1838.
6. Ασφάλεια του Αιγαίου πέλαγους, Σύρος 1839.
7. Ελπίς. Αθήναι 1839.
8. Αίολος, Σύρος 1840.
9. Ασφαλιστικόν κατάστημα Ερμουπόλεως, Σύρος 1841.
10. Εμπορική Τράπεζα, Πάτρα-Πειραιάς 1841.
11. Φιλεμπορική Εταιρεία, Σύρος 1841.
12. Αργοναύτας Σύρος 1841.
13. Τρίτων, Σύρος 1844.
14. Ένωσις, Σύρος 1846.
15. Πάτρας Πάτρα 1849.
16. Νέα Φιλεμπορική Εταιρία. Σύρος 1850.
17. Πρόοδος, Πάτρα 1854.
18. Ανατολή, ΙΙάτρα 1856.
19. Αμαλία, Πάτρα 1856.
20. Ψαρά, Σύρος 1856.
21. Ένωσις Ψαριανών. Σύρος 1856.
22. Φοίνις, Αθήνα 1857.
23. Σωτήρ, Πάτρα 1858.
24. Καρτερία, Σύρος 1859.
25. Πρόνοια, Πάτρα 1859. Ασφάλεια προικίσεως παιδιών.
26. Αχαία, Πάτρα 1860.
27. Μιαούλης, Πάτρα 1860. Περιλάμβανε κλάδο ασφαλείας κατά της αφερεγγυότητας των 
οφειλετών εμπορικών γραμματίων.
28. Γαλαξείδιον, Γαλαςείδι 1860.
29. Πελοπόννησος. Πάτρα 1860.
30. Ομόνοια, Σύρος 1861
31. Ελλάς, Πάτρας 1862.
32. Όθων, Πάτρα 1862.
33. Άγκυρα, Πάτρα 1862. Περιλάμβανε και τον κλάδο πυράς.
34. Ελπίς, Πάτρα 1862. Περιλάμβανε και τον κλάδο τυρός και αξιόχρεων απαιτήσεων.
35. Κολοκοτρώνης, Πάτρα 1862. Περιλάμβανε και τον κλάδο πυρός. 36. Κανακάρης, Πάτρα 1862.
37. Ερμούπολις, Σύρος 1863.
38. Πειραιεύς, Πειραιάς 1864.
39. Κεφαλληνία. Ιδρύθηκε το 1841 στην Κεφαλληνία επί Αγγλικής κατοχής και έγινε αυτομάτως 
Ελληνική με την Ένωση της Επτάνησου (1864).
40. Ζάκυνθος, Ιδρυδηκε στη Ζάκυνθο. Ελληνική από το 1864 όπως η προηγούμενη.



96

41. Ευτυχία. Σύρος 1865.
42. Μεσόγειος, Σύρος 1865.
43. Αρμονία, Σύρος 1865.
44. Πρωρεύς, Σύρος 1865.
45. Ποσειδών, Σύρος 1866.
46. Ελληνική ναυτική εταιρία. Σύρος 1866.
47. Ύδρα, Ύδρα 1866.
48. Ελπίς. Σύρος 1866.
49. Κόσσος, Σύρος 1866.
50. Σπέτσαι, Σπέτσες 1867.
51. Ποσειδών Σπέτσες 1867.
52. Οδυσσεύς, Ι86κη 1868.
53. Όλγα, Σύρος 1868.
54. Αμφιτρίτη. Σύρος 1868.
55. Άγκυρα, Αθήνα 1869. Αναλάμβανε και κινδύνους πυρός.
56. Ναυτική Τράπεζα ο Αρχόγχελος. Αθήνα 1869. Επίσης αναλάμβανε και κινδύνους πυρός
57. Αναστολή για δεύτερη φορά. Πάτρα 1871.
58. Μεσόγειος. Αθήνα-Πειραιάς 1872.
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ΝΟΜΟΣ: Αρι.0. 551/ 31 Δεκέμβριο« 1914/8 Ιανουάριον 1915

Περί ευθύνης προς αποζημίιοσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργασιών ή 
υπαλλήλων

1. Γεχακαί προϋποθέσεις αποζημιώσεως.

ί . Ατύχημα εκ βίαιου συμβάντος επερχομέχ'ου εις εργάτη ή εις υπάλληλον των εν τω 
άρθρω 2 εργασιών και επιχειρήσεων εν τη εκχελέσει της εργασίας η εξ αφορμής αυτής, παρέχει 
εις τα, κατά τας διατάξεις του παρόχτος χόμου δίκαιοί)μένα πρόσωπα, δικαίωμα αποζημιώσεως 
απέναχαι του κυρίου της επιχείρησης, εάν η εις τον παθόχτα εκ του ατυχήματος προελθούσα 
διακοπή της εργασίας διήρκεσε πλέο\’ τωχ· τεσσάρου- ημερών', εξαιρούμενης μόνο της 
περιπτώσεως, καθ ήν ο παθών εκ προθέσεως προεκάλεσε το επελθόν ατύχημα.

2. Ε ις την κατά το άρθρον 1 αποζημιωσιν υποχρεούχται οι εργοδόται οικοδομών και 
άλλων τεχνικών έργων οι κύριοι επιχειρήσεων διεξαγόμενων εις παντός είδους βιομηχανικά και 
βιοτεχνικά εργοστάσια, εργαστήρια, άλλους τόπους εργασίας ή συνεργεία, εν οις γίνεται χρήσις 
μηχανικών εργαλείων οι κύριοι επιχειρήσεων μεταφοράς δια γης ή ύδατος, ωοπτώσεως, 
εκφορτώσεως και αποθηκεύσεων παντός είδους οι κύριοι των μη περιλάμβαναμένων εν άρθρω 
1 του ΒΩ Μ Α ' χόμου της 21 Φεβρουάριου 190 επιχειρήσεων ορυχείων και λατομείων, οις και 
πάσης ε\· γένει επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως εχ· α ι: κατασκευάζοχται ή χρησιμσποιούχται 
εκρηκτικοί ή τοξικαί ύλαι, ή γίνεται χρήσις μηχανής, κινούμενης δια διη-άμεως άλλης, πληχ’ της 
του ανθρώπου ή του ζώου. Ε ις την αυτήν αποζημίωσιν υποχρεούται το Δημόσιον και παν ενα 
γώ/ει νομικόν πρόσωπο, απασχολούν απ' ευθείας εργάτες ή υπαλλήλους εις εργασίας ή 
επιχείρησης, περί ω\· το εοάφιοχ1 1 του άρθρου τούτου.

II. Έκτασις αποζημιώσεως, υπολογισμός. δικαιούμεχΌ. πρόσωπα.

3. Η κατά το άρθρον 1 αποζημάοσις: 1. Εν περιπτώσει πλήρους διαρκούς αχτκαχ'ότητος, 
περιλαμβάνει εξ ετών μισθούς και δεν είνε κατώτερα των τριών χιλιάδων οραχμώχ1' εάν δε το 
σύνολον των μισθώχ’ των ες ετών υπερβαίχη τας ες χιλιάδας δραχμάς. προστίθεται εις το ποσόν 
τω\' εξ χιλιάδωχ· το εχ’ τέταρτον της τοιαύτης υπερβάσεως. - 2 ) Εν περιπτώσει μερικής διαρκούς 
αχτκαχ’ότητος, περιλαμβάνει εις το εξαπλάσιοι' του ποσού καθ' ο ηλαττώθη ή δύναται να 
ελαττωθή το ετήσιοι· εκ μισθού εισόδημα του παρόχτος, ουδέποτε δε είχ·ε ολιγώτεροχ· τωχ· 
δραχμών πεχτακοσίων επί ελαττώσεως δε υπερβαιναύσης τας τρεις χιλιάδας δραχμάς 
προστίθεται εις το ποσόν των τριώχ· χιλιάδων το εχ· τέταρτο τοιαύτης υπερβάσεως. - 3. Εχ· 
περιπτώσει πλήρους πρόσκαιρου ανικανότητος. μη παρατεινομένης πέραν των δύο ετών είνε 
ημερησία και ίση προς το ήμισυ του μισθού. τοχ· οποίον ελάμβανεν ο παθών κατά την ημέραν 
του ατυχήματος' καταβάλλεται δε από της πέμπτης μετά το ατύχημα ημέρας, ή από της ημέρας 
του ατυχήματος, προκειμένσν περί αιτκαχότητος διαρκεσάσης πλέοχ' των δέκα ημερών. Μετά 
την παρέλευση1 τω\· δύο ετών, η αχτκαχ'ότης θεωρείται διαρκής και το καταβληθέν λόγοι 
πρόσκαιρου ανικαχότητος ποσόχ· εκπίπτεται ε του ποσού της δια διαρκή ολικήν ανικανότητα, 
κατά τον παρόντα νόμον, προσηκούσης αποζημιώσεως. -4. Εν περιπτώσει μερικής πρόσκαιρου 
ανικανότητος, μη παρατεινομένης πέρα των δύο ετών, είνε ημερησία και ίση προς το ήμισυ της 
ελαττώσεως την οποία εξ αυτής υφίσταται ή δύναται να υποστή ο μισθός, ον ελάμβανεν ο 
παθών κατά την ημέραν του ατυχήματος καταβάλλεται δε από της πέμπτης μετά το ατύχημα 
ημέρας, ή από της ημέρας του ατυχήματος, προκειμένον περί ανικανότητος διαρκεσάσης πλέον 
των δέκα ημερών. Μετά την παρέλευση1 των δύο ετών, η αχτκαχ'ότης θεωρείται ως διαρκή και 
το καταβληθέν, λόγω πρόσκαιρου αχτκανότης ποσόν  εκπίπτεται εκ του ποσού της δια διαρκή 
μερικήν ανικανότητα, κατά τον παρόντα νόμο προσηκούσης αποζημιώσεως. -5. Εν περιπτώσει 
θανάτου, περιλαμβάνει πέχτε ετών μισθούς ουδέποτε δε ολιγώτεροχ· των δύο χιλιάδων 
πεχτακοσίων δραχμώχ·. Εάν δε το σύνολον των μισθών τωχ1 πέχτε ετών υπερβαίχη τας πέχτε
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χιλιάδας δραχμάς. προστίθεται εις το ποσόν των πέντε χιλιάδων το εν τέταρτον της τοιαύτης 
υπερβάσεως.

