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Γενικοί όροι για την ασφάλιση 

Eljoy για e-ποδήλατα 

А. Γενικές πληροφορίες 

Στο επίκεντρο της σύμβασης σας υπάρχουν αυτοί οι γενικοί όροι 

ασφάλισης για την ασφάλιση e-ποδηλάτου της Eljoy. Αυτοί οι 
όροι και προϋποθέσεις ασφάλισης και οι πληροφορίες 
καθορίζουν το περιεχόμενο της ασφάλισης του ηλεκτρικού 
ποδηλάτου σας και την ασφαλιστική κάλυψη. Ως ασφαλιστής, δεν 

μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς τεχνικούς όρους. Δεν είναι 
πάντα εύκολοι στην κατανόηση. Γι 'αυτό είμαστε εδώ για να σας 
εξηγήσουμε ορισμένους τεχνικούς όρους και να παρέχουμε 
κάποια παραδείγματα. Όταν χρησιμοποιούμε παραδείγματα, 
φροντίζουμε να μην είναι εξαντλητικά. Αυτές οι λέξεις 

υπογραμμίζονται με κεφαλαία γράμματα για την ευκολότερη 
αναγνωσιμότητα. 

В. Ορισμοί 

В.1 Ασφαλιστής / εμείς / εμάς / δικοί μας 

Ο ασφαλιστής είναι η AWP P&C S.A. - υποκατάστημα Αυστρίας, 

Pottendorfer Straße 23-25, 1120 Βιέννη, στα έγγραφα θα 
αναφέρεται ως «εμείς / εμάς / δικοί μας» 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: + 43-1/525 03-7; Fax: +43-1/525 03-999; 

E-mail: service@allianz-assistance.at; www.allianz-аssistance.at;  
Εμποροδικείο της Βιέννης, Εμπορικό Μητρώο FN 100329 v, DVR-
Nr 0465798, UID-Nr ATU 15366609 

В.2 Κάτοχος πολιτικής 

Eljoy Α.Ε., Δυτική βιομηχανική ζώνη (Western Industrial Zone), 

Δυτικό πάρκο εφοδιαστικής (Western Logistics Park) (ζυθοποιείο), 
Βάρνα, 9000 Βουλγαρία, αριθμός μητρώου εταιρείας 206157003 

B.3. Ασφαλισμένο πρόσωπο 

Ασφαλιζόμενο πρόσωπο / Εσείς: Είστε το ασφαλισμένο / 
ασφαλιζόμενο πρόσωπο εφόσον ο κάτοχος της πολιτικής σας σάς 
έχει δηλώσει ως τέτοιο. Εξουσιοδοτημένος χρήστης ενός e-
ποδηλάτου θεωρείται επίσης το ασφαλιζόμενο πρόσωπο. 

С. Αντικείμενο ασφάλισης 

Ασφαλιστική κάλυψη 

παρέχεται για το e-ποδήλατο που περιγράφεται λεπτομερέστερα 
στις πληροφορίες περί της ασφάλισης, με μέγιστη συνολική τιμή 

αγοράς έως 2.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Είναι δυνατή η ασφάλιση μόνο για νέα e-ποδήλατα, τα οποία δεν 

απαιτούν δήλωση (καταγραφή) ή ασφάλιση και 
χρησιμοποιούνται μόνο για προσωπικούς σκοπούς. Τα e-
ποδήλατα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς 
μπορούν επίσης να ασφαλιστούν, αλλά θα απαιτηθεί η παροχή 
ειδικών πληροφοριών και άδειας. 

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης εξαρτήματα που είναι μόνιμα 
συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό ποδήλατο (π.χ. σέλα, τιμόνι, φώτα), 

τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του e-ποδηλάτου. Τα 
εξαρτήματα που θεωρούνται σταθερά συνδεδεμένα στο  
ποδήλατο συνδέονται και έχουν γρήγορο μηχανισμό 
απελευθέρωσης ή είναι βιδωμένα γερά σε αυτό. Τα μέρη που 
έχουν προστεθεί ή δεθεί με κάποιο τρόπο, καθώς και τα αξεσουάρ 

(π.χ. τσάντα ποδηλάτου, αεραντλία) δεν θεωρούνται σταθερά 
συνδεδεμένα και επομένως δεν ασφαλίζονται. 

