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ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « EXTRA ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής, επί 

της οδού Νικολάου Αρώνη στον αριθμό 38, με Α.Φ.Μ. 800693926 της 

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών κι εκπροσωπείται νόμιμα, εφεξής καλούμενη « η 

Εταιρεία », παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του νόμου 3651/2008, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Η Εταιρεία είναι μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας που έχει λάβει την 

αντίστοιχη άδεια του ν. 3651/2008 και παρέχει στους πελάτες της 

δικαιούχους οδικής βοήθειας, εφεξής καλούμενοι « συνδρομητές », 

υπηρεσίες οδικής βοήθειας μόνο έναντι συνδρομής η οποία έχει εξοφληθεί 

πλήρως, μόνο σε είδος κι ανάλογα με το πρόγραμμα που οι συνδρομητές 

επιλέγουν.  

Η παροχή της οδικής βοήθειας κατόπιν της κατάρτισης της σύμβασης 

οδικής βοήθειας γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και 

προϋποθέσεις, οι οποίοι όλοι είναι σημαντικοί, τυχόν δε παραβίαση τους από 

τον συνδρομητή επιφέρει την πλήρη απαλλαγή της Εταιρείας από 

οποιαδήποτε υποχρέωση της.  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ  

1. Η παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας προσφέρεται σε συνδρομητές 

ανάλογα με το είδος της συνδρομής που έχουν επιλέξει, έχει αποδεχτεί η 

Εταιρεία κι έχει προκαταβληθεί η συνδρομή. 

2. Για την ισχύ της συνδρομής απαιτείται το όχημα του συνδρομητή κατά 

την στιγμή της υποβολής της αίτησης να είναι πλήρως λειτουργικό, χωρίς 

ζημία ή βλάβη που απαιτεί την συνδρομή βοηθείας.  
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3. Οι επιλογές παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας που προσφέρονται 

σύμφωνα με τους παρόντες όρους είναι α) η κάλυψη παροχής πλήρους 

οδικής βοήθειας και β) η κάλυψη της περιορισμένης οδικής βοήθειας. 

4. Ένας συνδρομητής μπορεί να καλυφθεί για μελλοντικό κίνδυνο είτε με 

την παροχή πλήρους οδικής βοήθειας και περιορισμένης οδικής βοήθειας ( 

περιλαμβάνεται η παροχή οδικής βοήθειας μετά από ατύχημα ) αθροιστικά, 

είτε για την κάλυψη περιορισμένης οδικής βοήθειας ( παροχή οδικής 

βοήθειας μετά από ατύχημα ) μεμονωμένα. Στην κάλυψη περιορισμένης 

οδικής βοήθειας παρέχεται οδική βοήθεια κατόπιν ατυχήματος και μόνο. 

5. Οι καλύψεις πλήρους οδικής βοήθειας και περιορισμένης οδικής 

βοήθειας αθροιστικά παρέχονται αποκλειστικά και μόνο σε όλα τα επιβατικά 

ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλέτες, ΤΑΞΙ, ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ., αγροτικά και 

ημιφορτηγά βάρους έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου) και απόσταση αξόνων 

μέχρι 3,15 μέτρα. 

6. Η κάλυψη μεμονωμένα της περιορισμένης οδικής βοήθειας παρέχεται 

σε όλες τις χρήσεις, εκτός από την περιορισμένη οδική βοήθεια κατόπιν 

ατυχήματος που προσφέρεται μόνο σε επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, 

μοτοσυκλέτες, ΤΑΞΙ, ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ., αγροτικά και ημιφορτηγά βάρους 

έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου) και απόσταση αξόνων μέχρι 3,15 μέτρα. 

7. Οδική βοήθεια παρέχεται και στην περίπτωση που λόγω βλάβης των 

ελαστικών το όχημα του συνδρομητή δεν είναι σε κατάσταση που να μπορεί 

να κινητοποιηθεί αυτοκινούμενο. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση της 

Εταιρείας είναι να μεταφέρει το όχημα στο πλησιέστερο βουλκανιζατέρ και 

σε καμία περίπτωση ο συνδρομητής δεν δικαιούται επαναπατρισμό. 

8. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί αντιολισθητικές 

αλυσίδες στα οχήματα των συνδρομητών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

1. O συνδρομητής υποχρεούται κατά την υποβολή αίτησης συνδρομής να 

δηλώσει με κάθε ειλικρίνεια όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να 

εκτιμήσει η Εταιρεία την παροχή που αναλαμβάνει.  
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2. Η ψευδής δήλωση ή η αποσιώπηση περιστατικών που είναι 

καθοριστικά για την ανάληψη ή μη της παροχής απαλλάσσει πλήρως την 

Εταιρεία από τις υποχρεώσεις της.  

3. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της συνδρομής εάν 

διαπιστωθεί αναληθής δήλωση, απόκρυψη στοιχείων και κατάχρηση των 

παροχών, χωρίς επιστροφή των καταβληθέντων.  

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του εξυπηρετούμενου 

οχήματος, η υποχρέωση της Εταιρείας εξακολουθεί να υπάρχει υπέρ του 

ίδιου οχήματος και του νέου ιδιοκτήτη με τους ίδιους όρους έως της λήξεως 

της συνδρομής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

1. Ο συνδρομητής υποχρεούται να ζητά τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας 

που περιγράφονται στο παρόν από το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, στα 

τηλέφωνα που ειδικά αναγράφονται στο έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνεται 

η σύμβαση οδικής βοήθειας. 

2. Το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες 

το χρόνο και φροντίζει άμεσα ή έμμεσα για την παροχή των απαιτούμενων 

υπηρεσιών. 

3. Ο συνδρομητής για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί θα πρέπει να 

αναφέρει στο Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο της Οδικής Βοήθειας όλα τα 

ακόλουθα απαραίτητα στοιχεία : 

• Πλήρη στοιχεία του συνδρομητή. 

• Πλήρη στοιχεία του καλυπτόμενου οχήματος. 

• Αριθμό κυκλοφορίας του καλυπτόμενου οχήματος. 

• Αριθμό συνδρομής.  

• Τόπο κατοικίας και διεύθυνσης. 

• Τόπο προορισμού. 

• Τόπο και ακριβή διεύθυνση ακινητοποίησης. 

• Είδος ατυχήματος ή βλάβης καθώς και περιγραφή των αιτίων του 

συμβάντος. 

• Αριθμό τηλεφώνου του καλούντος ή του συνδρομητή. 
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Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο συνδρομητής δε 

δηλώσει το αίτημά του για παροχή βοήθειας κατάλληλα ή δεν δώσει τις 

πληροφορίες που του ζητούνται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Α. ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. 

1. Εφόσον η συνδρομή είναι σε ισχύ η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη εντός 

του προβλεπόμενου στο Νόμου χρονικού ορίου να παρέχει στον συνδρομητή 

και στον κάτοχο του καλυπτόμενου οχήματος οδική βοήθεια 72 ώρες μετά 

την έναρξη της συνδρομής σε όλη την Ελλάδα, όλες τις μέρες του χρόνου 

και όλο το 24ωρο, σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους και 

προϋποθέσεις. 

2. Για όσες συνδρομές ή αντίστοιχες παροχές υπηρεσιών οδικής βοήθειας 

μεταφερθούν από άλλη εταιρία με συνεχόμενη ημερομηνία ισχύος και για 

νέες συνδρομές μετά από κλήση για βοήθεια δεν ισχύει ο χρόνος 

ανταπόκρισης για παροχή βοήθειας μετά από 72 ώρες. 

3. Η Εταιρεία παρέχει οδική βοήθεια στους κατόχους του καλυπτόμενου 

οχήματος εφόσον αυτό ακινητοποιηθεί συνεπεία βλάβης ή ατυχήματος 

αποστέλλοντας ένα από τα μέσα που διαθέτει, στελεχωμένο από έμπειρο 

προσωπικό, κατά την απόλυτη κρίση της, σε εύλογο χρονικό διάστημα, 

ανάλογα με την απόσταση, τις κυκλοφοριακές, τυχόν άλλες ειδικές και 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν. 

4. Η βοήθεια παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στις χρήσεις των 

οχημάτων που ειδικά ορίζονται ανωτέρω. 