4. Προς καθορισμοί’ της κατά ία  ανωτέρω άρθρα προσημιώσεως το μεν έτος λογίζεται 
πλήρες, ο δε μισθός: σ ') προκειμένου μεν περί μαθητευομένων ή περί εργατών, μη 
συμπληρωσάντων το 2 Ιον έτος, λογίζεται ίσος προς την αντιμισθία ετέρων ελατώ ν ή 
υπαλλήλων του αυτού φύλου και της αυτής κατηγορίας, εκ των ολιγώτερον αμεφομένων. 
ουδέποτε όμως κατώτερος των πεντακοσίων δραχμών κατ’ έτος’ β ') προκειμένου δε περί 
οιουδήποτε άλλου εργάτου, λογίζεται ίσος προς την υπ’ αυτού και κατά τους προ του 
ατυχήματος δώδεκα μήνας πραγματικώς ληφθείσαν αντιμισθίαν είτε εις χρήματα είτε εις είδος. 
- Εάν κατά την περίπτωση- β' της προηγούμενης παραγράφου ο παθών απησχολήθη επί 
χρονικόν διάστημα ολιγώτερον των δώδεκα, μηνών προ του ατυχήματος, ως βάσις του 
υπολογισμού της αποζημιώσεως λαμβάνεται η πραγματική αντιμισθία, ήν έλαβεν από της 
προσλήψεώς ου, ηυςημένη κατά το ποσόν της αντιμισθίας, την οποίαν- κατά το χρονικόν 
διάστημά, το απαιτούμενον προς συμπλήρωσιν του προ του ατυχήματος δωδεκαμήνου, ηδύνατο 
ούτος ν-α λάβη επί τη βάσει της μέσης αντιμισθίας εργατών ή υπαλλήλων της αυτής κατηγορίας 
κατά ειρημένον χρονικόν διάστημα. - Εάν η εργασία δεν είνε διαρκής, ο ετήσιος μισθός 
υπολογίζεται τόσον επί τη βάσει της αντιμισθίας της υπό του παθόντος ληφθείσης κατά το 
διάστημα της απασχολήσεώς του, όσον και επί τη βάσει των απολαβών του παθόντος κατά το 
προς συμπλήρωσιν του προ του ατυχήματος δωδεκαμήνου χρονικό διάστημα. -Εάν κατά τας 
χρονικός περιόδους, περί ων τα προηγούμενα εδάφια, ο παθών* έμεινεν όνε» εργασίας, 
εκτάκτως ή δ ί αιτίας ανεξαρτήτους της θελήσεώς του, συνυπολογίζεται δια το χρονικόν τούτο 
διάστημα ο κατά μέσον όρον μισθός των εργατών ή υπαλλήλων, των απασχοληθέντων κατά το 
χρονικό διάστημα της τοιαύτης ανεργίας..

5. Η κατά τας περιπτώσεις 3 και 4 του άρθρ. 3 καταβλητέα αποζημίωσις οφείλεται δ ί άλας 
ανεξαιρέτως τας ημέρας και πληρώνεται κατά τας διατάξεις του νόμου Δ Λ ' της 24 Ιανουάριου 
1912 και του προς εκτέλεσιν αυτού Β . διατάγματος της 24 Σεπτεμβρίου 1912, προκειμένου περί 
εργασιών και επιχειρήσεων υπαγόμενων εις τον Δ Α ' νόμον. Κατά του εργοδότου των τοιούτων 
εργασιών ή επιχειρήσεων επιβάλλονται αι του άρθρου 2 του Δ Λ ' νόμου ποιναι, εν περιπτώσει 
αδικαιολογήτου καθυστερήσεως της πληρωμής τοιαύτης αποζημιώσεως, τελεσιδικως 
επιοεδικασμένης ή συμβατικούς αναγνώρισήεισης. - Αλλοδαποί δικαιούνται εις πληρωμήν της 
κατά τας περιπτώσεις 3 και 4 του άρθρου 3 αποζημιώσεως μόνον εφ' όσον διαμένουν εν 
Ελλά δ ι. εν δε τη περιπτώσει 5 του αυτού άρθρου, μόνον εφ' όσον διέμεναν εν Ελλάδι κατά τον 
χρόνον του δυστυχήματος. - Δ ια συμβάσεως μετά της Πολιτείας του αλλοδαπού, συναπτομένης 
υπό τον όρον της αμοιβαιότητος, δύνονται να αναγι*ωρισθώσιν υπέρ του αλλοδαπού. δια τας 
περιπτώσεις των αριθμών 3 . 4 και 5 του άρθρου 3 . όμοια προς τα του ημεδαπού δικαιώματα.

0. Εν  περιπτώσει θανάτου του παθόντος, η κατά το άρθρον 3 . περίπτωσις 5, αποζημίωσις 
περιέρχεται εις τους συγγενείς αυτού, ως εξής: - 1 . 0  επιζών σύζυγος, εάν ο παθών δεν κατέλιπέ 
τινα των εν τοις επομένοις εδαφίοις οριζόμενων συγγενών, λαμβάνει ολόκληρον τη\' 
αποζημίωση'. - Ο επιζώ\· σύζυγος, συντρέχων μει· μετά κατιόιτω ν, λαμβάνει τα δύο πέμπτα της 
αποζημιώσεως των λοιπών τριών πέμπτων διανεμομένων μεταξύ των κατιόντων. κατά τα 
κατώτεροι περί κατιόντων οριζόμενα' σιιντρέχωι- δε μετ' ανιόντων λαμβάνει το ήμισυ της 
αποζημίωσες. του ετέρου ημίσεως διανεμόμενου μετάξι) τω\· ανιόντων κατά τα κατωτέρω περί 
ανιόντων οριζόμενα συντρέχω;- δε μετ' αδελφών, λαμβάνει τα τρία πέμπτα, των λοιπών δύο 
πέμπτων διανεμόμενων μεταξύ των αδελφών, κατά τα κατώτεροι περί των αδελφών οριζόμενα. 
- Ουδέν δικαίωμα έχει ο μετά το ατύχημα, γενόμενος σύζυγος του παθόντος. -2) Το μετά την 
αφαίρεση· του μεριδίου του επιζάντος συζύγου ποσόν της αποζημιώσεως ή. μη υπάρχοντος 
συζύγου, ολόκληρος η αποζημίωσις περιέρχεται εις τους κατωτέρω οριζομένους συγγενείς του 
παθόντος. α ) Εάν ο παθών κατέλιπέ νόμιμα ή αναγνωρισμένα ή φυσικά, επί γυναικός. τέκνα, ή 
άλλους κατιόντας, ζώντας εις βάρους αυτού, πάντα; δε αγάμους και. προκειμένου περί 
αορένων, ηλικίας κατώτερος των 21 ετών, ή οιασδήποτε ηλικίας κατιόντας. ανικάνους προς 
εργασίαν, ένεκεν σωματικού ή διανοητικού ελαττώματος, ο Ειρηνοδίκης προσδιορίζει δ ί 
αποφάσεώς του κατά την κρίση- του την μερίδα, των υπαρχόντων ανικάνων προς εργασίαν, το 
δε υπόλοιπον διανέμεται εξ ίσου εις πόντος τους λοιπούς. Ε ις  το ήμισυ του ούτως
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αναλογούντος ποσού της αποζημιώσεως δικαιούνται τα σρρενα τα άγοντα ηλικίαν μετάξι') IX 
και 2 ί ετών και τα  άγαμα Οήλεα τα υχερβάντα το 2 Ιον έτος της ηλικίας των' το δε έτερον ήμισυ 
διανέμεται μεταξύ των λοιπών προς επαύςησιν της μερίδος των και. εάν τοιούτον δεν 
υπάρχωσι. διανέμεται εις τους άλλους. κατά τα κατωτέρω, δικαιούμενους, β ’) Εάν ο παθών δει· 
κατέλιπε τους κατά το προηγουμέχ'ον εδάφιον δικαιούμενους κατιόντας ή κατέλιπε μόνοι· 
τοιοΰτους δικαιούμενους εις το ήμισυ της αποζημιώσεως. περιέρχεται εις τους απομένοιτας και 
ζώιτας εις βάρος του παθόντος ανιόντος. γ' ! Ε ι· ο παθών δει· κατέ/.ιπε κατιόντας ή ανιόντας, 
δικαιούμενους κατά τας προηγούμενος περιπτώσεις α ’ και β", κατέλιπεν όμως αδελφούς 
αγάμους και άγοντας ηλικίαν κατωτέραν μεΐ’ των IX ετών, προκειμένου περί «φρένων, 
κατώτεροι' δε των 21 πιιοκειμένου περί θηλέωι·. ή άγοντας οιανδήποτε ηλικίαν, ανικάνους 
όμως προς εργασίαν, ένεκα σωματικού ή διανοητικού ελαττώματος, το διαθέσιμον ποσόν της 
αποζημιώσεως περιέρχεται εις τα πρόσωπα τούτα, εάν έζων εις βάρος του παΟόιτος. 
διανεμόμενοι· μεταξύ αυτώι·, κατά τα περί κατιόντων ορισθέντα. δ') Εάν ο παθώι· δει· κατέλιπε 
σύζυγον ή άλλον εκ των ανωτέρω απαριθμηθέντων συγγενών ή προκειμένου περί αλλοδαπών 
ούτοι δεν διέμενον εν Ελλάδι κατά τον χρόνον του δυστυχήματος, ή εάν δεν όιενεμήθη μεταξύ 
αυτών ολόκληρος η αποζημίωσις, το διαθέσιμον ποσόν της αποζημιώσεως επιδιώκεται 
δικαστικώς ή εξωδίκως υπό του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας και κατατίθεται παρά τη 
Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος εις έιτοκον λογαριασμόν και εις πίστωσα· του "Ταμείου 
Πρόνοιας υπέρ των Εργατών". - Ως προς τας δια την εφαρμογήν του άρθρου τούτου αναγκαίας 
πιστοποιήσεις τηρούνται αι διατάξεις του άρθρου 128 του λογισιτικού νόμου περί συντάξεων.

7. Ο υπεύθυνος εις αποζημίωση· υποχρεούται προσέτι να πληρώνη το. ιατρικά και 
φαρμακευτικά έξοδα, και τα έξοδα νοσηλείας, δια την κηδείαν του παθόντος, δραχμάς 
εξήκοντα. - Ο παθών δύναται ο ίδιος να εκλέξη ιατρόν και φαρμακοποιόν' δικαιούται όμως ο 
εις αποζημίωση· υπόχρεως να διορίση δι' απλής επιστολής, θεωρούμενης υπό του Ειρηνοδίκου. 
ιατρόν, όστις επισκέπτεται καθ' εβδομάδα τον παθόντα επί παρουσία του θεράποντος ιατροί), 
ειδοποιούμενου προς τούτο προ μιας ημέρας δια συστημένης επιστολής' αν ο παθών αρνήται να 
δεχθή την επίσκεψιν, ο Ειρηνοδίκης δι’ «ποφάσεως διατάσσει την αναστολήν της πληρωμής της 
αποζημιώσεως και της νοσηλείας' εάν οι ιατροί διαφωνήσουν, αποφαίνεται ο Ειρηνοδίκης 
διατάσσων εν ανάγκη πραγματογνωμοσύνην. - Εν ουδεμιά περιπτώσει τα ιατρικά και 
φαρμακευτικά έξοδα ως και τα έξοδα νοσηλείας, δύνανται εν συνόλω να υπερβαίνωσι κ ις ες 
δρλχμάς ημερήσιας, ουδέ να πληρώνονται πέρα των δύο ετών. - Οι ιατροί, φαρμακοποιοί, 
διευθυιταί κλινικών και πας καταβάλλων τα κατά το παρόν άρθρον έξοδα, δύνανται να ενάγουν 
απ' ευθείας τον προς αποζημίωσα· υπόχρεων.

