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PREAMBLE 
 
Lumen Insurance and the Insured named in the schedule of this 
Policy agree that: 
 
(a) the Proposal and Declaration made by the Insured 

(including any additional or supplementary information 
supplied) shall be the basis of this contract and is deemed 
to be incorporated herein 

 
(b) the Insured has paid or agreed to pay the premium as 

consideration for such insurance 
 
(c) Lumen Insurance will subject to the terms, exceptions and 

conditions contained in this policy or endorsed hereon 
(hereinafter collectively referred to as the Terms of this 
Policy) provide insurance in accordance with the limits 
specified in the schedule during the period of insurance or 
any subsequent period for which Lumen Insurance shall 
accept the renewal premium. 

 
Signed on behalf of Lumen Insurance the date stated in the 
schedule. 

 
Julian J Mamo 
Managing Director  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For the Sections of the Policy applicable to this 
Insurance please refer to "Insurance Provided" in the 

Policy Schedule as amended by any Endorsement. 
 
Lumen Insurance, a trade name of GasanMamo Insurance Ltd (The 
Company) a general insurance company, regulated by the Malta 
Financial Services Authority operating in Cyprus through freedom of 
establishment represented by Agents and Attorneys Prodromou & 
Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies and Consultants Ltd. 
Registered in Malta, Msida Road, Gzira GZR1405, Malta 
 

1. Indemnity to the Insured and other persons in Cyprus. 
The Company will, subject to the Limits of Liability and the 
Jurisdiction Clause, indemnify the Insured or any Authorised 
Driver specified in the Schedule, against all sums including 
claimant's costs, interest and expenses, which the Insured or the 
Authorised Driver shall become legally liable to pay as a result of 
an accident caused by or arising out of the use of the Motor 
Vehicle in Cyprus in respect of - 
(a) bodily injury to or death of any person; 
(b) emergency treatment to any person; 
(c) damage to property. 
 
2. Indemnity to the Insured and other persons outside 
Cyprus. 
The Company will, subject to the Limits of Liability indemnify the 
Insured or any Authorised Driver specified in the Schedule, 
against all sums including claimant's costs, interest and expenses 
which the Insured or the Authorised Driver shall become legally 
liable to pay as a result of the use of the Motor Vehicle in the 
territory of any State, outside Cyprus, which is a signatory party 
of the Multilateral Guarantee Agreement: 
 
Provided that, the indemnity granted under this paragraph, is 
the indemnity which is required by the legislation on compulsory 
insurance against civil liability which arises out of the use of a 
Motor Vehicle which is in force in the State where the incident 
causing such a liability has occurred. 
 
3. Indemnity to Legal Personal Representatives. 
In the event of the death of any person entitled to indemnity 
under this Section the Company will in respect of the liability 
incurred by such person indemnify his legal personal 
representatives in the terms and subject to the limitations which 
applied to such person before the time of his death. 
 
4. Application of Limits of Liability. 
The Company’s liability under this Section shall not exceed the 
Limits of Liability specified in the Schedule: 
 
Provided that, in the event where indemnity is required to be 
provided as a result of the use of the Motor Vehicle in the 
territory of any State, outside Cyprus, which has signed the 
Multilateral Guarantee Agreement and the indemnity granted 
under this Policy is for a greater amount than the minimum 
amount envisaged under the respective legislation of the State 
where the incident giving rise to such liability has occurred, then 
the higher amount applies even though the incident has 
occurred outside Cyprus. 

 
5. Representation and Defence. 
The Company may on its own judgement – 
 
(a) arrange for representation at any inquest or fatal inquiry in 

respect of any death which may be the subject of indemnity 
under this Section; 

(b) undertake the defence of proceedings in any court of law in 
respect of any act or alleged offence causing or relating to 
any event which may be the subject of indemnity under this 
Section. 

 
6. Expenses. 
The Company will pay all costs and expenses incurred with its 
written consent. 
 
7. Passenger Limitation. 
In the event of an accident occurring whilst the Motor Vehicle is 
carrying a greater number of persons than that stated in the 
Schedule, the Insured and/or the driver shall repay to the 
Company a rateable proportion of the total amount payable by 
the Company in respect of such persons. 
 
 
 
 
 

SECTION 1 – LIABILITY TO THIRD PARTY 
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8. Illegal Passengers. 
In the event where the Company pays any amount by virtue of 
the provisions of the Law in respect of bodily injury to or death 
of any person who is carried in or upon the Motor Vehicle with 
the consent of the Insured or the driver in defiance of any law or 
regulation then the Insured and/or the driver shall repay this 
amount to the Company and the Company has the right to 
pursue the recovery of this amount from the Insured and/or the 
driver. 

 
JURISDICTION CLAUSE 

 
The Company shall not be liable to indemnify any person under 
Section 1 in respect of judgements which are not delivered by a 
Court of competent jurisdiction in the Republic of Cyprus during 
any judicial proceedings for the payment of any amount in the 
form of compensation under paragraph 1 of Section 1, and the 
meaning of the term “judgement” is the one attached to it by 
the Law. 
 
 
 

EXCEPTIONS TO SECTION 1 
 
The Company shall not be liable - 
 
(a) under paragraphs 1, 2 or 3 above to indemnify any person 

(i) unless such person shall observe fulfil and be 
subject to the Terms of this Policy in so far as they 
can apply; 

(ii) if such person is entitled to indemnity under any 
other policy; 

 
(b) in respect of death of or bodily injury to any person or 

damage caused by or arising out of or in connection with 
the bringing of a load to such vehicle for loading thereon 
or the taking away of any load from such vehicle after 
unloading therefrom; 

 
(c) in respect of any liability which arises by virtue of an 

agreement but which would not have arisen in the 
absence of such agreement; 
 

(d) in respect of any sum which any person claiming to be 
indemnified would have been entitled to recover from any 
party but for an agreement between such person and 
such party; 

 
(e) in respect of any liability of a person resulting from 

intentional or premeditated act, deed or omission which 
constitutes a criminal offence according to the Criminal 
Code and which cannot be considered as an accidental 
event; 

 
(f) in respect of liability for bodily injury to or death of or 

damage to property of any person who at the time of the 
use of the Motor Vehicle, which gave rise to the liability, 
was carried at his own free will in or upon such Motor 
Vehicle, was entering or getting into the vehicle or 
alighting therefrom and such person knew or had reasons 
to believe that the Motor Vehicle was stolen or was 
illegally held; 

 
(g) in respect of damage to any property being loaded or 

unloaded or carried in or upon the Motor Vehicle; 
 
(h) in respect of damage to property belonging to or in the 

possession, custody or control of - 

(i) any person claiming to be indemnified under this 
Policy;  or  

(ii) a member of the same household as any person 
claiming to be indemnified under this Policy; 
 

(i) in respect of damage by vibration or by the weight of the 
Motor Vehicle or of the load carried by the Motor Vehicle 

to any bridge, weighbridge, flyover, viaduct, road or 
anything beneath these; 

 
(j) in respect of any liability of whatsoever nature directly or 

indirectly caused by or contributed to by or arising from 
ionising radiation or contamination by radioactivity from 
any nuclear fuel or from any nuclear waste from the 
combustion of nuclear fuel. For the purposes of this 
exception combustion shall include any self-sustaining 
process of nuclear fission; 
 

(k) in respect of any liability directly or indirectly caused by or 
contributed to by or arising from nuclear weapons 
material; 
 

(l) to indemnify – 
 
 if the vehicle is driven by, or is in the charge of, any   

person who at the time of driving, the driver is found to be 
over the limit prescribed by law for alcohol; or is driving 
whilst unfit through drink or drugs, except for drugs taken 
under medical supervision and not for the treatment of 
drug addiction; or fails to provide a sample of breath, 
blood or urine when required to do so, without lawful 
reason. 

 
 
(m) in respect of damage to any disabled motor vehicle 

attached to any Motor Vehicle in respect of which 
indemnity is provided by this Policy. 

 
(n) in respect of liability for bodily injury to or death of any 

person arising as a result and in the course of his 
employment by the insured, when such liability is covered 
under a policy issued in accordance to the Employers’ 
Liability Compulsory Insurance Law. 

 
 
 

AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS AND RIGHT OF 
RECOVERY 

 
In the event of the Company paying any amount by virtue of the 
provisions of the Law for which the company would not be liable 
to pay under the Terms of this Policy, the Insured and/or the 
driver shall repay such amount to the Company and the 
Company has the right to pursue the recovery of this amount 
from the Insured and/or the driver. 
 
The Insured and/or the driver also undertakes to repay to the 
Company any amount which it has paid by virtue of any 
agreement, being an agreement which is in force - 
 

(a) between the Government of the Republic of Cyprus and 
the Motor Insurers’ Fund;  or 

(b) between the Company and the above mentioned Fund;  or 

(c) between the Company and all other companies members 
of the Motor Insurers’ Fund;  or 

(d) between the Cyprus International Insurance Bureau and 
any Foreign International Insurance Bureau, 

 
and which amount the Company would not otherwise be liable to 
pay under this policy. 
 
 
 

LIMITATION OF ACTIONS 
 
In case an action, instituted against the Insured and/or the 
driver, in relation to an event that the Company would otherwise 
be liable to cover under this Section, has been statute barred vis 
á vis the Company by virtue of the Provisions of the Law, the 
Company shall have no liability under this Section for the 
payment of any amount to the Insured or the driver irrespective 
of whether he has paid any amount or not. 
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1. Loss or Damage. 
The Company will indemnify the Insured against loss of or 
damage to the Motor Vehicle and its accessories and spare parts 
whilst thereon. 

 
At its own option the Company may pay in cash the amount of 
the loss or damage or may repair, reinstate or replace the Motor 
Vehicle or any part thereof or its accessories or spare parts. 
 
The liability of the Company shall not exceed the value of the 
parts lost or damaged and the reasonable cost of fitting such 
parts it being understood that the Company’s liability shall be 
limited to the reasonable market value of the Motor Vehicle at 
the time of the loss or damage but not exceeding the value 
stated in the Schedule. A claim for any unobtainable part or 
accessory will be limited to cost shown in the manufacturer’s last 
published price list plus reasonable cost of sea freight to Cyprus 
plus import duty plus reasonable cost of fitting. 

 
In the case the insured is the first owner of the motor vehicle 
and such vehicle is brand new at the inception of this policy, and 
the vehicle has been insured for it’s listed price on the date 
registered , should it get stolen within 12 months from its 
registration and cannot be recovered within three months, or 
suffers loss or damage covered under this policy which exceeds 
60% of its official selling price on the date of the damage, the 
Company will replace the vehicle with a new one of the same 
type and model provided that this is available in the Cyprus 
Market. 
Should the Company decide to pay in cash, the Company will 
pay the insured the amount of the official list price of the vehicle 
on the date of the loss but limited by the amount shown on the 
Policy schedule. 
 
