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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΥΛΟΥ

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1.1. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Σύμφωνα με τους αμέσως παρακάτω όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου , που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
και με βάση την αίτηση ασφάλισης, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που θα αποκαλείται στο εξής
"ΕΤΑΙΡΙΑ”, συμφωνεί με τον ιδιοκτήτη του σκύλου , που στο εξής θα καλείται “ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ” να τον αποζημιώσει έναντι
ασφαλίστρου σε περίπτωση επέλευσης θανάτου του ασφαλισμένου σκύλου, λόγω ατυχήματος ή ασθενείας , ή τραυματισμού του από ατύχημα
ή ασθενείας του για τα έξοδα αποκατάστασης της υγείας του, καθώς και για απαιτήσεις τρίτων, από ζημιές που θα προκαλέσει ο ασφαλισμένος
σκύλος και που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Άρθρου 2 του παρόντος ασφαλιστηρίου .

1.2. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ
Η ασφάλιση ισχύει εφ όσον ο σκύλος έχει ηλικία μεταξύ 12 εβδομάδων και 10 χρόνων.

Άρθρο 2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για:
α. Το ποσό ή το ποσοστό της απαλλαγής το οποίο βαρύνει τον Λήπτη της ασφάλισης.
β. Ζημιές που προήλθαν από χρησιμοποίηση του σκύλου με τρόπο ή και σκοπό που δεν δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης.
γ. Ζημιές που προήλθαν από χρησιμοποίηση του σκύλου σε κυνομαχίες.
δ. Θάνατο από τις ασθένειες: Ερλιχία, και Δερματίτιδα.
ε. Θάνατο ή και έξοδα θεραπείας για ασθένειες για τις οποίες διατίθενται εμβόλια και εφόσον ο σκύλος δεν έχει εμβολιαστεί.
στ. Ηθελημένη θανάτωση είτε κατόπιν εντολής της κυβέρνησης ή οποιουδήποτε προσώπου ή αρμόδιας αρχής ή οργάνου που έχει ή όχι
αρμοδιότητα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
ζ. Θάνατο από πυροβόλο όπλο .
η. Θάνατο ή έξοδα θεραπείας για ασθένεια που προϋπήρχε της ασφάλισης και δεν γνωστοποιήθηκε στην Εταιρία ή που εκδηλώνεται εντός 15
ημερών από την έναρξη της ασφάλισης.
θ. Έξοδα αποκατάστασης ή και θεραπείας για δυσπλασία.
ι. Απώλεια του σκύλου που οφείλεται σε εξαφάνιση, κλοπή, δηλητηρίαση, υποβολή σε στείρωση ή ευνουχισμό, διαγνωστική λαπαροτομία,
καισαρική τομή ή οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση και των επιπλοκών της, που δεν επιβάλλεται εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, που
καλύπτεται από το παρόν.
ια. Βαριά αμέλεια, απιστία ή και δόλο του Λήπτη της ασφάλισης ή μελών της οικογενείας του ή τρίτων προσώπων που εργάζονται σε αυτόν ή
άλλων προσώπων στα οποία ο Λήπτης της ασφάλισης είχε αναθέσει πρόσκαιρα ή μόνιμα την φύλαξη την επιμέλεια ή την εκπαίδευση του
σκύλου.
ιβ. Ζημιές που θα προκαλέσει ο ασφαλισμένος σκύλος στον Λήπτη της ασφάλισης σε μέλη της οικογενείας του καθώς και σε πρόσωπα στα
οποία έχει ανατεθεί η φύλαξη, η εκπαίδευση ή λόγω μη συμμόρφωσής τους με οποιοδήποτε νόμο ή διάταξη υποχρεωτικής εφαρμογής.
ιγ. Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου η Εταιρία ισχυρίζεται ότι εξαιτίας των παραπάνω εξαιρέσεων κάποια ζημία
δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημία καλύπτεται, θα φέρει ο Λήπτης της Ασφάλισης.

Άρθρο 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
3.1. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται με το παρόν, με βάση την αίτηση ασφάλισης .
3.2. Εφαρμόζεται από τον λήπτη της ασφάλισης η ισχύουσα νομοθεσία .

Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΚΡΙΒΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Ο προτιθέμενος να συνάψει σύμβαση ασφάλισης με την Εταιρία οφείλει συμπληρώνοντας και προσυπογράφοντας το ειδικό έντυπο αίτησης
ασφάλισης, να παρέχει σ' αυτήν κάθε στοιχείο σχετιζόμενο με την προτεινόμενη ασφάλιση που είναι ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου.
4.2. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο συντάσσεται από την Εταιρία σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης και το
ασφάλιστρο υπολογίζεται με βάση αυτήν και το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Εταιρίας.
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4.3. Ο Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να προβαίνει σε ακριβείς δηλώσεις προς την Εταιρία. Κάθε παράλειψη ή ανακριβής δήλωση και κάθε
παρασιώπηση γεγονότων γνωστών στον Λήπτη της ασφάλισης που είναι ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου από την Εταιρία, παρέχει στην
τελευταία την ευχέρεια να ζητήσει την τροποποίηση της σύμβασης ή να καταγγείλει αυτήν, σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
5.1. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης του σκύλου προσδιορίζεται με την αναγραφή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο των ημερομηνιών
έναρξης και λήξης της ασφάλισης.
5.2. Ειδικά η ασφαλιστική κάλυψη για ασθένειες , αρχίζει 15 ημέρες μετά την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία έναρξης.

Άρθρο 6. ΔΙΑΚΟΠΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1. Η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου, εκτός αν έχει συμφωνηθεί σιωπηρή παράταση. Η σιωπηρή
παράταση της ασφαλιστικής σύμβασης δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους.
6.2. Η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται επίσης με καταγγελία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.
6.3. Ωσαύτως η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Σε αυτή την
περίπτωση οφείλεται το ασφάλιστρο μέχρι τέλους της ασφαλιστικής περιόδου. Η ισχύς της καταγγελίας αρχίζει 30 ημέρες μετά τη λήψη της
δήλωσης καταγγελίας από τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της ασφάλισης.
Στην αμέσως ως άνω περίπτωση το ίδιο δικαίωμα έχει και ο Aσφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης, το οποίο ασκείται με την υποχρέωση
τήρησης εκ μέρους του των ίδιων προθεσμιών και λοιπών όρων.
6.4. Τέλος τόσο η Εταιρία όσο και ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν οποτεδήποτε τη σύμβαση για
σπουδαίο λόγο και να προσδώσουν σε αυτήν άμεση ισχύ. Όταν η καταγγελία ασκείται από τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της ασφάλισης, η Εταιρία,
για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ίσχυσε η ασφάλιση, δικαιούται να παρακρατήσει το ασφάλιστρο που καθορίζεται από το εκάστοτε
ισχύον τιμολόγιό της για τις βραχυπρόθεσμες ασφαλίσεις.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

• Από μια ημέρα έως δύο μήνες ασφάλισης, θεωρείται δεδουλευμένο το 30% των συνολικών ετησίων ασφαλίστρων.
• Δύο μήνες και μία ημέρα έως 6 μήνες , θεωρείται δεδουλευμένο το 60% των συνολικών ετησίων ασφαλίστρων.
• Έξη μήνες και μία ημέρα έως το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, θεωρείται δεδουλευμένο το σύνολο των ετησίων ασφαλίστρων
6.5. Η καταγγελία ασκείται με έγγραφο που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο άλλο μέρος. Εάν την καταγγελία ασκήσει η Εταιρία, τότε
η δήλωση κοινοποιείται στην τελευταία δηλωθείσα στην Εταιρία διεύθυνση του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της ασφάλισης. Εάν η καταγγελία γίνει
από τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της ασφάλισης, η δήλωση πρέπει να κοινοποιηθεί στην έδρα της Εταιρίας.
6.6. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας (για σπουδαίο λόγο ή μη) καθώς και λύσης της σύμβασης πριν από την πάροδο του συμβατικού χρόνου
διαρκείας, ο Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να επιστρέψει το ασφαλιστήριο στην Εταιρία, μέσα σε προθεσμία 7 πλήρων
ημερών από τη λήψη της δήλωσης καταγγελίας ή την επέλευση του γεγονότος που επιφέρει την πρόωρη λύση της σύμβασης. Εάν ο
Ασφαλισμένος ή Λήπτης της ασφάλισης αρνηθεί ή παραλείψει να επιστρέψει το ασφαλιστήριο στην Εταιρία μέσα στην προαναφερόμενη
προθεσμία, η σύμβαση ασφάλισης λύεται από την επομένη της επταήμερης προθεσμίας προς επιστροφή του ασφαλιστηρίου.