111. Ασφαλιστικά μέσα.

8. Εις τας κατά το άρθρον 2 εργασίας και επιχειρήσεις, καθ' ας μεσολαβούσα- εργοδόται ή 
υπεργολάβοι. η κατά το άρθρον I αποζημίωσις βαρύνει, αλληλεγγύως μετά του κυρίου της 
επιχειρήσεως. τον υπεργοδότην ή υπεργολάβον, δικαιούμενου του καταβαλόντας εις αναγωγήν, 
κατά τας διατάξεις του αστικού δικαίου. - Εάν όμως το ατύχημα συνέβη εις εργξφίας ή 
επιχειρήσεις εκτελουμένας δια λογαριασμόν του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου, αλλά 
οια παραχωρήσεως ή εργολαβίας, η αποζημίωσις οφείλεται μόνον υπό του αναοόχου ή του 
εργολάβου ή υπεργολάβου, ή, επί πλειόνων αναδοχών, εργολάβων και υπεργολάβον. υπό 
πάντων των προσώπων τούτων αλληλεγγύως κατά τους όρους του προηγουμένου εδαφίου.

9. Πάσα κατά τον παρόντα νόμον αξίωσις του παθόντος ή των αντ’ αυτού δικαιούμενων 
προσώπων εξασφαλίζεται δια προνομίου επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας του υποχρέου 
φυσικού η νομικού προσώπου, πλην του Δημοσίου. Το προνόμιον τούτο έπεται των 
προνομίων του άρθρου 940 ΓΙολιτ. Δικονομίας και συντρέχει μετά των προνομίων τοιν άρθρων 
941 και 991 αριθ. 2 Πολ. Δικονομίας.

TV. Βεβαίωσις ατυχημάτων και εκδίκασις αγωγών.
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10. Ο εργοδότη: των εν άρθρο 2 εργασιών και επιχειρήσεων. ένθα συνέβη ατύχημα του 
άρθρου ί. ή ο αναπληρωτής αυτού. υπ»χρεούται. αν τούτο προκαλεση ανικανότητα πλέον της 
εβδομάδος. \ ν  βεβαίωση εντός δέκα πέντε ήμερου, από του ατυχήματος, εγγράφω: και 
ένορκοι:, ενώπιον του Ειρηνοδίκου του τόπου του ατυχήματος, μετά δυο ουτοπιών μαρτύρων 
αν υπάρχωσι τούτοι, τα: λεπτομέρεια: του ατυχήματος την ημέραν, καθ' ην συνέβη, το όνομα 
και το1,' τόπον της καταγωγής του παθόντος. - Εντός της αυτής προθεσμίας και επι μελεί»· του 
εργοδότου, ο Οεραπεύων ιατρός οφείλει να βεβαιώση ενόρκως και εγγράφω; ενώπιον του αυτού 
Ειρηνοδίκου την κατάστασυ· του παΟόιτος και ιηι· πιθανήν έκβαση* του παθήματος. - 
Επιβάλλεται πρόστιμου πε\τήκο\τα μέχρι διακοσίων δραχμών εις το\· υπαίτιον τη; 
παραλεϋίΐεως της κατά το άρΟρον τούτο βεβαιώσεως.

11, Οι συγγενείς του παΟόιτος. αυτός ο παθών, παν μέλος εργατικής ενώσεως και πας 
άλλος ιδιώτης. δικαιούνται να ζητήσουν, όπως ενώπιον του αυτού Ειρηνοδίκου καταθέσωσιν 
ενόρκως ότι γνωρίζουν περί του ατυχήματος και τωι- περιστάσεων υφ' ας εγένετο.

¡2. λ! αποδεικτική δύΐ'αμις των κατά τα άρθρα 10 και 11 βεβαιώσεων απόκειται εις 
ελευθέρου κρίσιν του δικαστού του δικάζοντας περί της κατά τον παροιτα νόμον 
αποζημιώσεως. αντίγραφα δε των βεβαιώσεων τούτων χορηγούνται εις τον παθόιτα ή τον·: 
συγγενείς του εφ’ απλού χάρτου.

13. Αι εκ των διατάξεων του παρόντος νόμου απ»ιρρέουσαι αγωγαί υπάγονται, 
ανεξαρτήτως ποσού, εις την αρμοδιότητα του Ειρηνοδίκου της κατοικίας του εναγόμενου ή του 
τόπου, όπου συνέβη το ατύχημα.

V. Γενικοί διατάξεις

14.Πάσα συμφωνία, αντικειμέιη αμέσως ή εμμέσως εις τα: διατάξει: του παρόντος νομού 
είνε άκυρος, εφ’ όσον μειώνει τας υποχρεώσεις του εργοδότου.

!5. Αι κατά τον παρόντα νόμον απαιτήσεις ούτε συμψηφίζονται, ούτε κατάσχονται, οίιτε 
εκχωρούνται, πάσα δε κατάσχεσις ή εκχώρησι; είνε αυτοδικαίως άκυρος - Τα πληρεξούσια, τα 
επιδοτήρια, τα αντίγραφα, τα εξοφλητήρια, η κατά το άρθρον 7 επιστολή και βεβαίωσις. αι 
αποφάσεις και τα παντός είδους διαδικαστικά ή εκτελέσεως ή άλλα, συνέπεια του παρόντος 
νόμου, συντασσόμενα έγγραφα γράφονται εφ' απλού χάρτου, και δεν υποβάλλονται εκ  άλλο xt 
τέλος.

16. Οι παθόντες ες ατυχήματος του άρθρου 1. δυναμένου ν' αποδοθή εις δόλον του 
εργοδότου ή του υπ' αυτού προστηθέντος προσώπου, ως και τα αντ' αυτών κατά τας διατάξεις 
του άρθρου (ί δικαιούμενα πρόσωπα, έχουσι το εκλεκπκόν δικαίωμα ν' ασκόισιν είτε την εκ 
του παρόντος νόμου, είτε την εκ του κοινού αστικού δικαίου προσήκουσαν αυτοί: προ: 
αποζημίωση* αξίωση· το αυτό ισχύει και δια, την περίπτοισιν καθ' ην το ατύχημα επήλθεν εν 
εργασία ή επιχειρήσει εν η εν ετηρήθησαν αι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή 
κανοντσμίον* περί των όρων ασφαλείας και ένεκα της μη τηρήσεως τούτων. - Η υπό του· αυτών 
προσώπων αίτησις ή αποδοχή των κατά το άρθρον 7 οφειλομένων εξόδων μόνον ουδέποτε 
δύναται να ερμηνευθει ως δηλούσα επιλογήν της κατά τον παιχίντα νόμον απολημιώσίκο;. - Εν 
περιπτώσει επιλογής της κατά τον παρόντα νόμον αποζημιώσει»;, τα αυτά πρόσωπα διατηρούσι 
την κατά το κοηόν αστικόν δίκαιοι· προσήκουσαν αυτοί; αξίωση* ενάντιον του υπαιτίου του 
ατυχήματος προσώπου, εφ' όσον αυτό είνε διάφορον του κατά τον παρόντα νόμον προ: 
αποςημίωσιν υποχρέου. - Εάν ο υπόχρεος εις αποζημίωσιν απόδειξη ότι το ατύχημα επήλθεν εξ 
αμελείας του παθόντος. ο δικαστής εχει το δικαίωμα να μειώση. κατά την κρίσιν του το ποσόν 
της. κατά το άρθρον 3. οφειλομένης αποζημιώσεως. αλί.' ουχί κατωτέρω του ημίσεως αυτού. 
Αμέλεια υφίσταται μόνον, εάν ο παθών, αδικαιολογήτως. κατά την κρίσιν του δικαστού. 
παρέβη διατάξεις ισχυόντων νόμων ή διαταγμάτων περί των όρων ασφαί.είας ή κανονισμών 
περί αυτών, εκδοθέντων υπό της αρμόδιας δημοσίας αρχής ή εκδοθέντων με την υπό του 
κτιρίου της επιχειρήσεως. επικυρωθέντωι* δε υπό της αρχή;, εφ’ όσον οι κανονισμοί είναι 
ανηρτημέιοι κατά τρόπον ευανάγνωστοι· εις καταφανή ιι<έρη του τόπου τη; εργασίας. Η κατά 
το εδάφιοι* τούτο μείωσις δε χωρεί. ε«ν συντρέχη περίππωσι: τ ι; εκ των εν τη πρώτη 
παοάνοαΦο του παοόντο: άοθοου οουοιιένων



101

[7 Πάσα εκ: τού παρόντος νόμου αςίοκης παραγράφεται μετά τριετίαν από του 
ατυχήματος απέναντι όμως εργοδότου, μη συμμορφωθέντος προς τας διατάξεις του άρθρου 10. 
χωρεί μόνον η κοινή παραγραφή. - Η παραγραφή των αξιώσεων των αντί του παθόντος, κατά 
tac διατάξεις του άρθρου 8. δικαιούμενων προσώπων, άρχεται από του θανάτου του παθόντος.

18. Δεν ισχύουσιν αι διατάξεις του νόμου τούτου προκειμένου: I)  περί εργατών 
μεταλλείων. μεταλλουργείων κ.λπ.. εφ' όσον δι' αυτούς ισχύουσιν αι ειδικαί διατάξεις του 
νόμου ΒΩΜΑ" της 21 Φεβρουάριου 1901. ως ετροποποιήθη δια του Γ'κΠΑ' νόμου της 7 
Ιανουάριου 1912. 2) περί εργατών θαλάσσης δια τους οποίους ισχύουσιν αι διατάξεις του νόμου 
ΓΣΚ ς' της 7 Ιουλίου 1907 περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, και 3) περί υπαλλήλων και 
εργατών σιδηροδρομικών εταιρειών, αίτινες ίδρυσαν ταμεία συντάξεων, συμψώνως προς τας 
διατάξεις του νόμου ΓΣΚ ' (W  αριΟ. 3220) της 9 Ιουνίου 1907 περί του ταμείου συντάξεων του 
προσωπικού της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Πειραιώς - Αθηνών - Πελοπονήσσου, και μόνον εφ' 
όσον τα. ταμεία κοίτα χορηγούσι σύνταξιν εις τον εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορμής 
ταύτης ατυχήσαντα εργάτην ή υπάλληλον, και εφ’ όσον η σύνταξις αύτη κεοαλοποιουμένη. 
κατά την κρίσιν του όικαστού. συμπληροί το κατά τον παρόντα νόμον καταβλητέον ποσόν 
αποζημιώσεως' άλλως δικαιούται ο παθών να ζητήση κατά τον νόμον τούτον, την 
συμπλήρωσα* του ποσού.

19. Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενα πρόστιμα, εισπράττονται 
κατά τας διατάξεις των νόμων περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων και κατατίΟβται παρά 
τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος εις έντοκον λογαριασμόν και εις πίστωση* του "Ταμείου 
Προνοίας υπέρ των εργατών". - Δι ειδικού νόμου Οέλουσι κανόνισθή τα της διαΟέσεως του 
κεφαλαίου τούτου. - Α ι προς εφαρμογήν του νόμου τούτου, απαιτούμεναι διατάξεις ορίζονται 
δια Β. διατάγματος. - Η ισχύς του νόμου άρχεται από της πρώτης Φεβρουάριου 1915
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Ανώνυμη Αση «λιυτικη Εταιρία
Κηφισία; 04. * 151 25 Μαρούσι 
Τη'/..: 2Κ) 03 89 200 ·  Fax: 210 (.1 06 277 
Α.Φ.Μ. (WU590IO - Α.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ - Α.ΜΛ.Ε. 12S32AIS/B/N,»-12

ΑΕΤΚΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣ ΗΣ ΖΠΗΣ Νθ: 5 5  9 7 S

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: . __________ ___ __________ _ .......... ....  —  KS3Û.: !

Α . Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΤΟΥ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Υ /Λ Η Π Τ Η  ΤΗΣ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Σ  j

ΕΠΩΝΥΜΟ

Α1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Α2. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)
συι-πληρώνεται μόνο εάν είναι διαφορετικός από ιον 

ασφαλισμένο

ΟΝΟΜΑ

ί
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

IDΟ

ΕΓΓΑΜΟΣ J ΑΓΑΜΟΣ Δ1ΑΖΕΥΓΜ. J ΧΗΡ. ΑΡ. ΠΑΙΔ.
I

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
(αναλυτική περιγραφή) ί

I
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ J ΗΛΙΚΙΑ j ΦΥΛΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΟΥΛΟ |

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΦ/ΝΟ
I

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
I

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.
I

Α.Δ.Τ./Δ1ΑΒΛΤ. I

Β.

Α1

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Ε ΙΣ  (σημειώστε που επιθυμείτε να στέλνεται η αλληλογροφΙσΙ Α1: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Α2: ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

! ! 1 □  κατοικίας | |τ.κ. | τηλ.;

Α2 D  κατοικίας
Γ
ΤΑ ΤΗΑ.:

Α1 D  ερνοοίας τχ ΤΗΛ.:

Α2 □  εργασίας |τ χ ΤΗΛ.:

Γ. Δ ΙΚ Α ΙΟ Υ Χ Ο Ι
ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ I
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:_______  ί

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΓΕΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ·:·:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΒ1ΩΣΗΙ:

i i

1

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ:

Δ . ΤΡ Ο Π Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΔΟΣΕΙΣ: 0 □  1 □  2 Π  4 □  12 □  

ΕΦΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΟ 6ΜΗΝ0 3ΜΗΝ0 ΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΝ Α Ρ Ξ Η  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Σ :

Δ Τ . ΤΡ Ο Π Ο Σ Ε ΙΣ Π Ρ Α Ξ Η Σ

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ □  ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ □

ΜΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ □

ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: VISA □  MASTERCARD □  '

ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: «g |

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: <β 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ !
ΜΗΗΑΙ ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

3
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S . Π ΙΝ Α ΚΑ Σ ΠΑΡΟΧΩΝ
α . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦ ΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (1Α) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ %  |

Είδος προγράμματος !
| ΚΩΔ. ! Διόοχεισ ! I έτη

Ασφαλιστικό ποσό I Μηνιαία σύνταξη ! I

β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΩΗΣ 

Ο  Απλή Συμπληρωματική Ασφάλεια θανάτου !20)

□  Μόνιμη Ολική Αναπηρία από Ασθένεια (2λ!

□  θάνατος από ατύχημα (2Α)

□  Προστασία Σοβαρών Ασθενειών !2Σ)

□  Απσλλσνή Πληρωμής Ασφαλίστρων του Λήπτη της ασφάλισης Ι2Ε)

□  Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων Ασφαλισμένου Τ2Γ)

□  Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμπληρωματικών Παροχών Ατυχημάτων & Ασθένειας (3Π & 4Π!

γ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

□  θάνατος από ατύχημα (3Α)

□  Μόνιμη Ολική/ Μερική Αναπηρία (3Β)

□  Τροχαίο ατύχημα (30)

□  Πρόσκαιρη Αναπηρία από | | ημέρα (3Σ/3Τ/3Υ)

□  Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα (3ΕΙ

δ . ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Ασφαλισμένος Σύζυγος

□  Ημερήσιο Νοσοκ. Επίδομα & ανάρρωσης (Η1) __________________  _______________

□  Χειρουργικό επίδομα (Χ1) __________________

□  Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη (Ξ2) __________________

□  Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΙΕ1) __________________  _______________

□  Νοσοκομειακή Περίθαλψη 'SUPER ΦΡΟΥΡΟΣ' (ΦΙ ________________  ______

εκπιπτόμενο ποσό __________________  _______________

□  Ή ΡΑ  ΥΓΕΙΑΣ’ Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Περίθαλψη (Ωϊ__________________ _____________

θέση Νοσηλείας

□
□ _____

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ασφαλισμένος Σύζυγος

Απώλεια Εισοδήματος Περίοδος αναμονής

Ασφαλισμένος

νοσοκομείο

από ασθένεια (Π) μηνιαίως

από ασθένεια & ατύχημα (Ρί μηνιαίως

ΣύΖυγος

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ Μ ΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕ1ΝΟΝΤΑ! ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. ΣύΖυγος 

2.1ο παιδί 
3.2ο παιδί 
4.3ο παιδί

Ο Ν Ο Μ Α ΗΜ. ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΨΟΣ/ΒΑΡΟΣ 
ΕΚ Κ

ΕΚ
ΊίΓ

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

4
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ΣΤ. Γ Ε Ν ίΚ εΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συμπληρώνεται από τον ασφ/νο-ηήητητηςασφάΒισπς)

α. Συμμ ετέχετε εσείς ή  ία  προτεινόμενα πρόσωπα για αοφάλιση σε πτήσεις μ ε  ιδιωτικό αεροσκάφος 

σαν πιλότος, μ έλο ς  πληρώματος ή σαν εκπαιδευόμενος;

β. Ασχολείσθε εσείς ή το προτεινόμενα πρόσωπα για ασφάλιση με σηορ αυξημένης επικινδυνότατος 

ίπ χ  ορειβασία, καταδύσεις, αγώνες ταχύτητας μ ε  μηχανικά μέσα, εναέρια αθλήματα κ,λ.π.Ι; 

γ. Εσείς ή τα  προτεινόμενα πρόσωπα για ασφάλιση είστε μέλος ομάδας οποιουδήποτε αθλήματος; 

(αναφ έρατε τη ν  ομάδα και είδος του  αθλήματος)

δ. Ο δηγείτε εσείς ή τα  προτεινόμενα πρόσωπα για ασφάλιση μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέττα; 

ε. Έ χετε λάβει ποτέ εσείς ή τα προτεινόμενα πρόσωπα νια ασφάλιση αποζημίωση λόγω τραυματισμού, 

ασθένειας ή ανικανότητας από οποιοδήηοτε ασφαλιστικό φορέα;

ΝΑ! □ ΟΧ! □

ΝΑ! □ ΟΧ!□

ΝΑ! □ ΟΧΙ□
ΝΑ! □ ΟΧΙ□

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

στ. Απαλλαγήκατε από τις  στρατιωτικές σας υποχρεώσεις; (μόνο για άνδρες) ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ ΝΑ! □  ΟΧΙ □

ΕΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ «ΝΑΙ» ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Η ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ».

Ζ . Κάνετε εσείς ή τα  προτεινόμενα πρόσωπα νια ασφάλιση συχνή χρήση οινοπνευματωδών ποτών;

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ
Εάν «ΝΑΙ» αναφ έρατε συχνότητα και ποσότητα:

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

η. Είστε εσείς ή τα  προτεινόμενα πρόσωπα για ασφάλιση καπνιστής;

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Εάν «ΝΑΙ» αναφ έρατε ποσότητα ημερήσιων τσιγάρων:

ΝΑΙ □  0X1 □

ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
θ. Είσαστε αριστερόχειρας; ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. ΥΨΟΣ ΕΚ ΕΚ
ια. ΒΑΡΟΣ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ

κ. Έ χετε ή είχατε άλλα ασφαλιστήρια Ζωής, Ατυχημάτων με την Εταιρία μας ή με άλλη Εταιρία;

λ. Έ χετε υποβάλλει ποτέ αίτηση Ζωής, Ατυχημάτων. Ανικανότητας ή Νοσοκομειακής Περίθαλψης 

σε άλλη Εταιρία που εκκρεμεί, απορρίφθηκε, ακυρώθηκε, πήρε επαοφόλιστρο ή δεν ανανεώθηκε;

ΝΑΙ □  Ο Χ ΐ Π  

ΝΑΙ Ο  οχιΠ

ΕΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ "ΝΑΙ" ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦ. ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦ. ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ
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Ζ.  ΕΡΩ ΤΗ Μ Α  I ΟΛΟΓΙΟ Υ ΓΕ ΙΑ Σ  (συμπληρώνεται από τον ασφ/νο-λππτπ της ασφάλισης)

8) ΠΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
α) Είστε έγκυος; Σε ποιο μήνα;
β) Πάσχετε ή υποφέρστε στο παρελθόν από οποιαδπηστε πάθηση της μήτρας, ωοθηκών, 
μασιών ή άλλη γυναικολογικπ πάθηση;

□ □

□ □
9) Ασφαλιστιχό ταμείο ΑΣΦ/ΜΟΣ

ΕΑΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ Π Σ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ "ΝΑΓ ΔΩΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΧΟΛΟΥΘΗΣΗ. 