5. Εάν η βλάβη διορθώνεται με τα μέσα που διαθέτει το κινητό 

συνεργείο, την επιδιορθώνει και θέτει σε κίνηση το όχημα. Εάν η βλάβη δεν 

αντιμετωπίζεται επιτόπου λόγω έλλειψης ανταλλακτικών ή άλλων 

εργαλείων, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει το όχημα στο 

πλησιέστερο στον τόπο ακινητοποίησης συνεργείο, της προτίμησης του 

κατόχου. Αν η βλάβη είναι μεγάλη ( όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

μετά από σοβαρό ατύχημα, πυρκαγιά, καταστροφή κινητήρα, καταστροφή 

σασμάν - διαφορικού, καταστροφή ηλεκτρονικών συστημάτων κ.ο.κ. ) η 
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Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει το καλυπτόμενο όχημα στην πόλη 

της Ελλάδος που έχει δηλωθεί σαν κατοικία στη συνδρομή του πελάτη, σε 

συνεργείο προτίμησης του κατόχου του εντός τριών ( 3 ) εργάσιμων 

ημερών. 

6. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η ακινητοποίηση του 

καλυπτόμενου οχήματος έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, στον 

οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα οχήματα Οδικής 

Βοήθειας, η παροχή των καλύψεων Οδικής Βοήθειας μπορεί να προσφερθεί 

μόνο εφόσον το καλυπτόμενο όχημα έχει ήδη ρυμουλκηθεί εκτός του 

κλειστού αυτοκινητόδρομου από την αντίστοιχη υπηρεσία βοήθειας που 

κατά αποκλειστικότητα εξυπηρετεί τα περιστατικά εντός του κλειστού 

αυτοκινητοδρόμου. Τυχόν αξιώσεις που απορρέουν από έξοδα και χρεώσεις 

κρυφές ή φανερές από τον πάροχο Οδικής Βοήθειας επί του κλειστού 

αυτοκινητοδρόμου δεν καλύπτονται από την Εταιρεία και το παρόν 

πιστοποιητικό κάλυψης, όπως επίσης έξοδα φέρρυ-μποτ. 

7. Στο σημείο αυτό εκπληρώνεται πλήρως κάθε υποχρέωση της Εταιρείας 

όσον αφορά το καλυπτόμενο όχημα, ενώ ο συνδρομητής δικαιούται να 

ζητήσει από την Εταιρεία την προώθησή του μέχρι του τελικού τόπου 

προορισμού του εντός Ελλάδος. Αν η Εταιρεία δεν διαθέτει δικά της μέσα 

προώθησης του συνδρομητή μέχρι του τελικού τόπου προορισμού, τότε του 

καταβάλλει μετρητοίς το ισόποσο της αξίας του εισιτηρίου δημοσίου 

μεταφορικού μέσου, όπως επίσης και έξοδα μίας διανυκτέρευσης σε τοπικό 

ξενοδοχείο της περιοχής του ατυχήματος, σε περίπτωση που η αυθημερόν 

μετακίνηση του συνδρομητή δεν είναι δυνατόν αποδεδειγμένα να 

πραγματοποιηθεί ( κι έως του ποσού των 75,00 € το οποίο καταβάλλεται 

απευθείας από την Εταιρεία στον ξενοδόχο ). 

8. H Οδική Βοήθεια παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εάν είναι δυνατή η 

πρόσβαση του οχήματος της Οδικής Βοήθειας στο σημείο που βρίσκεται το 

καλυπτόμενο όχημα.  

9. Εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις στις οποίες το καλυπτόμενο όχημα 

βρίσκεται σε σημεία μη προσβάσιμα όπως ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, 

γκρεμοί, χαράδρες κ.λπ..  
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Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

1. Η Εταιρεία παρέχει περιορισμένη οδική βοήθεια στον συνδρομητή, 

κάτοχο του καλυπτόμενου οχήματος εφόσον επέλθει ατύχημα, 

αποστέλλοντας ένα από τα μέσα που διαθέτει, στελεχωμένο με έμπειρο 

προσωπικό κατά την απόλυτη κρίση της, σε εύλογο χρονικό διάστημα, 

ανάλογα με την απόσταση, τις κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν. 