Οι συνδεδεμένες κλειδαριές ασφαλείας, ο παρεχόμενος 

φορτιστής και η συσκευή ελέγχου είναι επίσης ασφαλιζόμενα. 

Μόνο τα ανταλλακτικά και οι κλειδαριές ασφαλείας που έχουν 

αγοραστεί την ίδια ημέρα με το ασφαλισμένο e-ποδήλατο 
(ασφαλισμένα εξαρτήματα) είναι ασφαλιζόμενα (πρέπει να 
προσκομιστεί το πρωτότυπο τιμολόγιο). Οι κλειδαριές ασφαλείας 
ποδηλάτου πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια αρχική τιμή αγοράς 

των 50 ευρώ με ΦΠΑ. 

D. Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι 

Εμείς ασφαλίζουμε το ασφαλισμένο ηλεκτρικό ποδήλατο έναντι 
συγκεκριμένων συμβάντων. Αυτά τα συμβάντα τα αποκαλούμε 

ασφαλισμένους κινδύνους εφόσον καλύπτονται από την 
ασφάλιση. 

D.1 Ποια συμβάντα ασφαλίζονται; 

Συμβάν E-Ποδήλατο  

Διάρρηξη ✓  

Κλοπή ✓  

Ληστεία ✓  

Βανδαλισμός ✓  

Τυχαία ζημιά στο ποδήλατο ✓  

Βοήθεια ποδηλάτων  ✓  

 

Παρακάτω αναφέρονται οι ασφαλισμένοι κίνδυνοι. 

Για να προστατευτείτε από κλοπή / διάρρηξη / ληστεία / 
βανδαλισμό, το ασφαλισμένο e-ποδήλατό σας πρέπει να είναι 

κλειδωμένο σε μη κινούμενο αντικείμενο με την κατάλληλη 
κλειδαριά ασφαλείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται εύλογα και νόμιμα. 

D.2 Συμβάντα 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφουμε τα συμβάντα που καλύπτει 

η ασφάλιση. 

D.2a Ασφαλιζόμενα συμβάντα 

Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την καταστροφή και 

απώλεια του ασφαλισμένου e-ποδηλάτου από: 
 
• Διάρρηξη 
Η διάρρηξη συμβαίνει όταν ο δράστης εισέρχεται σε ένα κτίριο ή 
στις εγκαταστάσεις ενός κτιρίου 

- μέσω πίεσης ή σπασίματος της πόρτας, των παράθυρων ή άλλα 
μέρη του κτιρίου· 
- παραβίαση μέσω ανοιγμάτων που δεν προορίζονται για είσοδο, 
περνώντας από δύσκολα εμπόδια· 

- υποκλοπή και εξαγωγή αντικειμένων από κλειδωμένα δωμάτια· 
- παραβίαση - άνοιγμα κλειδαριάς με εργαλεία ή πλαστά κλειδιά· 
(τα πλαστά κλειδιά είναι κλειδιά που έχουν δημιουργηθεί  
παράνομα) 
- παραβίαση με τα αυθεντικά κλειδιά, τα οποία έχουν κλαπεί από 

χώρους διαφορετικούς από όπου βρίσκεται το ασφαλισμένο e-
ποδήλατο ή μέσω απειλής ή χρήσης σωματικής βίας εναντίον 
ανθρώπων (κλοπή κλειδιών). 
 
• (απλή) κλοπή 
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Η απλή κλοπή συμβαίνει όταν ο δράστης κλέψει το ασφαλισμένο 

e-ποδήλατο (= πλήρης κλοπή) χωρίς να έχει γίνει διάρρηξη 
(παραβίαση του χώρου). 
 
• Ληστεία 

η καταστροφή και η απώλεια της ασφαλισμένης περιουσίας λόγω 
ληστείας συμβαίνει όταν: 
- ασφαλισμένα αντικείμενα, με τη χρήση ή την απειλή σωματικής 
βίας εναντίον του ασφαλισμένου, των προσώπων που ζουν μαζί 
του σε ένα σπίτι ή άλλων ατόμων που έχουν το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσουν το ασφαλισμένο e-ποδήλατο, έχουν κλαπεί ή η 
παράδοση τους επιβάλλεται· 
- ο ασφαλισμένος, τα άτομα που ζουν μαζί του σε ένα νοικοκυριό 
(σπίτι) ή άλλα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
το ασφαλισμένο e-ποδήλατο καθίστανται ανίκανα να ενεργήσουν 

ως αποτέλεσμα σωματικού ατυχήματος ή ως αποτέλεσμα άλλου 
λόγου για τον οποίο δεν είναι υπεύθυνοι και η κλοπή του 
ασφαλισμένου αντικειμένου συμβαίνει κατά την κατάσταση 
αυτή. 
 