ΦΥΣΗ, ΠΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ»

Ζ727Π3Ξ ΠΑΙΔΚ ΛΗΠΤΗΣ
3Α3 S3 HASί« *· Ή5λΓ~"γ§*Γ

1. Βρίσκεστε αυιπ τη στιγμή υπό ιατρική παρακολούθησή □ 1_j □ □ □ ! α □ □
2. Έχετε λάβει τα τελευταία 5 χράνιο φάρμακα π νοσηλευτήκατε σε νοσοκομείο 
ή κλινική ή έχετε υποβληθεί σε θεραπεία από ιπτρό; □ □ □ □ □ □ □ □
3. Αναμένετε να ξπτήσετε ιατρική συμβουλή τις επόμενες 4 εβδομάδες: □ □ □ □ □ □ □ □
4. Έχετε ή εκατε ποτέ:
α) παθήσεις tou αναπνευστικού συστήματος ίπχ άσθμα, βρογχίτιδα. κ,λ,πΟ: □ □ □ □ □ □ □ □
6) χσρδιαχες ενοχλήσεις (γ.χ  στηθάγχη, χαρδιαχό φύσημα ή έμφραγμα χ,λ.π,ί π πάθηση του 
κυχλοφοριαχού συστήματος (πχ θρομβοφλεβίτιδα, ¡αροούς χ,λ.πύ ή εγκεφαλικό επεισόδιο; □ □ □ □ □ □ □
γ) παθήσεις του νευρικού συστήματος ιπχ απώλεια αισθήσεων, διανοητικές ή νευρικές 
ή ψυχικές διαταραχές, επιληψία κ.λ.π.1 □ □ □ □ □ □ □ □
51 παθήσεις στομάχου, εντέρων, νεφρών, άπατος, παγκρέατος ή χολής; □ □ □ □ □ □ □ □
ε) υποβληθεί σε θεραπεία ή είχατε εμφανή συμπτώματα για νευρίτιδα, ισχιαλγία, 
ρευματισμούς, αρθρίτιδα, παθήσεις των οστών ή των μυών, συμπεριλαμβανσμένης 
χαι της σπονδυλικής στήλης, πλάτης, μέσης & αρθρώσεων; □ □ □ □ □ □ □
στ) προβλήματα οφθαλμών, αυτιών, μύτης, λάρυγγα ή ιγμορίου; □ □ □ □ □ □ □ □
ζ) κύστη χόκυγγος, αιμορροΐδες, κήλη; ίπχ βουβωνοχήλη, κιρσοχήλη, υδροχπλη κ,λ.π.) □ □ □ □ □ □ □ □
η) κάποια πάθηση νια την οποία ακολουθήσατε ή ακολουθείτε θεραπεία πχ υπέρταση, 
Σακχαρώδη διαβήτη, παθήσεις βυροειδούς ή χρησιμοποιείτε φάρμακα για κάποιο άλλο λόγο; □ □ □ □ □ □ □ □
θ) υποβληθεί σε ειδικές εξετάσεις π ακτινογραφίες, ΗΧΓ.; □ □ □ □ □ □ □ □
ιΐ καρκίνο, όγκο μελανώματα, παθήσεις λεμφαδένων; □ □ □ □ □ □ □ □
κ) υποβληθεί οε χειρουργική επέμβαση; ΙΑναφερπτε πλήθος και είδος χειοουργιχών 
επεμβάσεων στις οποίες έχετε υποβληθεί μέχρι σήμερα). □ □ □ □ □ □ □ □
5) Έχετε κάνει εξετάσεις αίματος την τελευταία πενταετία: □ □ □ □ □ □ □ □
και εάν ΝΑΙ έδειξαν ύπαρξη AIDS ή κόηοιο άλλο πρόβλημα ή ανωμαλία: □ □ □ □ □ □ □ □
6) Έχετε κάποιο φυσικό ελάττωμα ή υποστεί ατύχημα ή ασθένεια 
που σας έχει αφήσει κάποια αναπηρία; □ □ □ 1--!LJ □ □ □ □
7) Πάσχετε ή υποφέρατε στο παρελθόν από κάποια νόσο που δεν αναφέρεται παραπάνω; □ □ □ □ □ □ □ □

10) 'Εχετε ή είχατε ποτέ στην οικογένεια σας (γονείς, αδέλφια) 
περιπτώσεις παθήσεων χαρόιάς, σακχσρου. νεφρών, υπεστάσεως. 
καρκίνου, εγκεφαλικού, διανοητικών ή νευρικών διαταραχών;
ΕΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΝΑΙ ΔΩΣΤΕ ΒΑΘΜΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑ,
ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΒΙΩΣΗΣ

oxip

6
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- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -
ΕΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ "ΝΑΙ" ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ & Ζ ΔΩΣΤΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Ή  ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία
Κηφισίας: 64. * 351 25 Μαρούσι
Τη/.: 210 63 89 200 «· Ρεχ: 230 61 06 277
Α.Ψ.Μ. ϋΜΟΗΘΙΟ - Λ.Ο.Υ.: ΦΑΞΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΛΙΑΕ. Ι2©3ϋ5/ΒΛ5-12

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ €

Ο/Η !'.___
πλήρωσε ΕΥΡΩ (ολογράφως)___________________________________________________________________
σαν προκαταβολή για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σύμφωνα με την ταυτάριθμπ αίτηση και σύμφωνο 
με τους όρους που αναγράφονται στο πίσω μέρος αυτής της απόδειξης.

Ημερομηνία:
(υπογραφή εισπράίαντος)

Το ποσό της προκαταβολής συμψηφίζεται με το πρώτο ασφάλιστρο που οφείλεται και η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει να 
ισχύει μόλις η Εταιρία ειοπράξει το υπόλοιπο ασφάλιστρο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) 
ΗΜΕΡΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ
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Βεβαιώνω ότι οι απαντήσεις μου είναι αληθείς και πλήρεις, αποδέχομαι δε βάσει αυτών να ασφαλιστώ στην Εταιρία σας και η 
παρούσα αίτηση μου να αποτελέσέι βάση του σχετικού ασφαλιστηρίου.

- H ισχύς του ασφαλιστηρίου θα αρχίζει από την ημερομηνία ενάρξεως με τον όρο άτι: α) θα έχει καταβληθεί ολοαχερώς η 
πρώτη δόση ασφαλίστρου και β) η κατάσταση της υγείας και οι προϋποθέσεις της οαφαλισιμότητας παραμένουν όπως δηλώθηκαν 
στην παρούσα αίτηση. Για την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι την παραλαβή του ασφαλιστηρίου και εξοφλήσεως της πρώτης δόσεως 
αιιτοΰ. θα ισχύουν οι όροι που αναφέροντοι στην ταυταριθμη απόδειξη προκαταβολής.

Τέλος δηλώνω ότι, πέραν της προφορικής ενημερώσεως που μου έγινε από τον ασφαλιστικό σύμβουλο της Εταιρίας οας, 
παρέλαβα το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, του άρθρου 2 παραγρ. 6 του νόμου 2496/97.

Επίσης με την παρούσα αίτηση, σε περίπτωση αξίωσης προς καταβολή ασφαλίσματος, εξουσιοδοτώ την COMMERCIAL Value 
να λαμβάνει γνώση και να ηοραλαμβάνει επικυρωμένο ή μη αντίγραφο του ιατρικού μου φακέλου και όλων των αναγκαίων δίκαιο- 
λογητικών. χωρίς καμία άλλη διατύπωση, από οποιοδήηοτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα κρατικό π ιδιωτικό στο οποίο νοσηλεύτηκα.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αναφορικά με την επεξεργαοία των Προσωπικών Δεδομένων μου/μας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων νια την κατά

σταση υγείας μου/μας) που περιέχονται στην παρούσα αίτηση ή θα περιέλθουν στην Εταιρία σας (η "Εταιρία") κατά την διάρκεια της 
συναλλακτικής σχέσης μας. συμφωνώ/ούμε κοι αποδέχομαι/αοτε ότι:

ΑΙ Η Εταιρία Θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα με σκοπό την ομαλή λειτουρνία και εκτέλε
ση της Ασφαλιστικής σύμβασης.

ΒΙ Η Εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη να διαβιβάζει τα Προσωπικά μου Δεδομένο στα συνερναζόμενα με αυτήν διαμεσολαβού- 
ντα πρόσωπα, σε άλλη Ασφαλιστική Εταιρία κατόπιν σιτήματός της. σε νοσηλευτικά ιδρύματα, σε ιατρούς και σε Δημόσιες ή Δικαστι
κές αρχές κατόπιν αιτήμοτός τους.

Γ) Εφόορν δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή μου/μας. η Εταιρία έχει δικαίωμα χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Α' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Β' ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ | : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
•ΒΕΒΑΙΩΝΩ oti π παρούσα οϊτηοπ, όπως είναι | 

όυυηπηρωμένπ. υπογράφτηκε από του απούνιο | 
παρουσία ucu

Ο Ρ Ο Ι Π Ρ Ο Κ Α ΤΑ Β Ο Λ Η Σ

Α_ Η ασφάλιση 2ωής με τα τυχόν προσαρτήματα με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου που αφορά την ασφα
λιστική σύμβαση και ιδιαίτερο το κύρος αυτής, θα ισχύει σύμφωνα με τους όρους του αιτούμενου ασφαλιστηρίου από 
την ημερομηνία καταθέσεως της στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας με την προϋπόθεση ότι:
1ον) Η προκαταβολή είναι τουλάχιστον 60,00 ευρώ
2ον) Ολα τα στοιχεία και ερωτήματα της αίτησης συμπληρώθηκαν, προσκομίστηκαν τα έγγραφα και πιστοποιητικά 
και έγιναν οι ιατρικές εξετάσεις που ζητήθηκαν από την Εταιρία.
3ον) Το οσφαλιζόμενο πρόσωπο ήταν την ημερομηνία καταθέσ.εως της απήσεως στα κεντρικά Γραφεία ασφαλίσιμο 
για το είδος, ποσό & παροχές της ασφάλισης με κανονικά ασφάλιστρα.
Εφόσον συντρέχουν και οι τρείς παραπάνω προϋποθέσεις σε περίπτωση πληρωμής προκαταβολής για ασφάλιση, η 
Εταιρία μέχρι της εκόόσεως του ασφαλιστηρίου ιαη της πλήρους εξόφλησης της πρώτης δόσης του αφαλίστροιι, θα 
καλύπτει το οσφαλιζόμενο πρόσωπο γιο το αιτούμενο ασφαλιστικό ποσό ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ με ανώτατο όριο 
15.000,00 ευρώ - Η κάλυψη αυτή ισχύει μόνο για διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία καταθέσεως της αίτησης 
στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας.
Β. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει ακόμα και αν εκδοθεί ασφαλιστήριο και εξοφληθεί η πρώτη δόση, εφόσον μέχρι 
την έκδοση έχει επέλθει εντω μεταξύ μεταβολή της υγείας και των υπολοίπων συνθηκών που επηρεάζουν την ασφα- 
λισιμότητα.
Γ. Αν ο Ασφαλιστής (Εςαιρείσ) δεν εκόόσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο Λήπτης της ασφάλισης δικαιούται της προκα
ταβολής αφού επιστρέφει το απόκομμα της απόδειξης προκαταβολής στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας εφόσον; 
α) Κανένα από τα πρστεινόμενα πρόσωπα γιπ ασφάλιση δεν έχει υποβληθεί σε προασφαλιστικές ιατρικές εξετάσεις 
"βί G Αυφαλιυμένσς δεν έχει ζητήσει στην αίτησή tou ασφάλισπ παροχής ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.
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Κ Λ Α Δ Ο Σ Ζ Ω Η Σ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 838228 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ τ ΐ ΐ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ" ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 
ΚαραγεώρνΠ της Σερβίας 8 Αθήνα 10210. Τηλέφωνα 210 32 99 000 
Fax 210 32 36 101 Internet Httpy/www.e1hniki-aefalletiki.gr