Άρθρο 7. ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
7.1. Σε περίπτωση διαδοχής στην κυριότητα ή κατοχή του σκύλου με πράξη εν ζωή του Λήπτη της ασφάλισης, η τελευταία δεν λήγει. Η Εταιρία
και ο Λήπτης της ασφάλισης δικαιούνται να καταγγείλουν την σύμβαση μέσα σε 30 ημέρες , αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ
μέρους της Εταιρίας επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά από 15 ημέρες αφότου αυτή περιήλθε στον Λήπτη της ασφάλισης.
7.2. Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω θανάτου του Λήπτη της ασφάλισης, η ασφάλιση συνεχίζεται για λογαριασμό των νομίμων κληρονόμων
του. Οι τελευταίοι οφείλουν να αποδείξουν στην Εταιρία την ιδιότητά τους ως νόμιμοι κληρονόμοι. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την
συνέχιση της ασφάλισης, οφείλουν να δηλώσουν τούτο στην Εταιρία γραπτά. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6.

Άρθρο 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
8.1. Ο Λήπτης της ασφάλισης σε κάθε περίπτωση οφείλει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή επέλευσης τυχόν
επαπειλούμενης ζημιάς καθώς και τη μείωση ή την αποφυγή επαύξησης της τυχόν επελθούσας ζημιάς. Αν ο Λήπτης της ασφάλισης παραλείψει
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΥΛΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 - Αρ. Πιστ. QA-C-844Β/15

INTERNATIONAL QUALITY NETWORK
ELOT EN ISO 9001:2008
Registration Nr. GR-0034B/QA-C-844Β/15

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΓΟ-ΣΚ/2/07-03-16

τις υποχρεώσεις του αυτές, η Εταιρία δικαιούται να μειώσει την ασφαλιστική αποζημίωση κατά το ύψος της ζημιάς που υφίσταται από την
ανωτέρω παράλειψη . Οποιαδήποτε σκόπιμη ή ψευδής διόγκωση της απαίτησης εκ μέρους του Λήπτη της ασφάλισης , απαλλάσσει αυτόματα
την Εταιρία από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης.
8.2. Ο Λήπτης της ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος ,υποχρεούται να καλέσει έγκαιρα ή να επισκεφθεί κτηνίατρο της επιλογής
του για περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας του σκύλου.
8.3. Ο Λήπτης της ασφάλισης -σε περίπτωση ζημιάς ή επαπειλούμενης ζημιάς- οφείλει να ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατό, όχι αργότερα από
ένα 24ωρο και με οποιοδήποτε μέσο, τηλεφωνικά ή με fax ή email την Εταιρία και να δώσει στοιχεία για την ζημιά και να επιβεβαιώσει
εγγράφως εντός 8 ημερών, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρία το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ , προσκομίζοντας την
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΚΥΛΟΥ συμπληρωμένη από τον θεράποντα κτηνίατρο.
(Τα έντυπα της ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ και της ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΚΥΛΟΥ αποτελούν αναπόσπαστα έγγραφα του
ασφαλιστηρίου) .
8.4. Σε περίπτωση θανάτου του σκύλου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, ο Λήπτης της ασφάλισης οφείλει να φροντίσει - με έξοδά του - για τη
εκπόνηση πορίσματος από κτηνίατρο για την αιτία θανάτου, το οποίο και καταθέτει στην Εταιρία. Στο πόρισμα απαραίτητα θα καταγράφεται η
ηλεκτρονική ταυτότητα και θα συμπεριλαμβάνεται φωτογραφία του νεκρού σκύλου επικυρωμένη από τον Κτηνίατρο.
8.5. Σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης αστικής ευθύνης, ο Λήπτης της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει την αγωγή που του έχει
υποβληθεί. Η αποζημίωση θα καταβληθεί μετά την δικαστική απόφαση.
8.6. Συμφωνείται ρητά, ότι ο Λήπτης της ασφάλισης ή διάδοχός του δεν δικαιούται να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της
περιουσίας της Εταιρίας προς εξασφάλιση απαίτησής του από το παρόν, πριν αναγνωρισθεί η ύπαρξη αυτής με οριστική απόφαση.
8.7. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει πραγματογνώμονα της δικής του επιλογής ο οποίος συντάσσει έκθεση σε έντυπο της εταιρίας. Ο
Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να παρέχει κάθε λογική διευκόλυνση ή πληροφορία (σχετική με τη ζημιά) που θα του ζητηθεί στα πλαίσια
της πραγματογνωμοσύνης. Άρνηση του Λήπτη της ασφάλισης να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του αυτή, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να
αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης.
8.8. Παράλειψη του Λήπτη της ασφάλισης να διεκδικήσει και να εισπράξει αποζημίωση που οφείλεται από άλλον υπόχρεο τρίτο, βαρύνει
αποκλειστικά τον ίδιο.

