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Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για την ασφάλιση, παρέχονται στην Προσφορά Ασφάλισης, στην Αίτηση Ασφάλισης και στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, έναντι τρίτων,  για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν προκληθούν σε αυτούς, από την 
κυκλοφορία του ασφαλισμένου ποδήλατου, καθώς επίσης και ζημιές στο ίδιο το ποδήλατο.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;
Όσες από τις παρακάτω καλύψεις που παρέχονται προαιρετικά με το προϊόν αυτό, δεν επιλεχτούν:

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Βασικές Καλύψεις

 Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία ποδήλατου

    Διασταυρούμενη ευθύνη

    Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

    Ολική κλοπή ποδήλατου

    Ίδιες ζημιές από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση, 
πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη, τρομοκρατικές/πολιτικές/
κακόβουλες ενέργειες, φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα

    Προστασία αξίας ειδικής ενδυμασίας  και εξοπλισμού ποδηλάτη

    Ενοικίαση υποκατάστατου ποδήλατου

    Νομική προστασία

    Φροντίδα ατυχήματος

    Προσωπικό ατύχημα ποδηλάτη

Α. Προκειμένου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δεν 
καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση, 
ζημιές που άμεσα ή έμμεσα, προκλήθηκαν από ή σχετίζονται με:

Πόλεμο, πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες, μόλυνση από οποιαδήποτε αιτία.

Ζημιές αυτού καθ’ αυτού του ασφαλισμένου ποδηλάτου.

Οποιαδήποτε ζημιά  εκτός από σωματική βλάβη ή υλική ζημιά  
(π.χ. οικονομική, κ.λπ.) ή άλλη, παρούσα ή μελλοντική αποθετική ζημιά.

Περιστατικά που δεν συνδέονται με την κυκλοφορία του 
ασφαλισμένου ποδηλάτου. 

Οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης του 
ασφαλισμένου ποδηλάτου, εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις.

Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα ή είναι απόρροια 
συμβατικών υποχρεώσεων των ασφαλισμένων προσώπων.

Ποινές ή αποζημιώσεις παραδειγματικού ή τιμωρητικού χαρακτήρα.

Οδηγό ο οποίος είναι ηλικίας κάτω των 5 ετών και άνω των 70 ή από 
οδηγό ο οποίος κατά τον χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την 
επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

Ποδήλατο, του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή 
που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή όταν αυτό δεν 
κυκλοφορεί νόμιμα ή κυκλοφορεί ενώ δεν έχει υποβληθεί στους 
κρατικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις 
ή κυκλοφορεί σε οδούς όπου απαγορεύεται από τις Αρχές η 
κυκλοφορία ή συμμετέχει σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς 
κινδύνους όπως παρελάσεις, αγώνες-διαγωνισμούς ταχύτητας, 
ακρίβειας, δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους, εκτός και αν 
αναφέρεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο.

Ποδήλατο που συμμετέχει σε εγκληματικές πράξεις ή παράνομες 
δραστηριότητες ή καταδιώκεται από τις Αρχές και οδηγείται από 

τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή πρόσωπα στα 
οποία ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος έχουν επιτρέψει 
την οδήγηση ή προκαλούνται σε πρόσωπα που συμφώνησαν να 
μεταφερθούν με το ασφαλισμένο ποδήλατο ενώ γνώριζαν πως αυτό 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εγκληματικής πράξης ή πως αυτό 
έχει αφαιρεθεί από τον νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα.

Αντικείμενα που ανήκουν στην οικογένεια του ή στους συνοικούντες 
με τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο ή/και τον οδηγό 
ή/και τον υπεύθυνο ή/και τον προστιθέντα στην οδήγηση του 
ασφαλισμένου ποδηλάτου.

Αντικείμενα που μεταφέρονται με το ασφαλισμένο ποδήλατο. 

Ποδήλατο που ωθείται από οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός από τη 
δύναμη του αναβάτη του ή/και τη συμπληρωματική υποβοήθηση 
του ηλεκτροκινητήρα του, ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που 
κινείται ή όχι σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα, εκτός αν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά στο ασφαλιστήριο. Αν στο ασφαλιστήριο 
έχει συμφωνηθεί να ασφαλίζεται ρυμούλκα, μπαγκαζιέρα ή άλλο 
παρελκόμενο όχημα ή άλλο εξάρτημα, τότε η ασφάλιση θα ισχύει 
ως προς αυτά μόνο εφόσον είναι προσαρτημένα στο ασφαλισμένο 
ποδήλατο. 

Ποδήλατο που κινείται εντός καταστημάτων-εκθέσεων  ποδηλάτων.

Επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών που επιβάλλονται από 
διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, για  παράβαση, από τον 
λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο, νόμων ή αστυνομικών 
διατάξεων, όπως και των σχετικών δικαστικών εξόδων, που 
προέρχονται από αποφάσεις αυτών των Αρχών.

Ποδήλατο που χρησιμοποιείται, κινείται, λειτουργεί, συντηρείται 
εντός των εγκαταστάσεων αεροδρομίων.

Πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου.