• Βανδαλισμός 
Σε περίπτωση βανδαλισμού, θα καλυφθεί το κόστος των 
απαραίτητων επισκευών σύμφωνα με τον εξουσιοδοτημένο  
αντιπρόσωπο μας. 
 

• Ζημιά στο e-ποδήλατο: 
Τα έξοδα της απαραίτητης επισκευής των ζημιών από 
εξειδικευμένο αντιπρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένος από 
εμάς, θα χρεωθεί σε περίπτωση 

• πτώσης / πτώσης και ατυχήματος, 
• αποδεκτά λάθη κατά την εργασία και τον χειρισμό 

του ασφαλισμένου αντικειμένου. 
 
Καλύπτονται μόνο οι επισκευές που εκτελούνται από 

εξειδικευμένο αντιπρόσωπο ποδηλάτων. 
Εμείς είτε καλύπτουμε το κόστος ενός νέου ποδηλάτου του ίδιου 
είδους και της ίδιας ποιότητας σύμφωνα με την παρούσα αξία του 
ή αλλιώς ο πελάτης λαμβάνει χρηματική αποζημίωση. Σε 
περίπτωση επιστροφής χρημάτων, ο δικαιούχος πρέπει να 

αποδείξει τη νέα του αγορά από αντιπρόσωπο της Eljoy. 
 
• Βοήθεια για το e-ποδήλατο: Εάν το ασφαλισμένο e-ποδήλατο 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ή ατυχήματος, το 
Κέντρο βοήθειας θα κανονίσει και θα πληρώσει έως 200 ευρώ ανά 

ασφαλιζόμενο συμβάν για την επιτόπου βοήθεια ή μεταφορά 
(συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης) στην πλησιέστερη 
κατάλληλη υπηρεσία σέρβις ποδηλάτων (ή στο αρχικό σημείο ή 
στον τελικό προορισμό της ημέρας σας). 

Το κόστος της επισκευής και τα ανταλλακτικά του οχήματος που 
έχουν υποστεί ζημιά δεν καλύπτονται στη Βοήθεια για το e-
ποδήλατο, με εξαίρεση κάποιων μικρών εξαρτημάτων όπως 
βαλβίδες, βίδες κτλ. 

Η βοήθεια για ηλεκτρικά ποδήλατα περιλαμβάνει: 

• Απλή βοήθεια σε περίπτωση βλάβης: για να μπορείτε να 
συνεχίσετε το ταξίδι σας 

• Μεταφορά για την επιστροφή του e-ποδηλάτου καθώς και του 
ποδηλάτη (εάν απαιτείται συνοδός) προς το αρχικό σημείο 
εκκίνησης του ταξιδιού, προς τον τελικό προορισμό ή προς ένα 

εξειδικευμένο εμπορικό εταίρο. Τα έξοδα της μεταφοράς που 
καταβάλλονται μπορούν να φτάσουν έως και τα 200 ευρώ. 

 

D.2b Μη ασφαλιζόμενα συμβάντα 

Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για: 

 
• Ζημιές που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του 
ασφαλισμένου ποδηλάτου / e-ποδηλάτου. Αυτές οι ζημιές 
αποτελούν τις γρατσουνιές, το γδάρσιμο και διάφορα 
ελαττώματα. 

• Φθορά (και στα λάστιχα και στα τακάκια φρένων), εκτός εάν η 

ζημιά από την φθορά οφείλεται σε πτώση ή ατύχημα ή σε σφάλμα 
κατά τη λειτουργία και το χειρισμό του ποδηλάτου. 
• Ζημιά και κλοπή των αξεσουάρ που δεν είναι μόνιμα 
συνδεδεμένα. 