2. Hire Purchase Agreement or Mortgage. 
If to the knowledge of the Company the Motor Vehicle is the 
subject of a hire purchase agreement or of a pledge for security 
purposes any payment in cash under this Policy shall be made to 
the owner described in the hire purchase agreement or to the 
registered creditor whose receipt shall be a full and final 
discharge to the Company in respect of such loss or damage. 
 
3. Protection and Removal after Accident. 
If the Motor Vehicle is disabled by reason of loss or damage 
insured under this Policy the Company will subject to the Limits 
of Liability bear the reasonable cost of protection and removal to 
the nearest repairers and of delivery within the country where 
the loss or damage was sustained. 
 
4. Authority to Repair. 
 
The Insured may authorise the repair of the Motor Vehicle 
necessitated by damage for which the Company may be liable 
under this Policy provided that 
 
(a) the estimated cost of such repair does not exceed the 

Authorised Repair Limit; 
(b) a detailed estimate of the cost is forwarded to the Company 

without delay. 
 
 
 

EXCEPTIONS TO SECTION 2 
 
The Company shall not be liable to pay for - 
 
1. consequential loss; 
 
2. depreciation, whether due to an accident or not, wear and 

tear mechanical electrical electronic or computer breakdowns 
failures or breakages; 

 

3. damage to tyres unless damage is caused to other parts of 
the Motor Vehicle at the same time; 

 
4. damage caused by overloading or strain; 
 
5. loss of or damage to accessories or spare parts by theft or 

attempted theft unless the Motor Vehicle is stolen at the 
same time; 

 
6. the amount of Excess specified in the schedule being the 

first portion of the amount otherwise payable under this 
Section of the Policy. 

 

 
The Company will subject to the Limits of Liability pay to the 
Insured the reasonable medical expenses incurred in connection 
with any bodily injury by violent accidental external and visible 
means sustained by the Insured or Authorised Driver as the 
direct and immediate result of an accident to the Motor Vehicle. 
 
 
 

GENERAL EXCEPTIONS 
 
The Company shall not be liable - 
 
1. in respect of any accident, loss, damage or liability 
caused sustained or incurred - 
 

(a) outside the Geographical Area; 

(b) whilst on the Insured’s order or with his 
permission or to his knowledge any Motor 
Vehicle in respect of which indemnity is provided 
by this Policy is - 

(i) being used otherwise than in accordance 
with the Limitations as to Use; or 

(ii) being driven by any person other than 
an Authorised Driver; or 

(iii) in the charge of a person other than an 
Authorised Driver for the purpose of 
being driven by him; 

 
2. in respect of any accident, death, disability, injury, loss, 

damage or liability of whatsoever nature (except so far 
as is necessary to meet the requirements of the 
Legislation) directly or indirectly, proximately or remotely 
occasioned by contributed to by or traceable to or 
arising out of or in connection with – 

 
(a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or 

warlike operations (whether war be declared or 
not) civil war, mutiny, rebellion, revolution, 
insurrection, military or usurped power; or 

 
(b) any act of terrorism regardless of any other 

cause or event contributing concurrently or in 
any other sequence to the loss or any action 
taken in controlling, preventing, suppressing or 
in any way relating to terrorism.  

For the purpose of this policy an act of terrorism 
means the use of threat of force, violence and/or 
harm or damage to life or to property including, 
but not limited to, nuclear radiation and/or 
contamination by chemical and/or biological 
agents, by any person(s) or group(s) of persons, 
committed for political, religious, ideological or 
similar purposes expressed or otherwise and/or 
to put the public or any section of the public in 
fear. 

 

(c) detention, seizure, confiscation or any attempt 
thereat; or 

SECTION 2 – INSURANCE OF THE MOTOR VEHICLE 

SECTION 3 – MEDICAL EXPENSES 
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(d) pollution or contamination of buildings or other 
structures or of water or of land or the 
atmosphere nor for any accident loss damage or 
liability directly or indirectly caused by such 
pollution or contamination; or 

(e) any consequence of civil commotion assuming 
the proportions of or amounting to a popular 
rising 

(f) Loss, destruction or damage to any property 
whatsoever, any loss or expense whatsoever, 
any consequential loss whatsoever, any legal 
liability of whatsoever nature directly or 
indirectly caused by or contributed to by or 
arising from: 

(i) ionising radiations or contamination by 
radioactivity from any irradiated nuclear fuel or 
from any nuclear waste from the combustion of 
nuclear fuel 

(ii) the radioactive, toxic, explosive or other 
hazardous properties of any explosive nuclear 
assembly or nuclear component thereof. 

 

3. in respect of any liability which arises by virtue of an 
agreement but which would not have arisen in the 
absence of such agreement; 

4. in respect of any sum which any person claiming to be 
indemnified would have been entitled to recover from 
any party but for an agreement between such person 
and such party; 

5. (a) in respect of any accident loss or damage to any 
property whatsoever or any loss or expense 
whatsoever resulting or arising therefrom or any 
consequential loss; 

(b) in respect of any liability of whatsoever nature, 
directly or indirectly caused by or contributed to by 
or arising from ionising radiations or contamination 
by radioactivity from any nuclear fuel or from any 
nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.  
For the purposes of this exception combustion shall 
include any self-sustaining process of nuclear fission; 

6.  in respect of any accident loss damage or liability 
directly or indirectly caused by or contributed to by or 
arising from nuclear weapons material; 

7. to indemnify if the vehicle is driven by, or is in the charge 
of, any person who at the time of driving, the driver is 
found to be over the limit prescribed by law for alcohol; or 
is driving whilst unfit through drink or drugs, except for 
drugs taken under medical supervision and not for the 
treatment of drug addiction; or fails to provide a sample of 
breath, blood or urine when required to do so, without 
lawful reason. 

 
8. in respect of any accident loss damage or liability directly 

or indirectly caused by or contributed to by or arising from 
asbestos or any materials containing asbestos of any form 
or quantity; 

 
9. for any loss, damage, injury or death occurring whilst the 

insured vehicle is being used in that part of an aerodrome 
or airport provided for the take off or landing of aircraft on 
the surface, aircraft parking aprons including the 
associated service roads and ground equipment parking 
areas and those parts of passenger terminals which come 
within the Customs examination area except where such 
liability is required to be covered by the Law 

 
10. for any liability, accident, injury, loss or damage arising as 

a result of the insured vehicle being used for racing, 
pacemaking, reliability trial or speed testing, off-roading or 
use for any purpose in connection with the motor trade. 

 

11. for any liability, accident, injury loss or damage caused by 
the use of the insured vehicle as a weapon with the intent 
to cause loss, damage or injury to any person. 

 
12. to pay any claim or pay any benefit hereunder to the 

extent that the provision of such cover, payment of such 
claim or provision of such benefit would expose us to any 
sanction, prohibition or restriction under United Nations 
resolutions or the trade or economic sanctions, laws or 
regulations of the European Union, United Kingdom or 
United States of America, or any of its states. 

 
 

DEFINITIONS 
 

Law:- 
The Motor Vehicle (Third Party Liability Insurance) Law of 2000 
or any Law amending or substituting the same and it includes 
any Regulations made thereunder. 

Road:- 
A Road in Cyprus within the meaning of the Law. 

Multilateral Guarantee Agreement:- 
«Multilateral Guarantee Agreement» within the meaning of the 
Law.  

Geographical Area:- 
Section 1 -  Cyprus and the States which are signatory 

parties to the Multilateral Guarantee 
Agreement; 

Section 2 and 3 -  Cyprus  
 
 
 

CONDITIONS 
 

1. Interpretation. 
This Policy and the Schedule shall be read together as one 
contract and any word or expression to which a specific meaning 
has been attached in any part of this Policy or of the Schedule 
shall bear such specific meaning wherever it may appear. 

2. Insured’s Duty 
The due observance and fulfillment of the Terms of this Policy in 
so far as they relate to anything to be done or not to be done by 
the Insured or any person claiming to be indemnified and the 
truth of the statements and answers in the Proposal shall be 
conditions precedent to any liability of the Company to make any 
payment under this Policy. 

3. Written Notice 
Every notice or communication to be given or made under this 
Policy shall be delivered in writing to the Company. 

4. Care of Motor Vehicle 
The Insured shall take all reasonable steps to safeguard the 
Motor Vehicle from loss or damage and to maintain the Motor 
Vehicle in efficient condition and the Company shall have at all 
times free and full access to examine the Motor Vehicle or any 
part thereof or any driver or employee of the Insured.  In the 
event of any accident or breakdown the Motor Vehicle shall not 
be left unattended without proper precautions being taken to 
prevent further loss or damage and if the Motor Vehicle be 
driven before the necessary repairs are effected any extension of 
the damage or any further damage to the Motor Vehicle shall be 
excluded from the scope of the indemnity granted by this Policy. 

5. Notification of Accidents 
In the event of any occurrence which may give rise to a claim 
under this Policy the Insured shall as soon as possible give 
notice thereof to the Company with full particulars. Every letter 
claim writ summons and process shall be notified or forwarded 
to the Company immediately on receipt. Notice shall also be 
given to the Company immediately the Insured or any person 
claiming to be indemnified shall have knowledge of any 
impending prosecution inquest or fatal inquiry in connection with 
any such occurrence.  In case of an accident, theft or other 
criminal act which may give rise to a claim under this Policy the 
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Insured shall give immediate notice to the police and shall co-
operate with the Company in securing the conviction of the 
offender 
 

6. Claims Procedure 
No admission, offer, promise or payment shall be made by or on 
behalf of the Insured or any person claiming to be indemnified 
without the written consent of the Company. The Company shall 
be entitled, if it so desires, to take over and conduct in the name 
of the Insured or such person the defence or settlement of any 
claim or to prosecute in the name of the Insured or such person, 
for its own benefit, any claim for indemnity or damages or 
otherwise.  The Company shall have full discretion in the 
conduct of any proceedings and in the settlement of any claim 
and the Insured and such person shall give all such information 
and assistance as the Company may require.  If the Company 
shall make any payment in settlement of any claim and such 
payment includes any amount not covered by this Policy the 
Insured or such person shall repay to the Company the amount 
not so covered. 

7. Other Insurance 
If at the time any claim arises under this Policy there is any 
other insurance covering the same loss, damage or liability the 
Company shall not be liable to pay or contribute more than its 
ratable proportion of any loss, damage, compensation costs or 
expenses. Provided always that nothing in this Condition shall 
impose on the Company any liability from which but for this 
Condition it would have been relieved under Exception (a) (ii) to 
Section 1 of this Policy. 

