ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
Με ειδική συμφωνία και καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου η Εταιρία αναλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη του υποψήφιου οδηγού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής του εξέτασης έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και για τα αναφερόμενα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
ποσά κάλυψης. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψηφίων οδηγών δημοσίους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς.
2.
Επίσης με ειδική συμφωνία και καταβολή πρόσθετου ασφαλίστρου σε περίπτωση τροχαίου
ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου
εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος κι έως
του ασφαλισμένου ποσού το οποίο αναγράφεται στο πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
3.
Η κατά του κινδύνου της παραγράφου 2 ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές σε μη συνήθη εξαρτήματα και εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Δεν καλύπτονται ζημιές εφ’ όσον αυτές προκλήθηκαν σε
χρόνο που το αυτοκίνητο είχε αφαιρεθεί από το νόμιμο κάτοχό του, χωρίς τη γνώση και τη θέληση
του. Για την καταβολή αποζημίωσης ζημιών από την κάλυψη της παραγράφου 2 προαπαιτούμενο
είναι σε κάθε περίπτωση το συμβάν να δηλώνεται στην Αστυνομική Αρχή, η οποία θα καλείται και
θα επιλαμβάνεται την ώρα του συμβάντος, άλλως η ζημιά δεν θα καλύπτεται.
4.
Η ειδική ασφαλιστική κάλυψη της παραγράφου 2 συμφωνείται με απαλλαγή ποσού € 500
ή € 300 ή € 150 κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου, οπότε και η Εταιρία ευθύνεται μόνο για την πέραν
του ποσού της απαλλαγής ζημιά και ανεξαρτήτως της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος,
με ανώτατο ποσό αποζημίωσης €10.000.
5.
Το ποσό της απαλλαγής μπορεί να διαφοροποιηθεί μονομερώς από την Εταιρία με μόνη την
αναγραφή του νέου ποσού απαλλαγής στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς τροποποίηση του
παρόντος ειδικού όρου.
6.
Για το παρόν ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι ασφάλισης και εξαιρέσεις που συνοδεύουν
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κι όπως έχουν ορισθεί από την Εταιρία.
1.