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 160.121.544 ΕΥΡΟ
L A M &A M.Y 12840435 3  86£0 -Α  Φ Μ 9AC03649 Δ.Ο.Υ.Φ.Α.Ε = ΑΘΗΝΌΝ _______________  *

*  ΤΗ Λ ΕΦ Ω Ν Ο : 0 1 0  3 2 9 9 1 6 6

http://www.e1hniki-aefalletiki.gr
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ΖΞΧΓν. £723 Α Ε Φ Α Λ ί ε Τ Ε Ρ Ι Ο  ΝΟ.  832223

ν σ σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο  ( λ ίπ τ η  τη ς  ασφ άλισης) ί / χ α ι  τσ ν ασ© αλισμ ένο.
Η — _; ι  γγ αντί, δ - έπετ α . από τ ο υ ς  γ ε ν ικ ο ύ ς  κ α ι ε ιδ ικ ο ύ ς  α σφ ολ.στ ικ ο ύ ς  ό ο ο νς  
ο . ο ζ η ί ε .  π α ρ α δ ίδ σ ν τα ι στον συμβα λλόμ ενο μαζ ί  με το  α σ οα λισ τή σ  ι ο .

* *  ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ * *

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΞΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

»★ ♦♦♦♦■»»«»•ι*****************************************************************'**
* Δ ιά ρ κ ε ια  α σφ ά λισης * Εναρξη ασφ άλισης * Λήξη α σφ ά λισης
- 15 Δ22Α ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ * 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 * 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 *
»•τ ■>«♦*»» *★ ***»»♦***»«**»**»********+*+ **** * * *  II * >**«....... ...Μ,.Μ.ι "■ *" 1*4

λ σ σ α λ .ζ ό μ ε ν ο ς  1

Ξιιε οοτ^Γ'.· 1 α γ έ ν ν η σ η ς  

Ι υ μ 2 α λ λ ό υ ε ν ο ς  2

ιγ*7γ···***********

Α2ΦΑΛΙΖΟΚΞΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ( ** * * 3 .0 0 0 ,0 0 )  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Κ α τα β λη τέο  σύμφωνα με το  άρθρο 2 (παράγραφος 2) τών Γ εν ικ ώ ν  Ορων το υ  π α ρ ό ντο ς  

Α σ φ ά λισ τρο ίο υ .

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΕΥΡΩ * * * * * * 1 2 7 , 5 0 * *

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ

Ξ527153 ΣΥΝΤΑΞΗ * * * * * 5 1 ,0 0

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

* * * * * * 4 ,5 5 0 7 8  * * * * * 1 1 ,2 0 6 8 7 * *

ΙΓΓΥΞΗΞΝΞ ΑΞΙΑ ΛΗΞΗΣ : ΕΥΡΩ * * * * * * * * 5 . 7 7 0 , 0 1 * *
Ξ Ξτα.οία ε γ γ υ ά χ α ι τη ν  κατα βολή κ α τ ' ε λ ά χ ισ τ ο ν  το υ  ανωτέρω ποσού στη λ ή ξη  τ η ς  
α σ ο ά λ -σ τ ς , σύμφωνα με τ α  ο ρ ιζ ό μ ε ν α  στο άρθρο 3 των Γ εν ικ ώ ν  Όρων το υ  π α ρ ό ν το ς  
α σ σ α λ. στ ηρ ί ο υ .

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΤΡΣΜΕΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ : ΕΥΡΩ 1 5 4 ,1 4
ΑΘΗΝΑ 1 1  ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Αναγράφονται στο άρθρο 4 των γενικών όρων ταυ Ασφαλιστήριου και της Βασικής Ασφάλισης Ζωής.

Σχετικά μετβ δικαιώματα εναντίωσης προς το πορον ασφαλιστήριο Βλεπετεαναλιτπκα στη σελίδα 
¿ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΜΠΩΣΗΣΛ ΤΌυ παρόντος.

Η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
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GN ¡ KH

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  NO. 8 3 8 2 2 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ - ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Α ΣΦ ΑΛΙΣΤΡΟ  * *  Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΑ  * *

ΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

í a r - s r  is « P á .* ..r r  ζω ή ς
I t r i T c v  cenó α τύ χ η μ α - Ε Υ Ρ * 2 1 . 0 0 0 ,  C

E— ·. ζ ΐ ζ - . ζ Ασφαλίστρων

1 3 1 , 6 7 1 5 χ ρ ό ν  ι  α
6 ,4 9 Ω ς Π α ρ / μ α  Α

7 , 3 6 Ω ς Π α ρ / μ α  Β

ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦ Α ΛΙΣΤΡ Α ΕΥΡΩ 1 4 5 , 52

Φ . Κ .Ε . ΕΥΡΩ
ΕΞΟΔΑ Δ ΙΑ Χ .Α Σ Φ . ΕΥΡΩ 5 ,0 0

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΥΡΩ 3 , 6 2

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΥΡΩ 1 5 4 , 1 4

HT:£?í3YÍHhBA ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
. r  Λ= Μ ΑΡΤΙΟΥ , ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ  , Ε Γ —

M :n jr -  —  r  Ί = τ-τ τγ--· 7 ο ρ ο Υ ΐθ ξ  « σ φ αλ ΐόΤ ίΗ ? > ο ^Π  ν Ρ ΐ
χά& ε κρώξου

WM

σ τ ο ιχ ε ί α  ε π ε ν α υ ς :η £

Π >  » X C  ΙΙ»ΤΛ.?ΠΩ-Ν ΕΙΤΕΝΑΥΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
ΰ * » α κ ο  ΕΓΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

"I ΑΚ'ΠΚΡΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
Μ έχρι Τα υπβρβαλίβν τα ν 
3.000 ευρώ 3.000 ΐρρώ

Η Ο ΣΟ ΣΊΟ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

40 % 100 % 100%
70 % 100 % 100%

-τ s a irr t} 100% 100 % 100%

ιτ-γ-φ ρ  £ f i i¡ |p p t
_____I---------------------

HfWMAírrí/íP*. 3üfí typáf
............. ........

»•τχ ειρκτής α(ε.ν6ύσί.αη·:
: * »  X!|C αξ«β,· tou Λογαριασμοί! Ι.τεενδυαης του ΥαιραΑκιτιιρκιυ.

=οσό κρατείται άια της ρευστοποίησης των αναλογούντων μεριδίων (καθαρή τιμή).
ras ιετήβια. .. ' ............... ' ;
Γςς Αβφαλκπηρίοι) :  .20 ευρώ ενηοίώς ή Ϊ.Ο ε£α|ΐήνίαί*κρ·ή 5 εεριμηνκιίβ^

£ j d c ^  ιο ιιν  τα ικ ερ ιο δ ικ ώ ς  καταβαλλόμενα  Α οφαλίστρα . 1 ·:'■■■;■ - χ '  ' Τ - Τ ά ■ ' ^ ΐ ^ ί λ  ■■'"

Η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Κ. Π Α ΡΑ Β Α Ν ΤΗ Σ
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Ο Ν ίΚ Κ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ^

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Κφ-αβληθέντα ετήσια 
εσοάλιστρα

Αξία εξαγοράς 
{ποσοστό επί του Λ.Ε.Α.*)

3 50%
4 60%
5 70%
6 80%
7 90%

8 και άνω 100%
*Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρΐ

Η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕίΩ

Κ.ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ
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ΕΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΑΡΙ0. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ Νο 838228

λ ΑΣ ΦΑΔΙ20ΜΕΝ0Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

£ -ΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ***21.000,00*

(ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

Η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Κ.ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ
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ΕΟΝΙ Η

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α ) ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
β) ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ Νο 838228

- ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
I '  “  ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
I  ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
I  _________________ _

Η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Κ.ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ
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ΛΟ· Ύ1 ’
Η ΕΘΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Κ.ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ
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ON IKK ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 83822S

ΔΙΚΑΙΩ Μ ΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩ ΣΗΣ

~·ζςς·'Τζ: στον Συμβαλλόμενο το  Δικαίωμα Εναντίωσης ν*ε ~·φα 
-ζεε*?.'-' του παρόντος ασφαλιστηρίου από την αίτηση γιε  
" ε  άσκηση αυτού το υ  Δικαιώματος ο Συμβαλλόμενος - * ε ~ ε  «  
« ρ τ ίτ σ ώ σ ε ι  και νααπ οστείλει με συστημένη επιστολή και ε . - χ  ο β :  
ι ρ κ χ  ' από τη ν  ημερομηνία παραλαβής από αυτόν του α σ φ α λ σ - ρ ε .

<£ ·■ :! κά γραφεία τη ς  Εταιρίας το  έντυπο ( Α ) που ε π ισ υ ν α τ τ -σ  γ ~  
ι ι χ ο »  ασφαλιστήρια.

2 3 ε  ~  — ~·ση που για οποιοδήποτε λόγο ο Συμβαλλόμενος δεν π α α ε ό ε  
m ax.: - ε τ ις  πληροφορίες που προβλέπονται από το  αρ.4 παρ.2 2 
~χ . :  -0 0 /7 0  κατά το  χρόνο υποβολής τη ς  αίτησης για α σ φ ό λ —  *  
t b e o c Ee το  παρόν ασφαλιστήριο χωρίς το υς  γενικούς και ε ι & α χ  
2 3 3 0 , ασκούς όρους που διέπουν τη ν  ασφάλιση, έχει δ ί κ α ι ο  
£ κ ^ - _ σ * ς ,  συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στα κεντρικά γ ρ ά σ ο :  
- ι ε  Ξ ': :α ία ς  το  έντυπο υπόδειγμα (Β) δήλωσης εναντίωσης 
αππχ·.:- εται στο παρόν ασφαλιστήριο με συστημένη επιστολή, z rx  
a s c — σσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής το υ  σ ’ α . - : ,  
- χ  χ ςσ λ ισ τη ρ ίο υ .