8. Cancellation 
The Company may cancel this Policy by sending seven days' 
notice by registered letter to the Insured at his last known 
address. In such event the Company will return to the Insured 
the premium paid less the pro rata portion thereof for the time 
during the current Period of Insurance the Policy has been in 
force. The Policy may be cancelled at any time by the Insured on 
seven days' notice. In such event and provided no claim has 
arisen during the current Period of Insurance and the current 
Certificate(s) of Insurance has been returned to the Company on 
or before the date of cancellation the Insured shall be entitled to 
the difference (if any) between the premium paid and the 
premium calculated at the Company's Short Period rates for the 
time during the current Period of Insurance the Policy has been 
in force. 
 
9. Rights of Recovery 
If the law of any country in which this policy operates requires 
the Company to settle a claim which, if this law had not existed 
it would not have been required to pay, the Company reserves 
the right to recover such payments from the Insured and/or 
from the person who incurred the liability. 
 
10. Data Protection and Privacy Notice 
 
The Company collects and uses relevant information about you 
to provide you with your insurance cover or the insurance cover 
that benefits you and to meet our legal obligations. 
 
This information includes details such as your name, address 
and contact details and any other information that the Company 
collects about you in connection with the insurance cover from 
which you benefit. This information may include more sensitive 
details such as information about your health and any criminal 
convictions you may have. 
 
In certain circumstances, the Company may need your consent 
to process certain categories of information about you (including 
sensitive details such as information about your health and any 
criminal convictions you may have). 
 
Where the Company needs your consent, we will ask you for it 
separately. You do not have to give your consent and you may 
withdraw your consent at any time. However, if you do not give 
your consent, or you withdraw your consent, this may affect our 
ability to provide the insurance cover from which you benefit and 

may prevent the Company from providing cover for you or 
handling your claims. 
 
The way insurance works means that your information may be 
shared with, and used by, a number of third parties in the 
insurance sector for example, insurers, agents or brokers, 
reinsurers, loss adjusters, subcontractors, regulators, law 
enforcement agencies, fraud and crime prevention and detection 
agencies and compulsory insurance databases. The Company 
will only disclose your personal information in connection with 
the insurance cover that we provide and to the extent required 
or permitted by law. 
 
Other people's details you provide to us 
Where you provide the Company or your agent or broker with 
details about other people, you must provide this notice to them. 
 
Want more details? 
For more information about how the Company uses your 
personal information please see the full privacy notice(s), which 
is/are available online on the website(s) or in other formats on 
request. 
 
Contacting us and your rights 
You have rights in relation to the information we hold about you, 
including the right to access your information. If you wish to 
exercise your rights, discuss how the Company uses your 
information or request a copy of our full privacy notice(s), please 
contact us, or the agent or broker that arranged your insurance 
who will provide you with our contact details at: 
 
Brokers: 
Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & 
Consultants Limited, The Riverside Forum, Ground Floor, 
Ioanninon & 2A Cheilonos Streets, 1101 Nicosia, Cyprus. 
+357 22 76 10 10 www.pminsurancebrokers.com 
Privacy Notice accessible at  
www.pminsurancebrokers.com/privacy-policy 
 
The company: 
Lumen Insurance, a trade name of GasanMamo Insurance Ltd 
https://www.gasanmamo.com/ 
Tel. +356 21345123 Msida Road, Gzira GZR1405, Malta 
Privacy Notice accessible at  
https://www.gasanmamo.com/company/legal/privacy-policy/ 
 
 

COMPLAINTS PROCEDURE 
 
As a valued customer you are right to expect fairness and a swift 
and courteous service at all times. 
We recognise that sometimes you may be dissatisfied with our 
service. To help us improve we would appreciate your honesty in 
telling us about your experience of our service – your feedback 
will make the difference. 
 
What should you do? 
 
Step 1 Please speak to your usual insurance advisor or your 

Lumen Insurance contact. 
Step 2 If you remain dissatisfied or you feel your complaint 

remains unsolved please write to the Agent of the 
Company in the Republic of Cyprus: The Managing 
Director, Prodromou & Makriyiannis Insurance 
Underwriting Agencies & Consultants Ltd, The 
Riverside Forum, Ground Floor, Ioanninon & 2A 
Cheilonos Streets, 1101 Nicosia giving us your policy 
or claim number in any correspondence. 

Step 3 If you are still not satisfied you may wish to write to 
The Managing Director, Lumen Insurance, GasanMamo 
Head Office, Msida Road, Gzira GZR 1405, Malta. 

 
Following these procedures will not affect your right to take legal 
action. 
 
 
 
 



Policy Ref: YT2001 

 
ENDORSEMENTS 

 
The following Endorsements apply only if the appropriate 
reference is shown in the Schedule under the heading 
"Endorsements Applicable" and are subject to the Terms 
Exceptions and Conditions of this Policy. 

 
 
1. DRIVING OTHER CARS (Comprehensive Insurance Policies 
only, Drivers aged over 25) 
It is hereby declared and agreed that the indemnity provided by 
Section 1 – “Liability to Third Party”, Paragraph 1 of this Policy is 
extended to cover the insured whilst driving a motor car not 
belonging to or hired (under a hire purchase agreement or 
otherwise) to him or his employer or his partner or his spouse. 
Provided that there is no other insurance or indemnity in force 
(whether effected by the insured or any other person) wholly or 
partly covering the same injury loss or damage. 
 
 
2. TRAILER 
It is hereby understood and agreed that the insurance granted 
under Section 1 - "Liability to Third Party" of this Policy shall 
subject to its terms apply to a trailer whilst attached to the 
Motor Vehicle covered under this Policy. 
Provided that for the purposes of the Exceptions of this Policy, 
the Motor Vehicle and the trailer attached hereto shall together 
be deemed to constitute one Motor Vehicle. 
 
 
3. WINDSCREEN COVER 
It is hereby declared and agreed that the indemnity provided by 
this policy is deemed to extend to any claim by the Insured for 
the cost of reinstating any glass in the windscreen or in the 
window of the insured Motor Vehicle following breakage of such 
glass (provided there is no further damage to the Motor Vehicle) 
up to an amount not exceeding the amount mentioned in the 
Schedule and this shall be deemed not to be a claim for the 
purposes of the No Claims Discount entitlement. 
For the purposes of this Endorsement any requirement in this 
policy or any endorsement thereto that the Company shall not 
be liable for a specified first portion of any amount otherwise 
payable shall be of no effect. 
 
 
4. REDUCTION OF COVER TO "LIABILITY TO THIRD 
PARTIES" ONLY 
It is hereby declared and agreed that the Company shall not be 
liable under Section 2 of this Policy whilst the Motor Vehicle is 
being driven or is for the purpose of being driven by him in the 
charge of any person who: 
 
a) is under the age of 25 years and/or over 75 years and/or 
 
b) has not held for a period of two years a full driving licence to 
drive a motor vehicle of the same type and class as the motor 
vehicle  covered by this policy 
 
unless specifically mentioned on the Policy Schedule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important Note: In the case that a driver as described under 
4a and/or 4b above is named and covered under this policy the 
amount of applicable Excess will be DOUBLE the amount stated 
on the policy schedule. 
 
5. NO CLAIM DISCOUNT PROTECTION 
It is hereby declared and agreed that the premium payable as 
consideration for the insurance provided by this Policy shall 
continue to be discounted by applying full «No Claims Discount» 
irrespective of the occurrence of a claim.  The occurrence of two 
or more claims in any two consecutive year period, or in the 
case of a Policy covering Third Party liability only one claim 
exceeding a total cost of €2000, or in the case of Policy covering 
Own Damage one claim exceeding a total cost of €3500 shall 
automatically lapse this endorsement. 
 
In consideration of the foregoing an additional premium has 
been paid by the Insured. 
 
6. LOSS OF USE 
It is hereby declared and agreed that should liability be admitted 
by the Company under Section 2 of this Policy, the Company will 
indemnify the Insured for the daily amount stated on the Policy 
Schedule for the time required until the repairs of the insured 
vehicle are completed, but not exceeding 10 days in any insured 
period.  This period is limited to the actual number of days 
required for the repair and it is not affected by any delays to find 
spare parts or any other cause.  
 
7. ANY DRIVER (25-75) – THIRD PARTY – SECTION 1 
It is hereby declared and agreed that the 'PERSONS OR CLASSES 
OF PERSONS ENTITLED TO DRIVE:' definition on the policy 
schedule is as follows: 

 
PERSONS OR CLASSES OF PERSONS ENTITLED TO 
DRIVE: 
Any person who is driving on the Insured's order or 
with his permission who is over 25 and under 75 
years of age and holder of a full license to drive a 
vehicle of the same type and class as the motor 
vehicle covered by this policy for more than 2 years 

 
8. ROAD ASSISTANCE 
It is hereby declared and agreed that the Company offers to the 
Insured Road Assistance Services (only for vehicles not 
exceeding 3,5 tons) in the case the vehicle is immobilised. 
The Company will not be responsible for the services offered by 
the Road Assistance company. 
 
9. OCCUPIED AREAS EXCLUSION 
Notwithstanding any provision to the contrary within this policy 
or any endorsement thereto, it is hereby understood and agreed 
that the insurance provided under this Policy shall be inoperative 
in respect of any accident, damage, loss or liability caused, 
sustained or incurred in the areas of the Republic of Cyprus 
where the Government of the Republic of Cyprus does not 
exercise effective control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lumen Insurance, A trade name of GasanMamo Insurance Ltd (The Company) a general insurance company, regulated by the Malta Financial Services Authority operating in 
Cyprus through freedom of establishment. Registered in Malta, Msida Road, Gzira GZR1405, Malta 

Represented by Agents and Attorneys Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies and Consultants Ltd. 
The Riverside Forum, Ground Floor, 2A Ioanninon & Cheilonos Streets, 1101 Nicosia , Tel.: +357 22761010 Fax: +357 22353516 

e-mail: info@pminsurancebrokers.com web: www.pminsurancebrokers.com
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
• ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
• ΜΕΡΟΣ 1 – ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ 

Αρμόδιο Δικαστήριο 
Εξαιρέσεις του Μέρους 1 
Αναίρεση Ορισμένων Όρων και Δικαίωμα Ανάκτησης 
Παραγραφή Αγώγιμου Δικαιώματος 

 
• ΜΕΡΟΣ 2 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Εξαιρέσεις του Μέρους 2 
 
• ΜΕΡΟΣ 3 – ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
• ΟΡΙΣΜΟΙ 
• ΟΡΟΙ 
• ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 
• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
• ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία Lumen και ο Ασφαλισμένος που 
κατονομάζεται στον πίνακα του συμβολαίου αυτού συμφωνούν 
τα ακόλουθα: 
 
(α) η Πρόταση και Δήλωση του Ασφαλισμένου 
(περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων ή 
συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχονται) αποτελούν τη 
βάση της σύμβασης αυτής και θεωρούνται ότι έχουν 
ενσωματωθεί στο συμβόλαιο 
 
(β) ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει ή έχει συμφωνήσει να 
καταβάλει το ασφάλιστρο ως αντιπαροχή της ασφάλισης αυτής 
 
(γ) Η Ασφαλιστική Εταιρεία Lumen με την επιφύλαξη των όρων, 
εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο έγγραφο 
αυτό ή σε οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη (που αναφέρονται 
συλλογικά ως οι Όροι του Ασφαλιστηρίου αυτού), θα παρέχει 
την κάλυψη που αναφέρεται πιο κάτω κατά τη διάρκεια της 
περιόδου ασφάλισης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης περιόδου 
για την οποία η Εταιρεία θα αποδεκτεί το ασφάλιστρο 
ανανέωσης. 
 