Αυτά είναι, για παράδειγμα, οι εξωτερικές οθόνες (εκτός από την 
ενσωματωμένη οθόνη LCD που παρέχεται από τον κατασκευαστή 
ως αναπόσπαστο μέρος του ηλεκτρικού συστήματος), τα 
εξωτερικά ταχύμετρα (εκτός του ενσωματωμένου ταχύμετρου 
που παρέχεται από τον κατασκευαστή ως αναπόσπαστο μέρος 

του ηλεκτρικού συστήματος), οι εξωτερικές συσκευές GPS (εκτός 
της ενσωματωμένης συσκευής GPS που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή ως αναπόσπαστο μέρος του ηλεκτρικού 
συστήματος), το καλάθι ποδηλάτου, το μπουκάλι νερού, οι 
τσάντες αποσκευών, το παιδικό κάθισμα και ο συνημμένος 

φωτισμός (αξεσουάρ που δεν ασφαλίζονται). 
 
Τα ενσωματωμένα αξεσουάρ που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή και που αφαιρούνται εύκολα πρέπει να 
αποθηκεύονται με ασφάλεια. 

 
• Ζημιά στο ασφαλισμένο e-ποδήλατο που προκλήθηκε σκόπιμα 
από εσάς ή από άτομα που συγκατοικούν με εσάς. 
• Απώλεια (χάσιμο) ή εγκατάλειψη του ασφαλισμένου e-
ποδηλάτου ή των ασφαλισμένων εξαρτημάτων του. 

• Αλλαγές στο μηχανισμό / χειρισμό της συσκευής: Αφαίρεση, 
παράκαμψη, απενεργοποίηση ή αλλαγή / λάθος χειρισμός της 
ασφαλισμένης συσκευής (π.χ. ρύθμιση τσιπ). 
 

Κατασκευαστικά ελαττώματα: 
 Βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

εγγυητικής περιόδου του κατασκευαστή,  υπό την 

προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτές έχουν 
προκληθεί λόγω ζημιάς ή λόγω εξόδων της ζημιάς και 
για το οποίο ο κατασκευαστής ή ο έμπορος ευθύνεται 
σύμφωνα με τη νόμιμη εγγύηση. 

 Βλάβες για τις οποίες ευθύνεται ένα τρίτο μέρος ως 
κατασκευαστής, έμπορος ή επισκευαστική εταιρεία. 

 Σειριακά ελαττώματα και κατασχέσεις προϊόντων. 

 Κατασκευή, παραγωγή, σχεδιασμός ή άλλα 
ελαττώματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της 
ασφαλισμένης συσκευής. 

 Βλάβες για τις οποίες μπορεί να ασκηθεί αξίωση 
αποζημίωσης έναντι του κατασκευαστή ή του 
αντιπροσώπου, λόγω παραβίασης της σύμβασης ή 
λόγω έλλειψης εγγυητικής κάλυψης. 

 Σειριακές ζημιές που οδηγούν στην κατάσχεση από τον 
κατασκευαστή. 

 
• Ζημιές που προκλήθηκαν από συμμετοχή σε επίσημους αγώνες 
ποδηλασίας όπως και από σχετικές προπονήσεις και ασκήσεις. 
• Έξοδα καθαρισμού και συντήρησης: Έξοδα για την εξάλειψη της 
καθαρά οπτικής βλάβης που δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα 

του συστήματος (συγκεκριμένα γρατσουνιές, φθορά, 
βαθουλώματα, ζημιά στο χρώμα, επισκευές για λόγους 
αισθητικής κτλ.). Υπηρεσίες που απαιτούνται για δραστηριότητες 
συντήρησης / σέρβις (όπως η ενημέρωση λογισμικού, η ρύθμιση 
κιβωτίου ταχυτήτων ή φρένων) και καθαρισμός 

• Κόστος ενοικίασης ποδηλάτων. 
• Επαγγελματική / εμπορική δραστηριότητα (εκτός από την 
περίπτωση που οι εμπορικοί κίνδυνοι έχουν αναφερθεί 
προηγουμένως από τον αντισυμβαλλόμενο της AWP): Βλάβες 

και ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση του αντικειμένου για 
επαγγελματικούς σκοπούς και όχι από τη χρήση του 
ασφαλισμένου αντικειμένου για προσωπική χρήση. Οι 
επαγγελματικές / εμπορικές δραστηριότητες υπό αυτή την 
έννοια αποτελούν ιδίως την παράδοση εμπορικών δεμάτων / 

γραμμάτων / εμπορευμάτων, την παραχώρηση στους επισκέπτες 
του ξενοδοχείου και άλλα. 
 