2. Η περιορισμένη οδική βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο 365 

ημέρες το χρόνο και φροντίζει άμεσα ή έμμεσα για την παροχή των 

απαιτούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση εμπλοκής του συνδρομητή σε 

ατύχημα παρέχεται ένα ειδικό πλέγμα υπηρεσιών με το οποίο αναλαμβάνεται 

η φωτογράφιση των οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα, των ζημιών 

και της σκηνής του ατυχήματος, η περιγραφή των συνθηκών ατυχήματος, η 

παροχή συμβουλών και υποστήριξης του συνδρομητή έναντι των άλλων 

οδηγών, η κατασκευή σχεδιαγράμματος της σκηνής του ατυχήματος με 

σημειωμένες τις κατευθύνσεις και όλα τα σημεία που πιθανόν να φανούν 

χρήσιμα στον καταλογισμό της ευθύνης και την επιμέτρηση της ζημιάς, η 

συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και των στοιχείων των 

εμπλεκόμενων, η λήψη ενυπόγραφων δηλώσεων, η παροχή συμβουλών για 

την επισκευή του οχήματος, η λήψη των απαραίτητων εγγράφων 

ασφάλισης, στοιχείων ταυτότητας και αδειών οδήγησης ( όπου είναι δυνατόν 

και αν είναι διαθέσιμα με τη συναίνεση των εμπλεκομένων ), η κλήση της 

αστυνομίας για περαιτέρω καταγραφή και ασθενοφόρο εφόσον χρειάζεται. 

3. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το τροχαίο ατύχημα έχει λάβει 

χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, στον οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται 

μόνο σε συγκεκριμένα οχήματα Οδικής Βοήθειας, η παροχή της 

περιορισμένης οδικής βοήθειας μπορεί να προσφερθεί μόνο εφόσον 

επιτραπεί η πρόσβαση του οχήματος της Εταιρείας. 

4. H περιορισμένη οδική βοήθεια παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εάν 

είναι δυνατή η πρόσβαση του οχήματος της Οδικής Βοήθειας στο σημείο που 

βρίσκεται το καλυπτόμενο όχημα.  



7 
 

5. Εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις στις οποίες το καλυπτόμενο όχημα 

βρίσκεται σε σημεία μη προσβάσιμα όπως ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, 

γκρεμοί, χαράδρες κ.λπ.. 

 

Β1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

1. H Εταιρεία θα παρέχει τις υπηρεσίες περιορισμένης οδικής βοήθειας 

μόνο κατόπιν ατυχήματος και υπό τους εξής όρους: 

2. H εξυπηρέτηση για οδική βοήθεια κατόπιν ατυχήματος μέσω της 

περιορισμένης οδικής βοήθειας παρέχεται μόνο σε επιβατικά ιδιωτικής 

χρήσης, μοτοσυκλέτες, ΤΑΞΙ, ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ., αγροτικά και ημιφορτηγά 

βάρους έως 3,5 τόνων (κενά φορτίου) και απόσταση αξόνων μέχρι 3,15 

μέτρα. 

3. Εάν το καλυπτόμενο όχημα ακινητοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της 

χώρας από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωση 

αυτού, η Εταιρεία θα αποστείλει ένα από τα μέσα που διαθέτει για να 

αποκαταστήσει τη βλάβη, με στελεχωμένο και έμπειρο προσωπικό κατά την 

απόλυτη κρίση της. 

4. Αυτό θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την απόσταση, 

τις κυκλοφοριακές, ειδικές και καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Εάν η 

βλάβη διορθώνεται με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο, την 

επιδιορθώνει και θέτει σε κίνηση το αυτοκίνητο. Εάν η βλάβη δεν 

αντιμετωπίζεται επί τόπου λόγω έλλειψης ανταλλακτικών ή άλλων 

εργαλείων ή διότι είναι μεγάλη, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει 

το αυτοκίνητο με γερανοφόρο όχημα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο από τον τόπο που ακινητοποιήθηκε. Στο σημείο αυτό 

εκπληρώνεται πλήρως κάθε υποχρέωση της υποχρέωση της Εταιρείας. Δεν 

θα παρέχονται υπηρεσίες εφόσον η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε λόγω 

μηχανικής βλάβης, εκτός εάν αυτή επήλθε συνεπεία ατυχήματος ( 

συγκρούσεως - προσκρούσεως - εκτροπής - ανατροπής και καταπτώσεως 

αυτού ). 

5. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το τροχαίο ατύχημα έχει λάβει 

χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, στον οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται 
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μόνο σε συγκεκριμένα οχήματα Οδικής Βοήθειας, η παροχή της κάλυψης 

Οδικής Βοήθειας κατόπιν ατυχήματος μπορεί να προσφερθεί μόνο εφόσον 

επιτραπεί η πρόσβαση του οχήματος της Εταιρείας. 

6. H οδική βοήθεια κατόπιν ατυχήματος παρέχεται αποκλειστικά και μόνο 

εάν είναι δυνατή η πρόσβαση του οχήματος της Οδικής Βοήθειας στο σημείο 

που βρίσκεται το καλυπτόμενο όχημα.  

7. Εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις στις οποίες το καλυπτόμενο όχημα 

βρίσκεται σε σημεία μη προσβάσιμα όπως ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, 

γκρεμοί, χαράδρες κ.λπ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την παροχή οδικής βοήθειας : 

α) Η Εταιρεία δεν καταβάλει στον συνδρομητή οποιοδήποτε ποσό, ούτε 

αποζημιώνει τον συνδρομητή για δαπάνες που κατέβαλε σε τρίτους για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

β) Το κόστος μεταφοράς με φέρρυ-μποτ βαρύνει πάντα τον κάτοχο του 

καλυπτόμενου οχήματος. 

γ) Κατά τη διάρκεια παροχής Οδικής Βοήθειας στο καλυπτόμενο όχημα 

παρέχεται το δικαίωμα στο κινητό συνεργείο ή στο μηχανοτεχνίτη της 

Εταιρείας να προσφέρει εξυπηρέτηση και σε άλλα ακινητοποιημένα οχήματα 

που τυχόν θα συναντήσει κατά τη διαδρομή του. 

δ) Εάν υπάρχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι δρόμοι είναι δύσβατοι 

λόγω χιονιού, παγετού, πλημμυρών, ομίχλης, κατολισθήσεων κ.λπ.. ή είναι 

αδιάβατοι εξαιτίας απεργιών και διαδηλώσεων ως και ειδικών συνθηκών ( 

χαλασμένες ή κομμένες γέφυρες, σεισμοί κ.λπ. ) η Εταιρεία δεν είναι 

υποχρεωμένη να παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας εξαιτίας της εμφανούς 

ανωτέρας βίας. 

ε) Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν έχει οποιαδήποτε 

υποχρέωση εάν κατά το διάστημα που παρέχει την οποιαδήποτε βοήθεια ή 

κατά τη διάρκεια ασυνόδευτης μεταφοράς του καλυπτόμενου οχήματος 

απωλεσθούν εξαρτήματά του ή μεταφερόμενα αντικείμενα. Ο καλών σε 

βοήθεια υποχρεούται να παρίσταται και να συνοδεύει το όχημά του, εκτός 
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από περίπτωση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας του, οπότε 

ορίζεται εκπρόσωπός του. 

στ) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται κατά την 

επισκευή, καθώς και για ζημίες που τυχόν θα προκληθούν κατά την 

προσπάθεια της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης του καλυπτόμενου οχήματος, 

καθώς επίσης και για όσες ζημίες προϋπάρχουν ή είναι δεδομένο ότι θα 

προκληθούν από τη θέση ακινητοποίησης του οχήματος.  

ζ) Η Εταιρεία δεν παρέχει οδική βοήθεια σε φορτηγά οχήματα τα οποία 

φέρουν φορτίο, τρέιλερ λέμβων και τροχόσπιτα ή χρήσεις που δεν 

αναφέρονται συγκεκριμένα στους παρόντες όρους. 

η) Δεν προσφέρεται βοήθεια σε οχήματα που βρίσκονται σε κλειστούς 

χώρους ( π.χ. γκαράζ ) αν δεν μπορεί να πλησιάσει ρυμουλκό, όμως 

προσφέρεται βοήθεια με κινητό συνεργείο για επιτόπια αποκατάσταση της 

βλάβης, αν βέβαια είναι δυνατή. 