Υπογράφτηκε εκ μέρους της Ασφαλιστικής Εταιρείας Lumen κατά 
την ημερομηνία που δηλώνεται στον πίνακα του συμβολαίου. 

  
Julian J. Mamo 
Διευθύνων Σύμβουλος 
 
Για εξακρίβωση των Μερών του Ασφαλιστηρίου που 
έχουν εφαρμογή σε σχέση με την Ασφάλιση αυτή 
αναφερθείτε στην "Παρεχόμενη Ασφάλιση" που 
περιλαμβάνεται στον Πίνακα καθώς και σε οποιαδήποτε 
τροποποίηση που περιέχεται σε πρόσθετη πράξη. 
 
Ασφαλιστική Εταιρεία Lumen, Εμπορική επωνυμία της 
GasanMamo Ασφαλιστική Λτδ (η Εταιρία) ασφαλιστική εταιρεία 
γενικού κλάδου η οποία ρυθμίζεται από την Αρχή 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA) και λειτουργεί 
στην Κύπρο κάτω από το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και 
αντιπροσωπεύεται από τους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους 
Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies and 
Consultants Ltd. Εγγεγραμμένη στη Μάλτα, Msida Road, Gzira 
GZR1405, Μάλτα 

ΜΕΡΟΣ 1 - ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ 
 
1.  Κάλυψη (indemnity) του Ασφαλισμένου και άλλων 
προσώπων στην Κύπρο. 
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια Ευθύνης 
και στο Αρμόδιο Δικαστήριο, η Εταιρεία παρέχει κάλυψη 
(indemnity) στον Ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε 
Εξουσιοδοτημένο Οδηγό που καθορίζεται στον Πίνακα έναντι 
όλων των ποσών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των 
τόκων και των δαπανών του προσώπου που προβάλλει την 
αξίωση, που ο Ασφαλισμένος ή ο Εξουσιοδοτημένος Οδηγός θα 
καταστεί κατά νόμο υπόλογος να πληρώσει ως αποτέλεσμα 
ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση του 
Μηχανοκινήτου Οχήματος στην Κύπρο σχετικά με - 
(α) σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου˙ 
(β) νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου˙ 
(γ) ζημιά σε περιουσία. 
 
2. Κάλυψη (indemnity) του Ασφαλισμένου και άλλων 
προσώπων εκτός της Κύπρου. 
Τηρουμένων των προνοιών που αναφέρονται στα Όρια Ευθύνης, 
η Εταιρεία παρέχει κάλυψη (indemnity) στον Ασφαλισμένο ή σε 
οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Οδηγό που καθορίζεται στον 
Πίνακα, έναντι όλων των ποσών, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων, των τόκων και των δαπανών του προσώπου που 
προβάλλει την αξίωση, που ο Ασφαλισμένος ή ο 
Εξουσιοδοτημένος Οδηγός θα καταστεί κατά νόμο υπόλογος να 
πληρώσει ως αποτέλεσμα της χρήσης του Μηχανοκίνητου 
Οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε Κράτους, εκτός της 
Κύπρου, που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία 
Εγγύησης. 
 
Νοείται ότι, η κάλυψη (indemnity) που παρέχεται με βάση την 
παράγραφο αυτή, είναι η κάλυψη (indemnity) που απαιτείται από 
τη νομοθεσία που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση 
έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων που ισχύει στο Κράτος στο οποίο 
συμβαίνει το γεγονός που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. 
 
 
3. Κάλυψη (indemnity) Νόμιμων Προσωπικών 
Αντιπροσώπων. 
Στην περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου που 
δικαιούται σε κάλυψη (indemnity) δυνάμει του Μέρους αυτού, η 
Εταιρεία θα παράσχει κάλυψη (indemnify) σχετικά με την ευθύνη 
την οποία υπέχει το πρόσωπο αυτό, τους νόμιμους προσωπικούς 
αντιπροσώπους του σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς 
που θα είχαν εφαρμογή στο πρόσωπο αυτό πριν από το θάνατο 
του. 
 
4. Εφαρμογή Ορίων Ευθύνης. 
Η ευθύνη της Εταιρείας δυνάμει του Μέρους αυτού δεν θα 
υπερβαίνει τα Όρια Ευθύνης όπως αυτά καθορίζονται στον 
Πίνακα: 
Νοείται ότι, στην περίπτωση που απαιτείται κάλυψη (indemnity) 
ως αποτέλεσμα της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος στο 
έδαφος οποιουδήποτε κράτους εκτός της Κύπρου, που έχει 
προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης, και η 
κάλυψη (indemnity) που παρέχεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου 
αυτού είναι για ποσό μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό που 
προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία του Κράτους στο 
οποίο επισυνέβη το γεγονός που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, 
τότε εφαρμόζεται το μεγαλύτερο αυτό ποσό, παρόλον ότι το 
γεγονός επισυνέβη εκτός της Κύπρου. 
 
5. Αντιπροσώπευση και Υπεράσπιση. 
Η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της – 
 
(α) να προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να αντιπροσωπεύεται σε 
οποιαδήποτε θανατική ανάκριση ή έρευνα αναφορικά με 
οποιοδήποτε θάνατο που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο 
κάλυψης (indemnity) δυνάμει του Μέρους αυτού˙ 
 
(β) να αναλαμβάνει την υπεράσπιση οποιωνδήποτε νομικών 
διαδικασιών σε οποιοδήποτε Δικαστήριο σχετικά με οποιαδήποτε 
πράξη ή ισχυριζόμενο αδίκημα που προκάλεσε ή σχετίζεται με 
οποιοδήποτε συμβάν που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο 
κάλυψης (indemnity) δυνάμει του Μέρους αυτού. 
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6. Έξοδα. 
Η Εταιρεία θα καταβάλλει όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που 
διενεργούνται με τη γραπτή της συγκατάθεση. 
 
7. Περιορισμός Επιβατών. 
Σε περίπτωση ατυχήματος, αν το Μηχανοκίνητο Όχημα 
μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό προσώπων από όσους 
αναφέρονται στον Πίνακα, ο Ασφαλισμένος ή/και ο οδηγός θα 
επιστρέψει στην Εταιρεία τόσο μέρος του συνολικού ποσού που 
πλήρωσε η Εταιρεία σχετικά με αξιώσεις των επιβατών του 
Ασφαλισμένου Οχήματος όσο είναι η αναλογία του αριθμού των 
επιπλέον επιβατών σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των 
επιβατών που μεταφέρονται. 
 
8. Παράνομα μεταφερόμενοι (Παράνομοι) Επιβάτες. 
Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει 
των διατάξεων του Νόμου σε σχέση με σωματική βλάβη ή 
θάνατο οποιουδήποτε προσώπου που επιβαίνει του 
Μηχανοκίνητου Οχήματος με τη συγκατάθεση του 
Ασφαλισμένου ή του οδηγού κατά παράβαση οποιουδήποτε 
νόμου ή κανονισμού, τότε ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός 
οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία 
δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον 
Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό. 
 
 
 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
 
Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη να παρέχει κάλυψη (indemnity) 
δυνάμει του Μέρους 1 του Ασφαλιστηρίου αυτού όσον αφορά 
δικαστικές αποφάσεις που δεν εκδίδονται από αρμόδιο 
Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια 
οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού 
που αφορά αποζημιώσεις δυνάμει της παραγράφου 1 του 
Μέρους αυτού, η δε έννοια του όρου «δικαστική απόφαση» είναι 
αυτή που του προσδίδεται από το Νόμο. 
 
 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 1 
 

Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη – 

(α) δυνάμει των πιο πάνω παραγράφων 1, 2 και 3 να παρέχει 
κάλυψη (indemnity) σε οποιοδήποτε πρόσωπο - 

(i) εκτός αν το πρόσωπο αυτό θα τηρεί, εκπληρώνει και 
υπόκειται στους Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού στην 
έκταση που αυτοί μπορεί να έχουν εφαρμογή˙ 

(ii) αν το πρόσωπο αυτό δικαιούται σε κάλυψη (indemnity) 
δυνάμει άλλου ασφαλιστηρίου˙ 

(β) όσον αφορά το θάνατο ή τη σωματική βλάβη ή τη ζημιά που 
προκύπτει ή προκαλείται σχετικά με τη μεταφορά φορτίου στο 
Μηχανοκίνητο Όχημα για να φορτωθεί σ’ αυτό ή τη μεταφορά 
φορτίου από το Μηχανοκίνητο Όχημα μετά την εκφόρτωσή του 
από αυτό˙ 

(γ) όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη που εγείρεται βάσει 
συμφωνίας αλλά που δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε τέτοια 
συμφωνία˙ 

(δ) όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που οποιοδήποτε πρόσωπο 
που απαιτεί να καλυφθεί (indemnified) θα είχε το δικαίωμα να 
ανακτήσει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αν δεν υπήρχε 
συμφωνία μεταξύ του προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί και 
του άλλου αυτού προσώπου˙ 

(ε) όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη προσώπου που απορρέει 
από εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή 
παράλειψη που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό 
Κώδικα και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο 
γεγονός˙ 

(στ) όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με τη σωματική βλάβη ή το 
θάνατο ή τη ζημιά σε περιουσία οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο, κατά το χρόνο της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος, 
από την οποία προέκυψε η ευθύνη, με τη θέλησή του, 
μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα, εισέρχεται 