Ζημιές που έχουν προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες 
(συμβάντα): 
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Οι βλάβες ή ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικά συμβάντα 

όπως είναι οι φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιά, πλημμύρες, 
κεραυνός και έκρηξη, ηλεκτρομαγνητικό χτύπημα που έχει 
προκληθεί από ανθρώπους ή φυσικά συμβάντα (εξαιρούνται οι 
ασφαλιζόμενες ζημιές από υγρασία, όπως για παράδειγμα στη 

μπαταρία). 

Βλάβες ή ζημιές από πυρηνικά όπλα, ραδιενέργεια, πυρηνικές 
αντιδράσεις ή μόλυνση που έχει προκληθεί από ιονίζουσα  
ακτινοβολία, όπως και ζημιές λόγω διαρροής. 

Βλάβες ή ζημιές που έχουν προκληθεί από πόλεμο ή εμφύλιο 
πόλεμο, εισβολή, επανάσταση, εξέγερση, αναταραχή, πολιτικές 
πράξεις βίας, επιθέσεις ή τρομοκρατικές ενέργειες, αποκλεισμούς 
ή εργασιακές διαφορές (απεργίες), απαλλοτριώσεις ή παρόμοιες 

παρεμβάσεις, κατασχέσεις, επίσημες εντολές ή άλλες κρατικές 
παρεμβάσεις, καθώς και ρύπανση ή ζημιές από φυσικές 
καταστροφές. 

Μεταγενέστερες ζημιές της περιουσίας ή οικονομικές ζημιές: 
Άμεσες και έμμεσες μεταγενέστερες ζημιές εις βάρος της 
περιουσίας, καθώς και οικονομική ζημία, συμπεριλαμβανομένων 
των εξόδων που επιβαρύνεστε σε περίπτωση που δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το ασφαλισμένο e-ποδήλατο σας ως συνήθως.  

Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το κόστος της ενοικίασης 
μιας συσκευής ως αντικαταστατική.  

Βαριά αμέλεια: βλάβες (ή ζημιές) που έχουν προκληθεί από 
παραμέληση της απαραίτητης φροντίδας σε προφανές βαθμό ή 

που έχουν προκληθεί από το γεγονός ότι δεν είχαν ληφθεί οι 
εύλογες προφυλάξεις για την αποφυγή ζημιάς από εσάς ή τον 
χρήστη του ασφαλισμένου e-bike σας. 

Αμέλεια, κακή χρήση ή ακατάλληλη χρήση του αντικειμένου και 
απώλεια: ζημιά που έχει προκληθεί λόγω ακατάλληλης χρήσης, 
ακατάλληλης εγκατάστασης ή ακατάλληλης λειτουργίας του 
ασφαλισμένου e-ποδηλάτου σας και για σκοπό διαφορετικό από 
τον αρχικό του. Συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς στο ηλεκτρικό 

ποδήλατο που προκαλείται από τη μη συμμόρφωση με τις 
οδηγίες χρήσης και ασφάλειας του κατασκευαστή. 

Παράνομη χρήση: Παράνομη χρήση του ασφαλισμένου e-
ποδηλάτου σας· συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των 

επίσημων απαγορεύσεων ή κανονισμών. Αυτό περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων ραδιοσυχνοτήτων. 

Επισκευές ή αντικαταστάσεις που δεν έχουν εγκρυθεί: οι 

επισκευές / παρεμβάσεις στο ηλεκτρικό σας ποδήλατο που 
πραγματοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση μας. 

Εκτός της συμφωνημένης περιόδου ασφάλισης: Η σύμβαση 
συνάπτεται για την περίοδο ισχύος που καθορίζεται στις 

πληροφορίες ασφάλισης. Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για 
ζημιές που συνέβησαν πριν ή μετά το τέλος της ασφάλισης. 

Е. Γεωγραφική κάλυψη 

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αυστρία, τη 

Ρουμανία και την Ισπανία. 

F. Τι πρέπει να γίνει σε 
περίπτωση βλάβης; 

F.1 Υποχρεώσεις  

Πρέπει να λάβετε εύλογες προφυλάξεις για να προστατεύσετε το 
ασφαλισμένο ηλεκτρικό ποδήλατο σας από ατύχημα, απώλεια ή 
ζημιά και είναι καλό να συμπεριφέρεστε σαν να μην είστε 
ασφαλιζόμενοι. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς, πρέπει να 
διατηρήσετε τη ζημιά σε όσο το δυνατόν μικρότερο βαθμό και να 