θ) Η Εταιρεία δεν καλύπτει οχήματα ακινητοποιημένα εξ’ αιτίας απώλειας 

κλειδιών. 

ι) Η υποχρέωση της Εταιρείας εξακολουθεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις 

μεταβίβασης ή αλλαγής του οχήματος για το υπολειπόμενο χρονικό 

διάστημα της συνδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα δηλωθεί έγκαιρα 

στην Εταιρεία και πριν από την κλήση για βοήθεια. 

ια) Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη για τη μετακίνηση ξένων αυτοκινήτων 

προς απελευθέρωση του οχήματος συνδρομητή, το οποίο είναι αποκλεισμένο 

από άλλα. 

ιβ) Έπειτα από τη μεταφορά του καλυπτόμενου οχήματος στο συνεργείο ή 

σε τόπο που θα υποδείξει ο συνδρομητής κάτοχος βάσει των όρων του 

πιστοποιητικού κάλυψης η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη σε άλλη 

μεταφορά σε διαφορετικό συνεργείο. Τη συγκεκριμένη μεταφορά, βάσει του 

νόμου 3651/2008, την αναλαμβάνει γερανός δημοσίας χρήσεως. 

Συμφωνείται ρητά ότι το συνεργείο στο οποίο θα μεταφερθεί το 

καλυπτόμενο όχημα πρέπει να είναι στην πόλη όπου δήλωσε ότι κατοικεί ο 

συνδρομητής βάση των στοιχείων της αίτησης για συνδρομή ή στο πιο 

κοντινό συνεργείο επισκευής του τόπου που αυτό έχει ακινητοποιηθεί. Στην 
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περίπτωση παροχής οδικής βοήθειας κατόπιν ατυχήματος μέσω της 

περιορισμένης οδικής βοήθειας, το όχημα μεταφέρεται, αν δεν μπορεί να 

γίνει επί τόπου επισκευή, κατόπιν της απόλυτης κρίσης της Εταιρείας, στο 

πλησιέστερο συνεργείο επισκευής από τον τόπο του ατυχήματος και δεν 

υπάρχει υποχρέωση της Εταιρείας για μεταφορά στον τόπο κατοικίας του 

συνδρομητή. 

ιγ) Κάθε εργασία που γίνεται για επισκευή ή επιδιόρθωση πέρα από τις ρητά 

αναφερόμενες στις παροχές της συνδρομής, όπως επίσης και τα 

απαιτούμενα ανταλλακτικά βαρύνουν τον συνδρομητή. 

ιδ) Σε περίπτωση που ο συνδρομητής προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή 

πρωτοβουλία σχετικές με τις παροχές της συνδρομής του, οι οποίες 

δημιουργήσουν έξοδα χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Εταιρεία, τα 

έξοδα αυτά εξαιρούνται των παροχών της συνδρομής και δεν υποχρεούται η 

Εταιρεία για αποζημίωση. 

ιε) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες οι οποίες προέρχονται από την 

φύλαξη και προστασία του καλυπτόμενου οχήματος μετά την μεταφορά του 

στον υποδειχθέντα από τον συνδρομητή τόπο. 

ιστ) Η κάλυψη Πλήρους Οδικής Βοήθειας δε θα παρέχεται μετά τη λήξη της 

συνδρομής για οχήματα για τα οποία έχουν γίνει πάνω από πέντε ( 5 ) 

κλήσεις κατά τη χρονική διάρκεια της συνδρομής. 

ιζ) Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις μεταφοράς από το 

καλυπτόμενο όχημα παράνομων ουσιών, όπλων, προϊόντων εγκλήματος, 

ναρκωτικών ουσιών κ.λπ. συναφή. 

ιη) Στα οχήματα τα οποία έχουν γίνει μετατροπές στην ανάρτηση και δεν 

είναι δυνατή η φόρτωση στην πλατφόρμα μεταφοράς της Εταιρείας δε θα 

παρέχεται η κάλυψη πλήρους οδικής βοήθειας.   