ή επιβιβάζεται σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό και το 
οποίο πρόσωπο γνώριζε ή είχε λόγο να πιστεύει ότι το 
Μηχανοκίνητο Όχημα είχε κλαπεί ή κατείχετο παράνομα˙ 

(ζ) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο 
κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά του μέσα ή πάνω 
στο Μηχανοκίνητο Όχημα˙ 

(η) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που 
ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή φύλαξη ή έλεγχο - 

(i) οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί 
(indemnified) δυνάμει του Μέρους αυτού˙ ή 

(ii) μέλους της ίδιας οικογένειας με οποιοδήποτε πρόσωπο 
που απαιτεί να καλυφθεί (indemnified) δυνάμει του 
Μέρους αυτού και που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη 
με το πρόσωπο αυτό (member of his household)˙ 

(θ) όσον αφορά ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, 
γεφυροπλάστιγγα, ανισόπεδη διάβαση (αερογέφυρα), δρόμο, ή 
σε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτά και που προκλήθηκε από 
δονήσεις, ή λόγω του βάρους του Μηχανοκίνητου Οχήματος ή 
του μεταφερόμενου σε αυτό φορτίου˙ 

(ι) όσον αφορά ευθύνη οποιασδήποτε φύσης που άμεσα ή 
έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή προέρχεται από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες ή από μόλυνση λόγω της ραδιενέργειας από 
πυρηνικά καύσιμα ή από πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή 
ανάφλεξης πυρηνικών καυσίμων.  Για τους σκοπούς της 
εξαίρεσης αυτής, καύση ή ανάφλεξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής διάσπασης (self-sustaining 
process of nuclear fission)˙ 

(κ) όσον αφορά ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή 
προκαλείται ή προέρχεται από ύλη πυρηνικών όπλων˙ 

(λ) να παρέχει κάλυψη (to indemnify) - 
εάν το όχημα οδηγείται από, ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο, 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατά το χρόνο της οδήγησης, 
ο οδηγός βρίσκεται να είναι πέραν του από το νόμο 
προβλεπόμενου ορίου αλκοόλης˙ ή οδηγεί εν’ όσο δεν είναι σε 
θέση να οδηγήσει λόγω κατανάλωσης αλκοόλης ή χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών, εκτός παρασκευασμάτων που λαμβάνονται 
κατόπιν ιατρικής παρακολούθησης και που δεν αφορούν 
θεραπεία εθισμού σε ναρκωτικά˙ ή αρνηθεί να παραχωρήσει 
δείγμα αναπνοής, αίματος ή ούρων όταν αυτό ζητηθεί, χωρίς 
νόμιμη δικαιολογία. 

(μ) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητo όχημα που 
έχει υποστεί βλάβη και που έχει προσδεθεί σε οποιοδήποτε 
Μηχανοκίνητο Όχημα σε σχέση με το οποίο παρέχεται κάλυψη 
(indemnity) δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού. 

(ν) όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη 
οποιουδήποτε προσώπου που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά 
τη διάρκεια της εργοδότησης του προσώπου αυτού από τον 
ασφαλισμένο, όταν τέτοια ευθύνη καλύπτεται από ασφαλιστήριο 
που εκδίδεται σύμφωνα με τη Νομοθεσία Υποχρεωτικής 
Ασφάλισης Εργοδότη. 
 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
 
Σε περίπτωση που η  Εταιρεία  καταβάλει οποιοδήποτε ποσό 
βάσει των διατάξεων του Νόμου το οποίο  δεν θα ήταν  υπόλογη 
να καταβάλει δυνάμει των Όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού, τότε 
ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το ποσό 
αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία δικαιούται να επιζητήσει την 
ανάκτηση του ποσού αυτού από τον Ασφαλισμένο και/ή τον 
οδηγό. 

Ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός αναλαμβάνει επίσης να 
επιστρέψει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό που κατέβαλε η 
Εταιρεία δυνάμει οποιασδήποτε συμφωνίας που βρίσκεται σε 
ισχύ - 

(α) μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων˙ ή  

(β) μεταξύ της Εταιρείας και του πιο πάνω Ταμείου˙ ή 
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(γ) μεταξύ της Εταιρείας και των άλλων Ασφαλιστικών Εταιρειών 
μελών του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων˙ 
ή 

(δ) μεταξύ του Κυπριακού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και 
οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου ή Γραφείων Διεθνούς 
Ασφάλισης, 

 
και το οποίο ποσό η Εταιρεία δεν θα ήταν διαφορετικά υπόλογη 
να καταβάλει δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού. 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 
Σε περίπτωση που αγωγή, που εγείρεται εναντίον του 
Ασφαλισμένου και/ή του οδηγού σε σχέση με περιστατικό που 
διαφορετικά η Εταιρεία θα είχε υποχρέωση παροχής κάλυψης 
δυνάμει του Μέρους αυτού, έχει παραγραφεί σε σχέση με την 
Εταιρεία δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, η Εταιρεία δεν θα 
έχει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Μέρους αυτού για 
καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον Ασφαλισμένο και/ή τον 
οδηγό, είτε αυτός έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό είτε όχι. 
 
 
 

 
1. Απώλεια ή Ζημιά. 
Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή 
ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα και στα εξαρτήματα και 
ανταλλακτικά του εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα και 
αποτελούν μέρος του οχήματος. 

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να επιλέξει είτε να πληρώσει τοις 
μετρητοίς το ποσό της απώλειας ή ζημιάς είτε να επιδιορθώσει, 
επαναφέρει  στην προηγούμενη κατάσταση, ή αντικαταστήσει το 
Μηχανοκίνητο Όχημα ή οποιοδήποτε μέρος του, ή τα 
εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του. 
 
Η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει την αξία των μερών 
που έχουν υποστεί απώλεια ή ζημιά και το λογικό κόστος της 
εφαρμογής των εν λόγω μερών, νοουμένου ότι η ευθύνη της 
Εταιρείας περιορίζεται στην λογική αγοραία αξία του 
Μηχανοκίνητου Οχήματος (Market value) κατά το χρόνο της 
απώλειας ή ζημιάς η οποία όμως να μην υπερβαίνει την αξία που 
αναφέρεται στον Πίνακα. Απαίτηση δια εξάρτημα ή ανταλλακτικό 
που δεν είναι δυνατό να εξευρεθεί στην Κύπρο θα περιορίζεται 
στο κόστος που παρουσιάζεται στον τελευταίο τιμοκατάλογο του 
κατασκευαστή πλέον λογικό κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του 
στην Κύπρο επιπλέον ο εισαγωγικός δασμός και λογικό κόστος 
εφαρμογής. 
 
Στην περίπτωση όπου ο Ασφαλισμένος κατέχει το Μηχανοκίνητο 
Όχημα από της πρώτης εγγραφής του ως καινούργιο, και το 
Μηχανοκίνητο Όχημα έχει ασφαλιστεί στην επίσημη τιμή του 
κατά την ημερομηνία εγγραφής του, εάν μέσα σε περίοδο 12 
μηνών από την εγγραφή αυτή το όχημα κλαπεί χωρίς να 
ανευρεθεί εντός τριών μηνών ή υποστεί απώλεια ή ζημιά η οποία 
καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο η οποία υπερβαίνει το 
60% της επίσημης τιμής πώλησης κατά την ημερομηνία της 
ζημιάς, η Εταιρεία θα αντικαταστήσει το Όχημα με καινούργιο 
του ιδίου τύπου και μοντέλου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
διαθέσιμο στην Κυπριακή αγορά. 
Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να καταβάλει αποζημίωση 
σε μετρητά, η Εταιρεία θα καταβάλει στον ασφαλισμένο το ποσό 
της επίσημης τιμής πώλησης του οχήματος κατά την ημερομηνία 
της ζημιάς η οποία όμως να μην υπερβαίνει την αξία που 
αναφέρεται στον Πίνακα. 
 
 
2. Σύμβαση Ενοικιαγοράς ή Εγγύησης. 
Αν, εν γνώσει της Εταιρείας, το Μηχανοκίνητο Όχημα αποτελεί 
αντικείμενο σύμβασης ενοικιαγοράς ή εγγύησης χρέους, 
οποιαδήποτε  πληρωμή τοις μετρητοίς δυνάμει του 
Ασφαλιστηρίου αυτού γίνεται στον ιδιοκτήτη που περιγράφεται 
στην σύμβαση της ενοικιαγοράς ή στον εγγεγραμμένο δανειστή, 
η δε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από αυτούς αποτελεί πλήρη 
και οριστική εξόφληση και απαλλαγή της Εταιρείας όσον αφορά 
την εν λόγω απώλεια ή ζημιά. 

 
3. Φύλαξη και Μετακίνηση μετά το Ατύχημα. 
Αν το Μηχανοκίνητο Όχημα ακινητοποιηθεί συνεπεία απώλειας ή 
ζημιάς που καλύπτεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, η 
Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των Ορίων Ευθύνης, επιβαρύνεται 
με το λογικό κόστος της φύλαξης και μετακίνησης του στους 
πλησιέστερους επιδιορθωτές και της παράδοσης του στη χώρα 
που συνέβηκε η απώλεια ή η ζημιά. 
 
4. Εντολή για Επιδιόρθωση. 
Ο Ασφαλισμένος δικαιούται να εξουσιοδοτήσει την επιδιόρθωση 
του Μηχανοκίνητου Οχήματος που κατέστη αναγκαία  συνεπεία 
ζημιάς και για την οποία η Εταιρεία δυνατό να είναι υπόλογη 
δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού νοουμένου ότι - 

(α) το υπολογιζόμενο κόστος της εν λόγω επιδιόρθωσης δεν 
υπερβαίνει το Εγκεκριμένο Όριο Επιδιόρθωσης˙ 

(β) λεπτομερής εκτίμηση του κόστους σταλεί στην Εταιρεία 
χωρίς καθυστέρηση. 

 
 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 2 
 
Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται να πληρώσει για - 

1. επακόλουθη ζημιά (consequential loss)˙ 

2. μείωση της αξίας λόγω ατυχήματος ή άλλως πώς, φυσική 
φθορά, μηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική βλάβη, διακοπή ή 
θραύση, ή βλάβη, διακοπή ή θραύση σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή˙ 

3. ζημιά στα ελαστικά εκτός αν ταυτόχρονα προκληθεί ζημιά και 
σε άλλα μέρη του Μηχανοκίνητου Οχήματος˙ 

4. ζημιά που προκαλείται από υπερφόρτωση ή καταπόνηση 
(strain) του Μηχανοκίνητου Οχήματος˙ 

5. απώλεια ή ζημιά σε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά που 
προκαλείται από κλοπή ή απόπειρα κλοπής εκτός σε 
περίπτωση που το μηχανοκίνητο όχημα κλαπεί ταυτόχρονα˙ 

6. Το Πρώτο Ποσό Ζημιάς (Excess) που καθορίζεται στον 
Πίνακα με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος. 