αποφύγετε τα περιττά έξοδα. Αυτές οι υποχρεώσεις είναι 
υποχρεώσεις κατά την έννοια των εφαρμοστέων νομικών όρων 
και προϋποθέσεων. Η ελευθερία εκτέλεσης σε περίπτωση 
παραβίασης των υποχρεώσεων δεν ισχύει εφόσον η παράβαση 

δεν έχει γίνει από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Εάν η υποχρέωση 

δεν παραβιαστεί με σκοπό να επηρεάσει την υποχρέωση του 
ασφαλιστή στο να παρέχει αποζημίωση ή να παραβιάσει τον 
προσδιορισμό των περιστάσεων που είναι σημαντικές για την 
υποχρέωση του ασφαλιστή να παρέχει αποζημιώσεις, ο 

ασφαλιστής παραμένει υπόχρεος για την παροχή πληρωμής, υπό 
την προϋπόθεση ότι η παράβαση δεν σχετίζεται με τον 
προσδιορισμό του ασφαλιστικού συμβάντος, το οποίο 
εξακολουθεί να επηρεάζει τον ορισμό ή την εμβέλεια της 
υπηρεσίας του ασφαλιστή. 

Γενικές υποχρεώσεις σε περίπτωση αξίωσης 
Πρώτα, πρέπει να ενημερώσετε τον ασφαλιστή χρησιμοποιώντας 
τη φόρμα αξίωσης (αποζημίωσης) που θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
της Eljoy. Είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την διευκρίνιση των γεγονότων της υπόθεσης σε 
περίπτωση αξίωσης και να μας δώσετε την ευκαιρία να 
εξετάσουμε την αιτία, όπως και το ύψος της αξίωσης. 

Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, πρέπει να 
διατηρείτε το ασφαλισμένο ηλεκτρικό ποδήλατο σε καλή 
κατάσταση και να λαμβάνετε όλα τα μέτρα προστασίας για να 
αποφύγετε ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο  
ζημιάς ή την απώλεια του ασφαλισμένου e-ποδηλάτου σας. 

Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό σας ποδήλατο έχει υποστεί ζημιά 
ή έχει καταστραφεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
ασφαλιστήριας σύμβασης και, εφόσον είναι απαραίτητο, μπορεί 
να σας ζητηθεί να μας το παράσχετε (συμπεριλαμβανομένων των 

αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στο πεδίο παράδοσης), ώστε να 
μπορούμε να εκτελέσουμε την αξιολόγηση. 

Ειδικές υποχρεώσεις  
Σε περίπτωση κλοπής, διάρρηξης ή ληστείας, πρέπει να μας 
παρέχετε μια αστυνομική αναφορά του συμβάντος κατά την 
υποβολή της καταγγελίας. 

F.2 Σε περίπτωση βλάβης / ατυχήματος 

Σε περίπτωση βλάβης / ατυχήματος σχετικά με το ηλεκτρικό σας 
ποδήλατο, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με το Κέντρο 
Βοήθειας της Allianz Partners, χρησιμοποιώντας τις σωστές 
φόρμες αξίωσης (αποζημίωσης) που θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

της Eljoy. Το Κέντρο Βοήθειας είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, 
όλο το χρόνο και μπορεί να σας παρέχει σημαντική βοήθεια στην 
ασφαλιστική σας κάλυψη. 

Εάν το ασφαλισμένο e-ποδήλατο βρίσκεται εκτός λειτουργίας 
λόγω βλάβης ή ατυχήματος, το Κέντρο Βοήθειας θα κανονίσει 
(οργανώσει) και θα καταβάλει έως και 200 ευρώ ανά 
ασφαλιζόμενο συμβάν για την επιτόπου βοήθεια ή μεταφορά 

(βοήθεια και μεταφορά μόνο από δημόσιους δρόμους μέσω 
κανονικού αυτοκινήτου ή ταξί) έως ένα κοντινό κατάλληλο 
εργαστήριο ποδηλάτων. 

F.3 Υποβολή αναφοράς αξίωσης 

Πρέπει να δηλώσετε αμέσως τις ζημιές, κατά προτίμηση εντός 14 
ημερών από την διαπίστωση τους. 