Απώλειες ή ζημιές που θα προκληθούν μέσα σε χώρους 
στάθμευσης, οι οποίοι ανήκουν στον ασφαλισμένο ή 

Οδική βοήθεια



Πού είμαι καλυμμένος;
 Στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•   Η ειλικρινής, συνεπής και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης.
•  Η μέριμνά σας για την εμπρόθεσμη ανανέωση της ασφαλιστικής σας σύμβασης. 
•  H έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρίας για κάθε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση.
•  Η άμεση αναγγελία κάθε ζημιάς και η προσκόμιση κάθε σχετικού στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία σε περίπτωση αιτήματος 

αποζημίωσης.

Πότε και πώς πληρώνω;
Για την απρόσκοπτη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβάλλονται έως και την ημερομηνία που αυτά είναι 
απαιτητά, με τους εξής τρόπους:
•   Ηλεκτρονικά μέσω του pay.minetta.gr με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με δυνατότητα άτοκων δόσεων.
•   Στα ταμεία των γραφείων της Εταιρίας.
•   Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.
•   Στον -συνεργαζόμενο με την ΜΙΝΕΤΤΑ- ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση 
ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρία, είτε στα γραφεία της είτε στον, 
συνεργαζόμενο με αυτήν, ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητάς του.

Ζημιές σε σοδειές, δάση, άλση, αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα 
καλλιεργημένες εκτάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές, 
πτηνοτροφικές μονάδες.

Απώλειες ή ζημιές που συνέβησαν από γεγονότα τα οποία 
συνιστούν ανωτέρα βία, καθώς και από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, 
κατολίσθηση, καθίζηση, πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες ή άλλα 
φυσικά φαινόμενα.

Πλημμελή συντήρηση του ποδηλάτου, φυσιολογικές φθορές, 
φθορές λόγω χρήσης, έξοδα συντήρησης, μείωση απόδοσης ή 
εμπορικής αξίας και αποθετικές ζημιές λόγω στέρησης χρήσης του.

Β. Προκειμένου ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (εκτός Αστικής 
Ευθύνης και Προσωπικού Ατυχήματος), ισχύουν και οι ακόλουθες 
εξαιρέσεις:

Η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές ή απώλειες που άμεσα ή έμμεσα 
οφείλονται σε ή προξενήθηκαν από κάποιο από τα παρακάτω:

Ζημιές που  προϋπήρχαν της ασφάλισης.

Από πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου ή/και του 
οδηγού ή/και των προστιθέντων από αυτούς στην οδήγηση.

Από οδηγό του ασφαλισμένου ποδηλάτου ενώ αυτός βρισκόταν υπό 
την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ζημιές σε μη συνήθη εξοπλισμό και εξαρτήματα του ασφαλισμένου 
ποδηλάτου που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή, εκτός αν 
έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία.

Από το μεταφερόμενο και προς το μεταφερόμενο με το 
ασφαλισμένο ποδήλατο φορτίο, εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί 
διαφορετικά στο ασφαλιστήριο.

Όταν το ασφαλισμένο ποδήλατο, κατά τη στιγμή του ατυχήματος, 
μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν από το όριο που προβλέπεται 
στην οιαδήποτε άδεια αυτού (νόμιμη, κατασκευαστή κ.τλ.).

Από τη χρήση-λειτουργία του ασφαλισμένου ποδηλάτου για τη 
μεταφορά εκρηκτικών ή εύφλεκτων αερίων ή υγρών.

Απώλειες  ή ζημιές που συνέβησαν από γεγονότα τα οποία 
συνιστούν ανωτέρα βία, καθώς και από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, 
κατολίσθηση, καθίζηση, πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες ή άλλα 
φυσικά φαινόμενα.

Οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση του ποδηλάτου, φυσιολογικές 
φθορές, φθορές λόγω χρήσης, έξοδα συντήρησης, μείωση απόδοσης 
ή εμπορικής αξίας και αποθετικές ζημιές λόγω στέρησης χρήσης του.

Γ.  Προκειμένου ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
η ασφάλιση δεν καλύπτει τα ατυχήματα και τις άμεσες ή έμμεσες 
συνέπειές τους, που:

Οφείλονται σε πρόθεση του ασφαλισμένου ή τυχόν δικαιούχου του 
ασφαλίσματος.

Οφείλονται σε προϋπάρχουσες αιτίες ή αναπηρίες και γενικά σε κάθε 
μορφής νόσους, ασθένειες ή παθήσεις ή σε χρόνιο αλκοολισμό, 
κατάσταση μέθης ή χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οφείλονται σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από 
τη διανοητική κατάσταση (μόνιμη ή προσωρινή) του ασφαλισμένου.

Οφείλονται στη διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης άδικης επίθεσης ή 
εγκλήματος από τον ασφαλισμένο.

Οφείλονται σε έκρηξη ή διαρροή θερμότητας και ακτινοβολίας που 
εκλύεται από τη διάσπαση ή ένωση ατόμων ή από επιδράσεις, άμεσα 
ή έμμεσα, ατομικής ενέργειας, ακτίνων Χ και γενικά ραδιενεργών 
στοιχείων.
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