 
 

 
Με την επιφύλαξη των Ορίων Ευθύνης η Εταιρεία θα καταβάλει 
στον Ασφαλισμένο τα λογικά ιατρικά έξοδα που προκύπτουν σε 
σχέση με οποιαδήποτε σωματική βλάβη ως συνέπεια βίαιου και 
τυχαίου εξωτερικού και ορατού μέσου που υπέστη ο 
Ασφαλισμένος ή ο Εξουσιοδοτημένος Οδηγός ως άμεσο 
αποτέλεσμα ατυχήματος στο Μηχανοκίνητο Όχημα. 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη - 
1. όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή 

ευθύνη που προκαλείται, προκύπτει ή επισυμβαίνει - 
(α) εκτός της Γεωγραφικής Περιοχής˙ 
(β) όπου με εντολή του Ασφαλισμένου ή με την άδεια του ή 

με τη γνώση του το Μηχανοκίνητο Όχημα - 
(i) δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους Περιορισμούς 

ως προς τη Χρήση˙ ή 
(ii) δεν οδηγείται από Εξουσιοδοτημένο Οδηγό˙ ή 
(iii) βρίσκεται στην κατοχή μη Εξουσιοδοτημένου 

Οδηγού με σκοπό να οδηγηθεί από αυτόν˙ 

2. όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, θάνατο, ανικανότητα, 
τραυματισμό, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη οποιασδήποτε φύσης 
(εκτός εκείνης που δυνατό να απαιτείται για συμμόρφωση με 
τις πρόνοιες της Νομοθεσίας) που προκαλείται ή συνδράμεται 
ή αποδίδεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με: 

ΜΕΡΟΣ 2 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΡΟΣ 3 – ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
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(α) πόλεμο, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες 
ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος 
είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, στάση, ανταρσία, 
επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτικό κίνημα ή 
σφετερισμό εξουσίας˙ ή 

(β) οποιαδήποτε Τρομοκρατική Πράξη, ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συμβάλλει, 
είτε ταυτόχρονα είτε με οποιαδήποτε άλλη σειρά, 
στην απώλεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που 
εκτελείται με σκοπό τον έλεγχο, παρεμπόδιση ή 
καταστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζεται με 
Τρομοκρατική Πράξη. 

Για τους σκοπούς του ασφαλιστηρίου αυτού 
Τρομοκρατική Πράξη σημαίνει την χρήση και/ή 
απειλή για χρήση ισχύος, βίας και/ή βλάβης ή ζημιάς 
σε ζωή ή σε περιουσία περιλαμβανόμενης, αλλά μη 
περιοριζόμενης, πυρηνικής ακτινοβολίας και/ή 
μόλυνσης από χημικά και/ή βιολογικά παράγωγα, 
από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ή ομάδα ή 
ομάδες προσώπων ενεργούντων για πολιτικούς, 
θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή παρόμοιους σκοπούς 
είτε είναι εμφανές είτε όχι και/ή έχουν πρόθεση 
εκφοβισμού του κοινού ή οποιοδήποτε μέρος του 
κοινού. 

(γ) κατακράτηση (detention), κατάσχεση (seizure), 
δήμευση (confiscation) ή κατά την διάρκεια 
απόπειρας επίτευξης τους˙ ή 

(δ) ρύπανση ή μόλυνση κτιρίων ή άλλων κατασκευών 
ή του νερού ή της γης ή της ατμόσφαιρας ούτε 
και ατύχημα, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που 
προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια ρύπανση 
ή μόλυνση˙ ή 

(ε) οποιαδήποτε συνέπεια πολιτικής αναταραχής που 
προσομοιάζει ή έχει διαστάσεις λαϊκής εξέγερσης 

(στ) απώλεια, καταστροφή ή ζημιά σε οποιαδήποτε 
περιουσία, οποιαδήποτε απώλεια ή έξοδο, 
οποιαδήποτε συνεπακόλουθη απώλεια, 
οποιαδήποτε νομική ευθύνη οποιασδήποτε φύσης 
που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή συνδράμεται ή 
προκύπτει από: 

(ι) ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από 
ακτινοβολία από οποιοδήποτε ακτινοβολούμενο 
ραδιενεργό καύσιμο ή από οποιαδήποτε πυρηνικά 
κατάλοιπα από την καύση πυρηνικών καυσίμων 

(ιι) τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες 
επικίνδυνες ιδιότητες οποιουδήποτε πυρηνικού 
συστήματος ή πυρηνικού συστατικού του  

3. όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη που εγείρεται βάσει 
συμφωνίας αλλά που δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε 
τέτοια συμφωνία˙ 

4. όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που οποιοδήποτε 
πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί (indemnified)  θα  
είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο αν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ του 
προσώπου που απαιτεί να καλυφθεί και του άλλου αυτού 
προσώπου˙ 

5. (α) όσον αφορά οποιοδήποτε περιστατικό, απώλεια ή 
ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε ζημιά ή 
δαπάνη που προκύπτει ή προέρχεται από αυτή ή 
οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά˙ 
(β) όσον αφορά οποιαδήποτε ευθύνη οποιασδήποτε 
φύσης, που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή 
προέρχεται από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μόλυνση 
λόγω της ραδιενέργειας από πυρηνικά καύσιμα ή από 
πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή ανάφλεξης 
πυρηνικών καυσίμων.  Για τους σκοπούς της εξαίρεσης 
αυτής καύση ή ανάφλεξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε 
αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής διάσπασης (self-
sustaining process of nuclear fission)˙ 

6. όσον αφορά οποιοδήποτε  περιστατικό, απώλεια, ζημιά ή 
ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή 
προέρχεται από ύλη πυρηνικών όπλων˙ 

7. να παρέχει κάλυψη (to indemnify) - 

εάν το όχημα οδηγείται από, ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο, 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατά το χρόνο της 
οδήγησης, ο οδηγός βρίσκεται να είναι πέραν του από το 
νόμο προβλεπόμενου ορίου αλκοόλης˙ ή οδηγεί εν’ όσο δεν 
είναι σε θέση να οδηγήσει λόγω κατανάλωσης αλκοόλης ή 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών, εκτός παρασκευασμάτων που 
λαμβάνονται κατόπιν ιατρικής παρακολούθησης και που δεν 
αφορούν θεραπεία εθισμού σε ναρκωτικά˙ ή αρνηθεί να 
παραχωρήσει δείγμα αναπνοής, αίματος ή ούρων όταν αυτό 
ζητηθεί, χωρίς νόμιμη δικαιολογία. 

8. Όσον αφορά οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με σωματική 
βλάβη, απώλεια ή ζημιά που άμεσα ή έμμεσα πηγάζει από ή 
είναι αποτέλεσμα ή συνέπεια ή σχετίζεται με αμίαντο ή 
οποιαδήποτε υλικά που περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε 
μορφή ή ποσότητα. 

9. για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο που 
επισυμβαίνει ενόσο το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιείεται 
σε εκείνο το μέρος αεροδιαδρόμου ή αεροδρομίου που 
χρησιμοποιείται για την απογείωση ή προσγείωση 
αεροσκαφών, για κυκλοφορία ή στάθμευση αεροσκαφών 
περιλαμβανομένων και των δρόμων εξυπηρέτησης, 
στάθμευσης υπηρεσιών εδάφους και εκείνους τους χώρους 
επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών που είναι υπό τον 
έλεγχο του Τελωνείου με εξαίρεση εκεί που τέτοια ευθύνη 
είναι υποχρεωτικό από τη Νομοθεσία να καλύπτεται. 

10. για οποιαδήποτε ευθύνη, ατύχημα τραυματισμό απώλεια ή 
ζημιά ενόσο το όχημα χρησιμοποιείται για συμμετοχή σε 
αγώνες ταχύτητας, ρύθμισης ταχύτητας, δοκιμής για 
καταλληλότητα ή για ταχύτητα, ή διαδρομές εκτός δρόμου 
(off-roading) ή για οποιοδήποτε σκοπό που σχετίζεται με την 
Εμπορία Οχημάτων (Motor Trade). 

11. για οποιαδήποτε ευθύνη, ατύχημα, τραυματισμό απώλεια ή 
ζημιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης του 
οχήματος ως όπλο με πρόθεση να προκαλέσει απώλεια, ζημιά 
ή τραυματισμό σε οποιδήποτε πρόσωπο. 

12. για καταβολή οποιασδήποτε αξίωσης ή καταβολής 
οποιουδήποτε ωφελήματος βάσει του παρόντος στο βαθμό 
που προνοεί η παροχή τέτοιας κάλυψης, εφ’ όσον η 
πληρωμή της εν λόγω αξίωσης ή ωφελήματος θα μας εκθέσει 
σε οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό 
σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ή τις 
εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή οποιασδήποτε από τις 
πολιτείες της. 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Νόμος:- 
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι 
Τρίτου) Νόμος του 2000, ή οποιοσδήποτε Νόμος που τον 
τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε 
κανονισμούς έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν. 
 
Οδός:- 
Οδός (Road) στην Κύπρο με την έννοια του Νόμου. 
 
Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης:- 
«Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης» με την έννοια του Νόμου. 
 
Γεωγραφική Περιοχή:- 
Μέρος 1 –  Κύπρος και τα Κράτη που έχουν προσυπογράψει 

την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης 
Μέρος 2 και 3 – Κύπρος 
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ΟΡΟΙ 
 
1. Ερμηνεία 
Το Ασφαλιστήριο αυτό και ο Πίνακας θεωρούνται ως μια 
σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει 
αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του 
Ασφαλιστηρίου αυτού ή του Πίνακα θα έχει αυτήν την ειδική 
έννοια οπουδήποτε αυτή εμφανίζεται. 
 
2. Καθήκον του Ασφαλισμένου 
Η πιστή τήρηση και συμμόρφωση με τους Όρους του 
Ασφαλιστηρίου αυτού στο μέτρο που αυτοί αναφέρονται σε  
οτιδήποτε οφείλει να πράξει ή να μην πράξει ο Ασφαλισμένος ή 
οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί (indemnified), 
καθώς και η αλήθεια των δηλώσεων και απαντήσεων στην 
Πρόταση, συνιστούν προϋποθέσεις (conditions precedent) για 
τυχόν ευθύνη της Εταιρείας για την πληρωμή οποιουδήποτε 
ποσού δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού. 
 