Οι βλάβες ή ζημιές στο ασφαλισμένο e-ποδήλατο σας πρέπει να 
δηλωθούν άμεσα, έτσι ώστε το e-ποδήλατο να μπορεί να 
επισκευαστεί αμέσως και να μην επεκταθεί ή μεγαλώσει η ζημιά 
του. Εάν υπάρχει μεγάλο και αδικαιολόγητο χρονικό διάστημα 
μεταξύ του συμβάντος και της ειδοποίησης από πλευρά σας, τότε 

έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε μια έκπτωση κατά την 
αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό των ζημιών έχει 
αυξηθεί λόγω της καθυστέρησης και ως εκ τούτου έχει αυξηθεί 
και το εύρος της αποζημίωσης μας. 

F.4 Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση αξίωσης; 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη 
φόρμα αξίωσης για κλοπή / ληστεία / βανδαλισμό / αποζημίωση 
που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Eljoy. 
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Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε πληροφορίες 

σχετικά με τις ανάγκες βοήθειας κινητικότητας, χρησιμοποιώντας 
την αίτηση βοήθειας κινητικότητας που θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα της Eljoy. 

Από εσάς απαιτείται η παροχή των παρακάτω πληροφοριών: 

▪ Απόδειξη ότι το ασφαλισμένο ηλεκτρικό ποδήλατο 
ασφαλίζεται σε εμάς, όπως για παράδειγμα τα αποδεικτικά 
στοιχεία της αγοράς και της ασφάλισης, ο αριθμός 

καταχώρησης του ηλεκτρικού ποδηλάτου.  

▪ Περιγραφή του συμβάντος που προκάλεσε τη βλάβη και τη 

ζημιά στη λειτουργικότητα  

▪ Σε περίπτωση βλάβης από ατύχημα: θα χρειαστούμε μια 
φωτογραφία που να απεικονίζει τη ζημιά 

▪ Σε περίπτωση κλοπής: Χρειαζόμαστε μια αστυνομική 
αναφορά και το πρωτότυπο τιμολόγιο του ασφαλισμένου 

ηλεκτρικού ποδηλάτου. 

F.5 Επεξεργασία αξιώσεων από τον ασφαλιστή 

Αφού ελέγξουμε την αξίωση σας, θα σας ενημερώσουμε το 

συντομότερο δυνατό σχετικά με την υπευθυνότητα μας. Δεν 
μπορείτε να εκτελείτε παραγγελίες επισκευής ή μεταφορές χωρίς 
τη συγκατάθεση μας. 

G. Τι υπηρεσίες παρέχουμε σε 
περίπτωση αξίωσης;  

Εφόσον αναφέρετε ζημιές που καλύπτονται από την ασφάλιση, 
τότε είτε θα επισκευάσουμε το ασφαλισμένο e-ποδήλατο σας 
χρησιμοποιώντας μόνο τα διαθέσιμα στο εμπόριο ανταλλακτικά ή 
θα το αντικαταστήσουμε. 

G.1 Ασφαλιστική αξία 

Η ασφαλιστική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων σύμφωνα 
με την ενότητα G.3 είναι η τιμή αγοράς του νέου και 
αχρησιμοποίητου ασφαλισμένου e-ποδηλάτου, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων αξεσουάρ που 

εμφανίζονται στο τιμολόγιο. 
 

G.2 Το πεδίο υπηρεσιών σε περίπτωση 
επισκευής 

Σε περίπτωση ασφαλιστικής αξίωσης, θα επιστρέψουμε τα 
απαραίτητα έξοδα για την επισκευή του κατεστραμμένου 
ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών και 

εργασίας, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς που επιβαρύνουν την 
εταιρεία σέρβις που έχουμε παραγγείλει εμείς. Δεν υπάρχουν 
επιπλέον αξιώσεις εναντίον μας. 

Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς, τα απαραίτητα έξοδα επισκευής 
θα επιστραφούν, αλλά όχι παραπάνω από την ασφαλισμένη αξία.  

G.3 Πεδίο υπηρεσιών σε περίπτωση ολικής 
διαγραφής 

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας (ή εάν αντικειμενικά το 

ποδήλατο / e-ποδήλατο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί), η 
ασφαλιστική αξία θα επιστραφεί στο μέγιστο. Μπορείτε να 
αγοράσετε ένα νέο ποδήλατο / e-ποδήλατο από τον 
εξειδικευμένο αντιπρόσωπο ποδηλάτων σας της Eljoy, θα 
καλύψουμε τα έξοδα έως το ποσό που ορίζει η ασφαλισμένη αξία 

ενός νέου ποδηλάτου του ίδιου τύπου και της μέγιστης ποιότητας 
που ορίζει η παρούσα αξία ή αλλιώς ο πελάτης λαμβάνει μια 
χρηματική αποζημίωση. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, ο 
δικαιούχος πρέπει να αποδείξει τη νέα αγορά από αντιπρόσωπο 
της Eljoy. Η ασφαλιστήρια σύμβαση λήγει αυτόματα. 