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καλύπτει και δεν θα καλύπτει αξιώσεις από 

τον συνδρομητή σχετικά με : 

1.  Αυτοτραυματισμό εκ προθέσεως ή συμμετοχή του συνδρομητή σε 

εγκληματικές πράξεις. 

2.  Ζημίες κατά την τέλεση ή την απόπειρα παράνομων πράξεων. 
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3.  Ζημίες κατά την συμμετοχή σε στοιχήματα, νόμιμα ή μη, επιδείξεις ή 

αγώνες ή αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας με την χρήση του καλυπτόμενου 

οχήματος, αγώνες εν γένει, επίσημους ή μη, εορταστικές παρελάσεις, 

επιδείξεις ή όταν το καλυπτόμενο όχημα οδηγείται με κάθε επικίνδυνο ή/και 

ανορθόδοξο τρόπο. 

4.  Ζημίες κατά την τη χρήση του οχήματος από τρίτο χωρίς τη συναίνεση ή 

έγκριση του συνδρομητή. 

5.  Παράνομη και μη νόμιμη κίνηση του καλυπτόμενου οχήματος, χωρίς 

άδεια κυκλοφορίας, ή χωρίς πινακίδες, ή οποιασδήποτε παράβασης διάταξης 

υποχρεωτικού χαρακτήρα και ειδικά όταν δεν είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο επιβαλλόμενο έλεγχο από Κ.Τ.Ε.Ο.. 

6.  Πρόκληση ζημίας εξαιτίας της οδήγησης υπό την επίδραση εθελοντικής ή 

και μη εθελοντικής κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών, ή 

φαρμάκων που λήφθηκαν χωρίς την γραπτή συνταγή από ιατρό ή από 

υπερβολική δόση νόμιμης ή παράνομης φαρμακευτικής ουσίας. 

7.  Πρόκληση ζημίας από δόλο ή εσκεμμένη ενέργεια η οποία κατέληξε σε 

ζημιογόνο ατύχημα ή και βλάβη του οχήματος. 

8.  Κάλυψη κατά την διάρκεια τρομοκρατικών ενεργειών, πολέμου, ή 

εχθρικών επιχειρήσεων, εξεγέρσεων ή πολιτικών ταραχών ή στάσεων και 

απεργιών, ή κακόβουλης βλάβης. 

9.  Κάθε αποθετική ζημία. 

10. Κάθε αποτέλεσμα και οποιασδήποτε μορφής ψυχικής ασθένειας ή εν 

γένει πνευματικής διαταραχής. 

11.  Οποιαδήποτε ρυμούλκηση του καλυπτόμενου οχήματος ή οιοδήποτε 

προσώπου ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε τρίτο όχημα για την 

ρυμούλκηση του καλυπτόμενου οχήματος ως αυτό αναφέρεται στο 

πιστοποιητικό κάλυψης. 

12.  Βλάβη ή ατύχημα συνεπεία μη ενδεδειγμένης μεταφοράς ανθρώπων ή 

υπεράριθμών ή με βάρος αντικειμένων μεγαλύτερου του επιτρεπτού από 

αυτό που ορίζει ο κατασκευαστή. 

12.  Έλλειψη ή απώλεια κλειδιών του καλυπτόμενου οχήματος 

13.  Με πρόσωπα τα οποία δεν έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. 
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14.  Οποιαδήποτε δήμευση ή κατάσχεση του καλυπτόμενου οχήματος σε 

τρίτη χώρα ή στην χώρα που έχει ταξινομηθεί. 

15.  Ζημίες κατά τη διάρκεια που το όχημα έχει κλαπεί ή παρανόμως 

αφαιρεθεί από τον ιδιοκτήτη του. 

16.  Ζημίες που προκλήθηκαν από την οδήγηση προσώπου που δεν είναι 

εφοδιασμένο με την κατάλληλη για το όχημα που οδηγεί άδεια ικανότητα 

οδηγήσεως. 

17.  Ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του καλυπτόμενου οχήματος 

από χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά προκύψει κατά τη διάρκεια της συνδρομής ή 

συνεπεία αυτής εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και αποκλειστικά 

αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια των 

Αθηνών.   