3. Γραπτή Ειδοποίηση 
Κάθε ειδοποίηση που δίδεται ή κοινοποίηση που γίνεται δυνάμει 
του Ασφαλιστηρίου αυτού πρέπει να επιδίδεται γραπτώς στην 
Εταιρεία. 
 
4. Συντήρηση του Μηχανοκίνητου Οχήματος 
Ο Ασφαλισμένος θα λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για 
την προστασία του Μηχανοκίνητου Οχήματος  από  απώλεια  ή  
ζημιά  και για τη διατήρηση του σε καλή κατάσταση, η δε 
Εταιρεία έχει πάντοτε το απόλυτο δικαίωμα να εξετάζει το 
Μηχανοκίνητο Όχημα ή οποιοδήποτε μέρος τούτου ή 
οποιοδήποτε οδηγό ή υπάλληλο του Ασφαλισμένου. Στην 
περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης το Μηχανοκίνητο 
Όχημα δεν αφήνεται ανεπιτήρητο εκτός αν ληφθούν οι 
κατάλληλες προφυλάξεις για την πρόληψη περαιτέρω απώλειας ή 
ζημιάς και σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα οδηγηθεί 
προτού γίνουν οι αναγκαίες επιδιορθώσεις, οποιαδήποτε 
επιπρόσθετη ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα εξαιρείται της 
κάλυψης που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο αυτό. 
 
5. Γνωστοποίηση Ατυχημάτων 
Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού εξαιτίας του οποίου 
είναι δυνατό να εγερθεί απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου 
αυτού ο Ασφαλισμένος θα γνωστοποιεί τούτο το ταχύτερο 
δυνατό στην Εταιρεία δίδοντας πλήρη στοιχεία. Κάθε επιστολή, 
απαίτηση, ένταλμα, κλήση και δικόγραφο θα γνωστοποιείται ή 
θα αποστέλλεται στην Εταιρεία αμέσως μόλις ληφθεί.  
Ειδοποίηση θα δίδεται επίσης στην Εταιρεία αμέσως μόλις ο 
Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να 
καλυφθεί (indemnified) λάβει γνώση επικείμενης δίωξης, 
θανατικής ανάκρισης ή έρευνας σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο 
περιστατικό.  Στην περίπτωση ατυχήματος, κλοπής ή άλλης 
πράξης που συνιστά ποινικό αδίκημα που δυνατό να δώσει 
αφορμή για απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού ο 
Ασφαλισμένος οφείλει να ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία και 
να συνεργάζεται με την Εταιρεία ώστε να επιτευχθεί η καταδίκη 
του παραβάτη. 
 
6. Διαδικασία Απαιτήσεων 
Ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να 
καλυφθεί (indemnified) δεν θα προβαίνει σε παραδοχή, 
προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή 
συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται, αν το 
επιθυμεί, να αναλάβει και να διεξάγει εκ μέρους του 
Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να 
καλυφθεί (indemnified) την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό 
οποιασδήποτε απαίτησης ή να υποβάλει εκ μέρους του 
Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί να 
καλυφθεί (indemnified) για δικό της όφελος οποιαδήποτε 
απαίτηση για κάλυψη ή αποζημιώσεις (indemnity or damages) 
ή άλλως πως.  Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί όπως 
νομίζει ορθό κατά την κρίση της κατά τη διεξαγωγή 
οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας και για τον διακανονισμό 
οποιασδήποτε απαίτησης, ο δε Ασφαλισμένος και οποιοδήποτε 
πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί (indemnified) θα παρέχει 
όλες τις πληροφορίες και βοήθεια που η Εταιρεία δυνατό να 
χρειαστεί.  Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε 
οποιαδήποτε πληρωμή προς το σκοπό διακανονισμού 
οποιασδήποτε απαίτησης και τέτοια πληρωμή περιλαμβάνει  

ποσό που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό ο 
Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί να 
καλυφθεί (indemnified) θα καταβάλλει στην Εταιρεία το μη 
καλυπτόμενο ποσό. 
 
7. Άλλη Ασφάλιση 
Αν κατά το χρόνο κατά τον οποίο προκύπτει οποιαδήποτε 
απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού υπάρχει 
οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που καλύπτει την ίδια ευθύνη, η 
Εταιρεία δεν είναι υπόχρεη να καταβάλει ή συνεισφέρει πέραν 
του μεριδίου που της αναλογεί όσον αφορά οποιαδήποτε τέτοια 
απαίτηση και τα σχετιζόμενα με αυτήν έξοδα και δαπάνες. 
Νοείται πάντοτε ότι τίποτε στον Όρο αυτό δεν δημιουργεί για 
την Εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη από την οποία, αν δεν 
υπήρχε ο Όρος αυτός, αυτή θα απαλλασσόταν δυνάμει της 
Εξαίρεσης (α) (ii) του Μέρους 1 του Ασφαλιστηρίου αυτού. 
 
8. Ακύρωση 
Η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αυτό 
αποστέλλοντας ειδοποίηση επτά ημερών με συστημένη 
επιστολή στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση 
του.  Σε  αυτή την περίπτωση επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα 
κατά  αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Το 
Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον 
Ασφαλισμένο με ειδοποίηση επτά ημερών. Σε  αυτή την 
περίπτωση, και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά 
τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου της Ασφάλισης και το 
ισχύον Πιστοποιητικό Ασφάλισης έχει επιστραφεί στην Εταιρεία 
κατά ή πριν την ημερομηνία της ακύρωσης, η Εταιρεία 
δικαιούται στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα με βάση τις τιμές 
που ισχύουν για Ασφάλιση Βραχείας Περιόδου (at the 
Company's Short Period rates). 
 
9. Δικαιώματα Ανάκτησης 
Εάν η νομοθεσία της χώρας στην οποία το ασφαλιστήριο αυτό 
χρησιμοποιείται απαιτεί από την Εταιρεία να πληρώσει απαίτηση 
η οποία, εάν ο νόμος αυτός δεν υπήρχε δεν θα όφειλε να 
πληρώσει, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει τέτοιες 
πληρωμές από τον Ασφαλισμένο και/ή από το πρόσωπο που 
προκάλεσε την ευθύνη. 
 
10. Προστασία Δεδομένων και Δήλωση Περί Απορρήτου 
Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες που 
σχετίζονται με εσάς για να σας προσφέρει την δική σας 
ασφαλιστική κάλυψη ή την ασφαλιστική κάλυψη που σας 
καλύπτει και για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι του 
νόμου. 
Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όπως το 
όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και 
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που η Εταιρεία συλλέγει 
σχετικά με εσάς αναφορικά με την ασφαλιστική σας κάλυψη. 
Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πιο ευαίσθητα 
στοιχεία, όπως πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και τυχόν 
ποινικές καταδίκες που μπορεί να έχετε. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να χρειαστεί τη 
συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστεί ορισμένες κατηγορίες 
πληροφοριών σχετικά με εσάς (συμπεριλαμβανομένων 
ευαίσθητων δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά με την υγεία 
σας και οποιεσδήποτε ποινικές καταδίκες μπορεί να έχετε). 
Όπου η Εταιρεία χρειάζεται τη συναίνεσή σας, θα σας το 
ζητήσουμε ξεχωριστά. Δεν χρειάζεται να δώσετε τη συγκατάθεσή 
σας και μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα 
στιγμή. Ωστόσο, εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή 
αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό μπορεί να επηρεάσει την 
ικανότητά μας να παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη που σας 
καλύπτει και μπορεί να εμποδίσει την Εταιρεία να παρέχει 
κάλυψη σε εσας ή να διεκπεραιώσει τις αξιώσεις σας. 
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ασφάλιση χρειάζεται όπως οι 
δικές σας πληροφορίες να μπορούν να μοιραστούν και να 
χρησιμοποιηθούν από διάφορους τρίτους στον ασφαλιστικό 
τομέα, για παράδειγμα, ασφαλιστές, πράκτορες ή μεσίτες, 
αντασφαλιστές, διαχειριστές ζημιών, υπεργολάβους, Υπηρεσία 
Ελέγχου, Υπηρεσίες αστυνομίας, πρόληψης, εντοπισμού και 
καταπολέμησης απάτης και εγκλήματος και των βάσεων 
δεδομένων υποχρεωτικής ασφάλισης. Η Εταιρεία θα αποκαλύψει 
μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουν σχέση με την 
ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουμε και στον βαθμό που 
απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. 
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Στοιχεία άλλων προσώπων που μας παρέχετε 
Όπου παρέχετε στην Εταιρεία ή στον πράκτορα ή στον μεσίτη 
σας στοιχεία σχετικά με άλλα πρόσωπα, οφείλετε να τους 
δώσετε αυτή την ειδοποίηση. 
 
Θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες; 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, 
ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου που είναι αναρτημένη 
διαδικτυακά στον ιστότοπο μας ή και σε άλλη μορφή, εφ’ όσον 
το ζητήσετε. 
 
Επικοινωνία μαζί μας και τα δικαιώματά σας 
Έχετε δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που διατηρούμε 
για εσάς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης 
στις πληροφορίες σας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα 
δικαιώματά σας, να συζητήσετε τον τρόπο με τον οποίο η 
Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας ή να ζητήσετε 
αντίγραφο της πλήρους δήλωσης απορρήτου, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον παρακάτω πράκτορα ή τον 
μεσίτη που σας εξυπηρετεί προκειμένου να σας δώσει στοιχεία 
επικοινωνίας της εταιρείας: 
 
Μεσίτες: 
Prodromou & Makriyiannis Insurance Underwriting Agencies & 
Consultants Limited,  
The Riverside Forum (ισόγειο) 
Οδός Ιωαννίνων & 2Α Χείλωνος , 1101 Λευκωσία, Κύπρος. 
Τηλ. +357 22 76 10 10 www.pminsurancebrokers.com 
Η Πολιτική Απορρήτου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση 
www.pminsurancebrokers.com/privacy-policy 
 
Η εταιρία: 
Lumen Insurance, εμπορική επωνυμία της GasanMamo 
Insurance Ltd https://www.gasanmamo.com/ 
Τηλ. +356 21345123 Msida Road, Gzira GZR1405, Μάλτα 
Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη 
στη διεύθυνση  
https://www.gasanmamo.com/company/legal/privacy-policy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

 
Ως ένας από τους πολύτιμους πελάτες μας που είστε έχετε το 
δικαίωμα να αναμένετε πρώτης τάξης εξυπηρέτηση σε κάθε 
στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή 
που να μην είστε ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτησή μας. Για 
να μας βοηθήσετε να βελτιωθούμε θα εκτιμήσουμε την ειλικρίνιά 
σας λέγοντας μας την εμπειρία σας από την εξυπηρέτησή μας -  
η γνώμη σας μετρά. 
 