Η ασφαλιστική αξία (= η αρχική αξία αγοράς) διαμορφώνει το 

όριο της αποζημίωσης του ασφαλιστή, αλλά ανέρχεται στο 
μέγιστο όριο των 2.500 ευρώ. 

G.4 Περίοδος ασφάλισης 
 

Η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται για ένα έτος. 

 

G.5 Αποζημίωση 

Στην περίπτωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις ενότητες G.2 και 
G.3, η μείωση της αξίας λόγω της ηλικίας και της χρήσης των 
ασφαλισμένων αντικειμένων αφαιρείται από την ασφαλιστική 

αξία με τα ακόλουθα ποσοστά: 

 Χωρίς έκπτωση για μερικές ζημιές 

 Χωρίς έκπτωση για περίοδο χρήσης 6 μήνες 

 για 7 μήνες έως 12 15% 

 
G.6 Επικουρικότητα 

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι επικουρική. Αυτό σημαίνει ότι οι 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις παρέχονται μόνο στο βαθμό που δεν 
μπορεί να ληφθεί αποζημίωση από άλλα ασφαλιστικά συμβόλαια 

ή κάλυψη (π.χ. ασφάλιση κατοικίας, κάλυψη πιστωτικών καρτών). 

H Γενικές Διατάξεις 

H.1 Επιστροφή του ασφαλισμένου 
αντικειμένου 

Η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται για τη συμφωνημένη  
περίοδο της σύμβασης για το ασφαλισμένο ηλεκτρικό ποδήλατο. 

Εάν το ασφαλισμένο ηλεκτρικό ποδήλατο επιστραφεί, πωληθεί ή 
ανταλλαχθεί με άλλο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τότε το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο λήγει αυτόματα. 

H.2 Ρήτρα οικονομικών κυρώσεων (διεθνείς  
κυρώσεις) 

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση δεν προβλέπει κάλυψη και, 
κατά περίπτωση, δεν υποχρεούται να πληρώσει ως κάλυψη ή 
πληρωμή σχετικές κυρώσεις ή διατάξεις των Ηνωμένων Εθνών,  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
ή άλλες σχετικές οικονομικές ή εμπορικές κυρώσεις - κατά 
παράβαση κανόνων ή κανονισμών. Απορρίπτουμε τον κανονισμό 
αξιώσεων κατά ατόμων (προσώπων), εταιρειών, κυβερνήσεων 
και άλλων τρίτων μερών κατά των οποίων δεν μπορεί να υπάρξει 

κανονισμός βάσει εθνικών ή διεθνών συμβάσεων ή λόγω 
κυρώσεων και εφαρμόζονται στις οικονομικές, εμπορικές ή 
χρηματοοικονομικές κυρώσεις ή εμπάργκο. 

Н.3 Παράπονα 

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε πρώτης κατηγορίας υπηρεσίες. 
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να απαντήσουμε στις ανησυχίες  
σας. Ενημερώστε μας άμεσα, σε περίπτωση που είστε 
δυσαρεστημένοι με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Μέσω 

οποιουδήποτε καναλιού επικοινωνίας, μπορείτε να στείλετε τα 
παράπονα σας για ζητήματα που σχετίζονται με συμβόλαια, 
βλάβες ή ζημιές. 

Για παράπονα για όλους τους τομείς ασφάλισης μπορείτε να 
έρθετε σε επαφή με το γραφείο παραπόνων: 

Abteilung III/3 
Stubenring 1, 1010 Vienna 
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+43/1/71100/862501 ή 862504 

versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at 

Н.4 Εφαρμοστέο δίκαιο, αρμόδιο δικαστήριο 

Το αυστριακό δίκαιο εφαρμόζεται σε αυτό το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο (ή ασφαλιστική σύμβαση). Ο τόπος αρμοδιότητας 
είναι η Βιέννη, Αυστρία. 

 

I. Ημερομηνία και υπογραφή 
του ασφαλιστή 

I.1 Ημερομηνία 10.12.2020 

I.2 Υπογραφή του ασφαλιστή 