Κ.ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ
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ΥΠΟ ΔΕΙΓΜ Α (Α)

αορτήν
Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Συστπυένπ υε απόδειΕη παοαλαβήο

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρο 2 παράγρ.5 του Ν.2496/1997)

Σας δηλώνω την εναντίωση μου ως προς το περιεχόμενο του με
αριθμό
-........................  ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε διότι το
ττεριεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που 
σας υπέβαλα στα εξήςσημεία:

Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη 
εξαρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμίαισχύ έχει το πιο πάνω 
ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία 
Ο δηλών

(υπ ο γρ α φ ή)



1 1 8

Υ Π Ο Δ Ε ΙΓΜ Α  (Β)

ιροςτην
Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Συστπυένπ υε απόδειξη παοαλαβιίο

Δ Η Λ Ω ΣΗ  Ε Ν Α Ν Τ ΙΩ ΣΗ Σ (άρθρο 2 παράγρ.δτου Ν .2496 /1997)

Εας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ
^ ς  ασφάλισης δυνάμει του με αριθ.........................................
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι :

Δ εν παρέλαβα έγγραφο με τις  πληροφορίες που 
προβλέπονται από το άρθρο 4  παράγρ. 3 περίπτωση Δ  του  
Ν Δ  400 /1 970 .

Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς 
γενικούς και ειδικούςασφαλιστικούςόρους.

<ατόπιν τούτου  η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη 
:ξαρχής ως μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το  
παραπάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία 
Ο δηλών

(υ π ο γ ρ α φ ή )
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Επωνυμία Συνεργάτη: Ρ.Ρ,,Ο.5.Α. Κωδικός Συνεργάτη: 101-101-101

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΑΙΣΕΩΣ ΖΩΗΣ

Ημερομηνία Υπολογισμού Προσφοράς; 10/2 /2006

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
Ονοματεπώνυμο
Ημ. Γέννησης 1/1/1976 Ηλικία 30
Δίευθυνση
Τηλέφωνο
Επάγγελμα ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΟΣ; ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΦΜ-ΔΟΥ
Αϊ/Αρ. Δ;αβ.

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο
Ημ. Γέννησης
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Επάγγελμα
ΑΦΜ-ΔΟΥ
ΑΤ/Αρ. Διαβ.

1/1/1976

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΟΣ: ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΑΙΔΙ
Ονοματεπώνυμο 
Ημ. Γέννησης

Ονοματεπώνυμο 
Ημ.Γέννησης

ΓΟ ΓΙΑΡΟΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ2 ΙΥΜΒΟΛΑΙΟ
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COMMERCIAL Value

ί . . . . " Π μ ΜΥΊΙΚΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΒΚ 1!
ΒΑΞΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ισόβια μηνιαία σύνταξη με συμμετοχή στα κέρδη & Επιστροφή 100% των Ασφ/τρων σε περίπτωση αποβίωσης,

Καταβάλλεται ισόβια ιιπνιαία σύνταξη ή το εφάπαξ κεφάλαιο στην λήξη. Σε περίπτωση αποβίωσης πριν την έναρξη 
συνταξιοδότησης επιστρέφονται τα καθαρά καταβληθέντα ασφάλιστρα στους δικαιούχους.

Η πρόταση έχει υπολογιστεί με δυναμική αναπροσαρμογή 0%  
Διάρκεια Βασικής Ασφάλισης 25

ΣΥΜ ΠΛΗΡΩ Μ ΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

!| Κ ω δ ικό ς  
Il KôAuum c

Π ερ ιγρ α φ ή  Κ ά λα φ η ς ! Υ η ο κσ λ υ φ η Α σ φ α λ ισ μ έν ο  Κ εφ ά λα ιο
I Η λ ικ ία  1 
1 Λ ιΐΕ π ί !

ΜΟΑ

Καταβάλλεται τ ο  αοφάλισμο οε τρεις ;3 ) δ α ε ς  σε περιπτοοστ. 
Μόνιμης Ολικής Ανικσνάτητας το υ  ασφαλισμένου γ ιο εργασία με 
ποσοστό ανικανότητας 67% και όνο;,

1 0 .0 0 0 ,0 0  € 55

Α Π Α

Προβλέπετα η ¡απαλλαγή πληρωμής c a p e lJ rp a v  σε περίπτωση 
Μόνιμης Ολική- Ανσκανότητας νιο εργασία συ-νεπεία ασθένειας ή 
ατυχήματος με ποσσσ, ο cvrccvo. ητπρ 67%  κα: ova.

55

SA

Καταβάλλεται το  c -φ ό λ 'σ μ : σε περίπτωση θανάτου του 
ασφαλισμένου οπό ατύχημα. Επιπλέον προβλέπετα: διπλασιασμό; 
το υ  ασφολίσμστος εφόσον το  ατύχημα ουμβεί σε συγκεκριμένου: 

χώοουο

2 0 .0 0 0 ,0 0  € 55

Μ Ο Α /Μ Μ Α

Καταβάλλεται σ) εφάπαξ το  ασφόλισμα σε περίπτωση Μόνιμης 
Ολικής Ανικανότητας οπό ατύχημα κ α  βύηοσοστό επί του 
οσοολίσμοτος ανόλσγο το υ  βαθμού ανκανστατος σε περπτκσπ 
Μόνιμηα Μερικής Α νκσ /υ ιπ τσ ς  :π ο  ατύχημα. Επιπλέον προβλέπεται 
διπλασιασμός το υ  εσφ αλ ίσματο: Ε φ ό σ ο ν  το  ατύχημα συμβεΙ σ ε  
συγκεκριμένους χώρους.

3 0 .0 0 0 ,0 0  €



121

- . -..Λ I !Α1< Vίΐίΐΐ

ΠΙΝΑΚΑ! ΚΑΛΥ
ΜΗΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ισόβια μηνιαία σύνταξη με συμμετοχή στα κέρδη & Επιστροφή 100% των Ασφ/τρων σε περίπτωση αποβίωσης.

Κσταβάλλετα! ισόβια μηνιαία σύνταξη ή το εφάπαξ κεφάλαιο στην λήξη. Σε περίπτωση αποβίωσης πριν την έναρξη 
συνταξιοδότησηςεπιστρέφονται τα καθαρό καταβληΒέντα ασφάλιστρα στους δικαιούχους.

400,00 €
2.210,68 €

ΣΥΜ Π ΛΗ ΡΩ Μ ΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο 
Ετήσια Καθαρά Ασφάλιστρα

Κωδικός Κάλυφ]ζ Περιγραφή Κάλυψης 1 Ασφαλισμένο Κεφάλαιο |
! ! 
ι 1

Ετήσια Καθαρό 
Ασφάλιστρα

Απλή Συμπληρωματική Ασφάλεια Ο,Οϋ ̂
ΜΟΑ Μόνιμη Ολική Αναπηρία από Ασθένεια 10.000,00 € 7,00 €
ΑΠΑ Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων 46,21 €
0Α θάνατος Από Ατύχημα 20.000,00 € 20,00 €

ΜΟΑ/ΜΜΑ Μόνιμη Ολική/Μερική Αναπηρία από Ατύχημα 30.000,00 € 30,00 €

Σύνολο Καθαρών Ετησίων Ασφαλίστρων: 2.212,35 €
Σύνολο Μικτών Ετησίων Ασφαλίστρων: 2,374,75 €
Σύνολο Μικτών Ασφαλίστρων Ετήσιος Δόσης: 2,374,75 €

Η πρώτη δόση επιβαρύνεται με Δικαίωμα Συμβολαίου 15 €



122

' Ο Μ Μ Ε Κ Ο Α Ι’

. αϊ _λΐ .... ι:.: . λ . ...... . - *-~ι - .
ΤΏί. ΜΑβΗΜΑΉΚΩΚ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Ισόβιε. μηνιαίο σύντοξη *· Επιστροφή 100% των Ασφ/τραν σε περίπτ&ιση σπορίκσης

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Αρχής 
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Λήξης 
Αξία Εξαγοράς Λήξης 
Μερίσματα Λήξης
Σ Υ Ν Ο Λ Ο στη λήξη

400.00
400.00 

74.925,33 
15.167,64 
90.092,97

Η στήλη Υπεραπόδοση δίνει μια ένδειξη της συμμετοχής με σταθερό επιτόκιο επενδύσεων 5% σε όλη τη 
διάρκεια της ασφάλισης και με την προϋπόθεση οτι τα μερίσματα παραμένουν με ανατοκισμό στον ειδικό 
λογαριασμό μερισμάτων της Εταιρίας.

Έτος Ασφάλιστρο || 

................. 1

Ασφαλισμένο | 
Κεφάλαιο

Αξία Εξαγοράς Υπεραπόδοση ΣΥΝΟΛΟ || Έτος

2.210,68 400,00 -

¿, 2.210,68 400,00 £
3 2.210,68 400,00 2.689,84 12,14 2.701,98 3
4 2.210,68 400,00 4.709,07 57,11 4.766,18 4
0 2.210,68 400,00 6.795,37 137,57 6,533,44 5
β 2.210,68 400,00 8.952,55 256,36 9.208,91 β
■7
.· 2.210,68 400,00 11.181,57 416,47 11,598,04 "7

3 2.210,68 400,00 13.485,45 521,10 14.106,55 8
§ 2.210,68 400,00 15.866,85 873,64 16.740,49 ε

10 2.210,68 400,00 18.323,56 1.177,68 19.506,24 10
11 2.210,68 400,00 20.873,56 1.537,05 22.410,61 11
12 2.210,68 400,00 23.504,96 1.955,78 25.450,74 12
13 2.210,68 400,00 20.226,06 2.438,17 23.664,23 13
14 2.210,68 400,00 29.040,27 2.988,79 32.029,06 14
15 2.210,58 400,00 31.951,23 3.612,46 35.563,69 «!τ
16 2.210,68 400,00 35.351,24 4.314,32 39.665,56 16
17 2.210,68 400,00 38.925,22 5.099,80 44.025,02 Τ Τ’ Λ/
10 2.210,68 400,00 42.681,33 5.974,68 48.656,01 18
19 2.210,68 400,00 46.628.40 5.945,08 53.573,48 19
20 2,210,68 400,00 30,776,03 8.017,3: 58.793,55 20
21 2.210,68 400,00 55.134,73 9.198,86 64.333,59 22