Άρθρο 9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
9.1. Σε περίπτωση θανάτου του σκύλου ,εφόσον – κατά την ασφαλιστική περίοδο – έχουν ήδη καταβληθεί έξοδα νοσηλείας , το ποσό αυτό
αφαιρείται από την αποζημίωση θανάτου.
9.2. Η αποζημίωση, σε περίπτωση ασφαλισμένης ζημιάς καταβάλλεται υπό απαλλαγή 20%, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αφού περιέλθουν στην
κατοχή της Εταιρίας όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία θα αποδεικνύεται το βάσιμο της απαίτησης του Λήπτη της Ασφάλισης για
αποζημίωσή του.
9.3. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να καταβάλει οτιδήποτε πέραν των ορίων ευθύνης της.
9.4. Ο Λήπτης της ασφάλισης δεν δικαιούται να εγκαταλείψει στην Εταιρία τον ζημιωθέντα σκύλο.
9.5. Δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης πριν τον ακριβή καθορισμό της αιτίας και του ύψους της ζημιάς.
9.6. Η αποζημίωση καταβάλλεται συντασσόμενης σχετικής εξοφλητικής απόδειξης σε έντυπο της Εταιρίας.
9.7. Για την καταβολή της αποζημίωσης , ως βάση αυτής, λαμβάνεται το ποσό της συμφωνημένης αξίας.

Άρθρο 10. ΓΕΝΙΚΑ
10.1. Η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει την διενέργεια αυτοψίας με δαπάνες της, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο.
10.2. Αιτήσεις και ειδοποιήσεις του Λήπτη της ασφάλισης προς την Εταιρία έχουν ισχύ μόνο εφ' όσον είναι έγγραφες. Το βάρος απόδειξης τόσο
της υποβολής τους όσο και του περιεχομένου τους βαρύνει τον Λήπτη της ασφάλισης.
10.3. Κάθε τυχόν φόρος ή τέλος χαρτοσήμου, οφειλόμενος κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση της ασφάλισης ή την καταβολή της
αποζημίωσης, βαρύνει τον Λήπτη της ασφάλισης.
10.4. Με την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης η Εταιρία αναλαμβάνει αυτοδίκαια τα δικαιώματα του Λήπτη της ασφάλισης απέναντι
σε κάθε τρίτο υπαίτιο της ζημιάς, εκχωρουμένου στην Εταιρία από τώρα και με το παρόν κάθε σχετικού δικαιώματός του και μέχρι το ποσό της
καταβληθείσης αποζημίωσης.
10.5. Κάθε αξίωση που απορρέει από το παρόν ασφαλιστήριο παραγράφεται τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους , μέσα στο οποίο
γεννήθηκε.
10.6. Αρμόδια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων, απορρέουσας από το παρόν συμβόλαιο, είναι τα δικαστήρια
Αθηνών.
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