Τι πρέπει να κάνετε; 
 
Πρώτο Παρακαλώ μιλήστε με τον ασφαλιστή σας ή με το 

πρόσωπο που έχετε επαφή στην Εταιρεία Lumen. 
Δεύτερο Εάν παραμένετε δυσαρεστημένοι ή το παράπονο σας 

παραμένει άλυτο παρακαλώ όπως γράψετε στον 
Αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Κύπρο: Διευθύνων 
Σύμβουλος, Prodromou & Makriyiannis Insurance 
Underwriting Agencies & Consultants Ltd, 20 Λεωφ. 
Ομήρου, 3ος όροφος, 1097 Λευκωσία δίνοντας μας τον 
αριθμό του ασφαλιστηρίου ή της απαίτησης σε κάθε 
αλληλογραφία σας. 

Τρίτο Εάν παραμένετε δυσαρεστημένος μπορείτε να γράψετε 
στον Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας στη Μάλτα 
στην ακόλουθη διεύθυνση: The Managing Director, 
Lumen Insurance, GasanMamo Head Office, Msida 
Road, Gzira GZR 1405, Malta. 

 
Ακολουθώντας τα παραπάνω τα δικαιώματα σας για λήψη 
νομικών μέτρων δεν επηρεάζονται. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 
Οι ακόλουθες Πρόσθετες Πράξεις και Οπισθογραφήσεις 
θα ισχύουν ΜΟΝΟ εφ' όσον αυτές αναφέρονται στον 
Πίνακα του Ασφαλιστηρίου αυτού κάτω από την 
επικεφαλίδα "Οπισθογραφήσεις που έχουν εφαρμογή" 
και υπόκεινται στους όρους, τις εξαιρέσεις και τις 
προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου αυτού. 
 
 
1. ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Περιεκτικά 
Ασφαλιστήρια μόνο) 
Συμφωνείται και δηλώνεται ότι η κάλυψη που προνοείται από το 
Μέρος 1 – Ευθύνη Έναντι Τρίτου, Παράγραφος 1 του 
Ασφαλιστηρίου αυτού επεκτείνεται για να καλύπτει τον 
Ασφαλισμένο ενώ αυτός οδηγεί αυτοκίνητο που δεν ανήκει 
σ'αυτόν ή στον εργοδότη ή στον συνέταιρό του ή το/τη σύζυγο 
του ή που δεν ενοικιάστηκε (δυνάμει σύμβασης ενοικιαγοράς ή 
άλλως πως) από αυτό ή από τον εργοδότη ή από το συνέταιρό 
του ή το/τη σύζυγο. 
Νοουμένου ότι δεν υπάρχει άλλη ασφάλεια ή κάλυψη σε ισχύ 
(που διευθετήθηκε είτε από τον ασφαλισμένο είτε από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο) και η οποία καλύπτει μερικώς ή 
πλήρως τον ίδιο τραυματισμό απώλεια ή ζημιά. 
 
2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ 
Συμφωνείται και δηλώνεται ότι η κάλυψη που προνοείται από το 
Μέρος 1 – Ευθύνη Έναντι Τρίτου του Ασφαλιστηρίου αυτού θα 
ισχύει σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου σχετικά με το 
ρυμουλκούμενο όχημα εφ' όσον αυτό είναι συνδεδεμένο με το 
Μηχανοκίνητο Όχημα που καλύπτεται με αυτό το Ασφαλιστήριο. 
Νοουμένου ότι, για τους σκοπούς των Εξαιρέσεων αυτού του 
Ασφαλιστηρίου, το Μηχανοκίνητο Όχημα και το ρυμουλκούμενο 
από αυτό όχημα θα θεωρούνται ότι αποτελούν ένα 
Μηχανοκίνητο Όχημα. 
 
3. ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ 
Συμφωνείται και δηλώνεται ότι η κάλυψη που προνοείται από το 
ασφαλιστήριο αυτό θα θεωρείται ότι επεκτείνεται να καλύπτει 
απαίτηση του Ασφαλισμένου για τα έξοδα αντικατάστασης 
οποιουδήποτε γυαλιού στον ανεμοθώρακα ή τα παράθυρα του 
ασφαλισμένου οχήματος μετά από σπάσιμο του γυαλιού 
(νοουμένου ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω ζημιά στο όχημα) 
μέχρι ενός ποσού που δεν θα υπερβαίνει το ποσό που 
καθορίζεται στον Πίνακα και αυτό δεν θα θεωρείται ότι είναι 
απαίτηση για τους σκοπούς της έκπτωσης μη υποβολής 
απαίτησης (No Claims Discount). 
 
Για τους σκοπούς αυτής της οπισθογράφησης οποιοσδήποτε 
όρος ή οπισθογράφηση σ'αυτό το Ασφαλιστήριο ότι η Εταιρεία 
δεν θα ευθύνεται για το καθορισμένο πρώτο μέρος οποιουδήποτε 
ποσού διαφορετικά πληρωτέου, δεν θα ισχύει. 
 
4. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ "ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ" 
ΜΟΝΟ 
Συμφωνείται και δηλώνεται ότι η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται κάτω 
από το Μέρος 2 αυτού του Ασφαλιστηρίου ενώ το όχημα 
οδηγείται ή είναι κάτω από τον έλεγχο με σκοπό να οδηγηθεί από 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο: 
α) είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών ή άνω των 75 ετών και/ή 
β) δεν κατέχει για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών κανονική άδεια 
οδήγησης οχήματος του ιδίου τύπου και κατηγορίας με το όχημα 
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό 
εκτός εάν αναφέρεται ονομαστικά στον Πίνακα του 
Ασφαλιστηρίου. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σημαντική Σημείωση: Στην περίπτωση που κατονομάζεται και 
ασφαλίζεται οδηγός όπως αναφέρεται στο 4α και/ή 4β ανωτέρω 
το αφαιρετέο ποσό (Excess) που έχει εφαρμογή αναφορικά με τη 
χρήση του οχήματος από τους οδηγούς αυτούς είναι το 
ΔΙΠΛΑΣΙΟ από το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα και το 
οποίο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο οδηγό. 
 
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  
Δια του παρόντος νοείται και συμφωνείται ότι το ασφάλιστρο 
που καθίσταται πληρωτέο ως αντιπαροχή της ασφάλισης αυτής 
θα συνεχίσει να είναι μειωμένο με το ποσό της «Έκπτωσης Μη 
Υποβολής Απαίτησης» (no claims discount) ανεξαρτήτως αν έχει 
προκύψει απαίτηση.  Σε περίπτωση που προκύψουν σε 
οποιαδήποτε συνεχόμενη περίοδο δύο ετών δύο ή περισσότερες 
απαιτήσεις ή για κατόχους ασφαλιστηρίου με κάλυψη έναντι 
τρίτου μία απαίτηση με συνολικό κόστος πέραν των €2000 ή για 
κατόχους ασφαλιστηρίου με κάλυψη ιδίας ζημιάς μία απαίτηση με 
συνολικό κόστος πέραν των €3500 η οπισθογράφηση αυτή 
αυτόματα ακυρώνεται. 

Σε αντάλλαγμα της επέκτασης αυτής ο Ασφαλισμένος χρεώνεται 
με επιπλέον ασφάλιστρο. 
 
6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Συμφωνείται και δηλώνεται ότι σε περίπτωση που γίνεται 
παραδεχτή απαίτηση δυνάμει του Μέρους 2 του Ασφαλιστηρίου 
αυτού, Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για το 
ημερήσιο ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου 
για τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται να γίνουν οι αναγκαίες 
επιδιορθώσεις, αλλά όχι πέραν των 10 ημερών κατά τη διάρκεια 
της περιόδου ασφάλισης. Αυτή η περίοδος περιορίζεται στον 
πραγματικό αριθμό των ημερών που απαιτούνται για να γίνει η 
επιδιόρθωση ανεξαρτήτως οποιασδήποτε καθυστέρησης που 
οφείλεται σε μη διαθέσιμα ανταλλακτικά ή για οποιοδήποτε άλλη 
αιτία. 
 
7. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΟΣ (25-75) 
Συμφωνείται και δηλώνεται ότι ο ορισμός 'ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ 
ΟΔΗΓΟΙ' που περιγράφεται στον πίνακα αυτού του 
ασφαλιστηρίου συμπληρώνεται με τα ακόλουθα: 
 

‘ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ: 
Οποιοσδήποτε οδηγός ηλικίας μεταξύ 25 - 75 ετών που 
κατέχει για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών κανονική 
άδεια οδήγησης οχήματος του ιδίου τύπου και 
κατηγορίας με το όχημα που καλύπτεται από το 
Ασφαλιστήριο αυτό που οδηγεί με την εξουσιοδότηση ή 
εντολή του προσώπου προς όφελος του οποίου 
εκδόθηκε το ασφαλιστήριο’ 

 
8. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Συμφωνείται και δηλώνεται ότι η Εταιρεία παρέχει στον 
Ασφαλισμένο υπηρεσίες οδικής βοήθειας (μόνο για οχήματα που 
δεν ξεπερνούν 3,5 τόνους βάρους) σε περίπτωση ακινητοποίησης 
του Μηχανοκινήτου Οχήματος. 
Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις 
υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία οδικής βοήθειας. 
 
 
9. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ 
Νοείται, συμφωνείται και δηλώνεται ότι ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε διάταξη περί του αντιθέτου που διαλαμβάνεται στο 
Ασφαλιστήριο αυτό ή σε οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη, η 
κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού δεν 
έχει εφαρμογή όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια, 
ζημιά ή ευθύνη που προκαλείται, προκύπτει ή επισυμβαίνει στις 
περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο 
 
 
 
 
 
 

 

Lumen Ασφαλιστική, Εμπορική επωνυμία της GasanMamo Ασφαλιστική Λτδ (η Εταιρία) ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου η οποία ρυθμίζεται από την Αρχή 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA) και λειτουργεί στην Κύπρο κάτω από το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης. Εγγεγραμμένη στη Μάλτα, Msida Road, Gzira 

GZR1405, Μάλτα 
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