2.210,68 400,00 59.715,84 10.496,49 70.212,33 ί -

23 2.210,68 400,00 64.531,89 11.518,20 76.450,09 “3 Τ'
24 2.210,68 400,00 69.596,63 13.472,30 83.068,93 24
23 2.210.68 400,00 74.925,33 13,167,64 90.092.97 2?
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δ ι ε ύ θ υ ν σ η  Α τ ο μ ι κ ώ ν  Α σ φ α λ ε ι ώ ν  Ζ ω ή ς

ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΗ ΡΙΟ  Ν ο ___ __________________________________

ΖΗΜΙΑ Ν ο ____________________;______________________

ΟΝΟΜ /ΝΥΜ Ο: Π ΑΤΡΩΝΥΜ Ο :

Δ/ΝΣΗ Κ ΑΤΟ ΙΚ ΙΑΣ : _  . _ . ΤΗΛ:

Δ/ΝΣΗ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ : ΤΗΛ:

ΦΥΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΑΜ ΕΙΟ  Κ ΥΡΙΑΣ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Σ :__________ __________________________ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ: ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ:
1. Αναφέρατε το όνομα του γιατρού η του Νοσοκομείου ί  Κλινικής που σας παρείχαν Ιατρική
Περίθλαψη:__________________________________________________  Τήλ.:________
2. Περιγράψτε λεπτομερώς το ατύχημα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ενινε:

1. Αναφέρατε το όνομα του γιατρού ή του Νοσοκομείου ' Κλινικής που σας χορήγησε αναρρωτική

2. Πήρατε αναρρωτική άδεια απο το Ταμείο Κυρίας Ασφάλισης; ΝΑΙ ΟΧ)
3. Ημερομηνία εισόδου στο Νοσοκομείο'Κλινική· Ημερομηνία εξόδου:_________
Αναφέρατε σχετικά με την ασθένεια σας (Φύση και συμπτώματα):

Ο υπογραφόμενος δηλώνω υπευθυνα εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευοούς δηλώσεως 
ότι τα  ανωτέρω είναι αληθινά και ότι συμπληρώθηκαν σωστά.

Ημερομηνία_________ _______________
Ο Λαβών τη δήλωση Ο Υπευθύνως δηλών
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ΝΟΜΟΣ YiT APIO. 2496

Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για 
την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ87/Τ.Α716.5.1997)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Η έννοια και στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης

1. Με την ασφαλιστική σύμβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον 
συμβαλλόμενο της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα) 
σε χρήμα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν 
επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η 
υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση).

2. Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία των 
συμβαλλομένων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος, αν αυτός είναι 
διαφορετικό πρόσωπο, τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, το πρόσωπο 
ή το αντικείμενο και τη χρηματική αξία του ή την περιουσία που απειλούνται ή 
σχετίζονται με την επέλευση του κινδύνου, το είδος των κινδύνων 
(ασφαλιστικοί κίνδυνοι), το τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή 
(ασφαλιστικό ποσό), τις τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης, το ασφάλιστρο και το 
εφαρμοστέο δίκαιο, αν αυτό δεν είναι το ελληνικό.

3. Ο ασφαλιστής, μέχρι την αποδοχή της πρότασης προς ασφάλιση, μπορεί να 
παράσχει προσωρινή ασφαλιστική κάλυψη, η οποία μετατρέπεται σε 
οριστική, αν εντός του χρόνου διάρκειας της προσωρινής κάλυψης συναφθεί 
η ασφαλιστική σύμβαση.

Αρθρο 2 
Ασφαλιστήριο

1. Η ασφαλιστική σύμβαση αποδεικνύεται με έγγραφο που εκδίδεται από τον 
ασφαλιστή. Η με μηχανικό μέσο αποτύπωση της υπογραφής του ασφαλιστή 
αρκεί. Το ασφαλιστήριο μπορεί να εκδοθεί και σε διαταγή ή στον κομιστή.

2. Ο ασφαλιστής υποχρεούται να παραδώσει στον λήπτη της ασφάλισης 
ασφαλιστήριο ή, αν έχει συμφωνήσει προσωρινή κάλυψη, έγγραφο 
προσωρινής κάλυψης.
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3. Το ασφαλιστήριο και το έγγραφο προσωρινής κάλυψης πρέπει να περιέχουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης και τον τόπο και χρόνο 
έκδοσής τους. Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει 
αντίγραφα των επεξηγήσεων και στοιχείων που τυχόν έδωσε στον ασφαλιστή 
κατά τη σύναψη της σύμβασης, καθώς και αντίγραφο του ασφαλιστηρίου, σε 
περίπτωση που τούτο απωλέσθηκε.

4. Όταν η σύμβαση διέπεται από γενικούς ή ειδικούς ασφαλιστικούς όρους, ο 
ασφαλιστής οφείλει να μνημονεύσει τούτο στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που 
αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και να τους 
παραδώσει στον ασφαλισμένο μαζί με το ασφαλιστήριο.

5. Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για 
ασφάλιση, οι παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την αρχή, 
εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται γραπτά εντός ενός (1) 
μηνάς από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου και εφόσον ο ασφαλιστής τον 
έχει ενημερώσει για την παρέκκλιση και για το δικαίωμα εναντίωσης γραπτά ή 
με σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, στοιχειοθετημένη με 
εντονότερα στοιχεία από τα λοιπά, ώστε να υποπίπτει εύκολα στην αντίληψη 
και έχει χορηγήσει σε αυτόν σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης 
εναντίωσης. Αν ο ασφαλιστής παρέλειψε να ενημερώσει ως άνω τον λήπτη 
και να του χορηγήσει το ως άνω υπόδειγμα, τότε οι παρεκκλίσεις δεν 
δεσμεύουν τον λήπτη της ασφάλισης και θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί το 
περιεχόμενο της αίτησης για ασφάλιση.

6. Αν ο ασφαλιστής δεν παρέδωσε στον λήπτη της ασφάλισης κάποια από τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση Η και παρ. 3 
περίπτωση Δ του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, κατά το χρόνο της 
υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή αν δεν παρέδωσε τους ασφαλιστικούς 
όρους σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τότε η σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί με βάση το ασφαλιστήριο, τους ασφαλιστικούς 
όρους, καθώς και τις τυχόν επιπλέον πληροφορίες που προσδιορίζουν γενικά 
τη συγκεκριμένη σύμβαση, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται 
γραπτά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του 
ασφαλιστηρίου. Αν παρέλθει αυτή η προθεσμία άπρακτη, η σύμβαση ισχύει 
αναδρομικά, από το χρόνο της σύναψής της. Η ως άνω προθεσμία δεν 
αρχίζει, αν ο ασφαλιστής δεν έχει ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμα 
εναντίωσης τον λήπτη της ασφάλισης γραπτά ή με ευκρινή σημείωση στην 
πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και δεν έχει χορηγήσει σε αυτόν σε χωριστό 
έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης. Το δικαίωμα εναντίωσης 
αποσβέννυται μετά πάροδο δέκα (10) μηνών από την πληρωμή του πρώτου 
ασφαλίστρου. Σε περίπτωση εναντίωσης, ματαιούται η σύναψη της 
σύμβασης. Το βάρος της απόδειξης της παράδοσης των εγγράφων φέρει ο 
ασφαλιστής. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού δεν θίγονται.

7. Σε περίπτωση που, μετά από ειδική αίτηση του λήπτη της ασφάλισης, η 
ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται αμέσως, μπορεί να συμφωνηθεί κατά τη 
σύναψη της σύμβασης η παραίτηση από το δικαίωμα χορήγησης των κατά 
την παρ. 6 του άρθρου αυτού πληροφοριών, μέχρις ότου ο ασφαλιστής 
παραδώσει το ασφαλιστήριο.

8. Όλοι οι όροι του ασφαλιστηρίου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εύλογα 
συμφέροντα του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου και να 
γράφονται με σαφήνεια και με ευδιάκριτα στοιχεία. Συμφωνία παραίτησης



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α ΣΘ ΕΝ ΕΙΩ Ν

Ά ρθρο 31
Α σφ άλιση ατυχημάτω ν

Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η ασφάλιση ατυχημάτων περιλαμβάνει τις 
σωματικές βλάβες που προέρχονται από εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ξένη 
προς της πρόθεση του ασφαλισμένου αιτία, εφόσον προκαλέσει προσωρινή ή 
μόνιμη, μερική ή ολική αναπηρία ή θάνατο ή ανάγκη νοσηλείας.

Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή για την 
τυχόν ύπαρξη άλλης ασφάλισης κατά ατυχημάτων. Παράβαση της 
υποχρέωσης αυτής δίνει δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη 
σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση της 
παράλειψης.

Μπορεί να συμφωνηθεί η καταβολή ασφαλίσματος που αντιστοιχεί είτε στις 
συγκεκριμένες άμεσες ζημιές του ασφαλισμένου είτε στα τυχόν κατ' αποκοπή 
για κάθε περίπτωση συμφωνημένα ποσά εφάπαξ ή σε περιοδικές παροχές 
είτε στην παροχή ιατροφαρμακευτικών και χειρουργικών υπηρεσιών. Αν 
συμφωνήθηκε η καταβολή των συγκεκριμένων άμεσων ζημιών, έχουν 
εφαρμογή τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος νόμου.
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Αρθρο 32
Ασφάλιση ασθενειών

1. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η ασφάλιση ασθενειών περιλαμβάνει τις 
ασθένειες που προέρχονται από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν, 
αλλά ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά τη 
σύναψη της σύμβασης.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και 
στην ασφάλιση ασθενειών.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

1. Κάθε δικαιοπραξία που περιορίζει τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης, 
του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος είναι άκυρη, εκτός αν 
ορίζεται κάτι άλλο ειδικά στον παρόντα νόμο ή αν πρόκειται για ασφάλιση 
μεταφοράς πραγμάτων, πίστωσης ή εγγύησης, καθώς και θαλάσσια ή 
αεροπορική ασφάλιση ζημιών.

2. Οι διατάξεις του ένατου τμήματος του εμπορικού νόμου, όπως ισχύει, 
καταργούνται.

3. Το άρθρο 33 παρ. 1 του ν.δ/τος 400/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως 
ασφαλΐσεως» (ΦΕΚ 10 Α'), όπως ισχύει, καταργείται.

4. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμενες ασφαλιστικές 
συμβάσεις διέπονται εφεξής από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 34

Η ισχύς των άρθρων 1 έως 33 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


