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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΕΝΕΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 
 

ΆΡΘΡΟ 1: Ορισµοί 
Ασφαλιστής ή Εταιρεία ή Εθνική Ασφαλιστική ή ΕΘΝΙΚΗ 
Είναι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ “Η ΕΘΝΙΚΗ”» (ΑΕΕΓΑ), 
που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 103- 105, 117 45 Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα. 
 
Λήπτης της Ασφάλισης ή Συµβαλλόµενος ή Εθνική Τράπεζα 
Είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αιόλου 86, 105 59 
Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το Ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον Ασφαλισµένο. 
 
Κάρτα / Κάρτες 
Οι Premium ή Private Χρεωστικές Κάρτες, καθώς και οι Gold ή Black Πιστωτικές Κάρτες που έχουν εκδοθεί 
από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ή άλλες ειδικές κατηγορίες πιστωτικών /χρεωστικών  καρτών  
ΕΤΕ. 
 
Ασφαλισµένος / Ασφαλισµένοι 
Είναι τα φυσικά πρόσωπα κάτοχοι ενεργών Καρτών (σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό της 
«Κάρτας/Κάρτες») που έχουν εκδοθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 
 
Ασφαλιστήριο ή ασφαλιστική σύµβαση 
Είναι το έγγραφο που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή και αποδεικνύει την ασφαλιστική σύµβαση και αποτελείται 
από: 
• τον Πίνακα Ασφάλισης ή Πίνακα, στον οποίον αναγράφονται τα εξατοµικευµένα στοιχεία της ασφαλιστικής 

σύµβασης, όπως: τα στοιχεία του Λήπτη της Ασφάλισης, του Ασφαλισµένου, η διάρκεια ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης, η περιγραφή του ασφαλισµένου κινδύνου, οι παρεχόµενες καλύψεις, τα 
ασφαλιστικά ποσά, οι απαλλαγές, το ασφάλιστρο, τυχόν ειδικές συµφωνίες κλπ., 

• τους Γενικούς και Ειδικούς Ασφαλιστικούς Όρους που διέπουν την ασφαλιστική σύµβαση, 
περιλαµβανοµένων και των όρων των τυχόν Παραρτηµάτων ή και Προσαρτηµάτων του Ασφαλιστηρίου, 

• τις πρόσθετες πράξεις επί του Ασφαλιστηρίου, που εκδόθηκαν ή ενδέχεται να εκδοθούν στο µέλλον, 
• την πρόταση ασφάλισης (εφόσον υποβλήθηκε) και οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις του Λήπτη της 

Ασφάλισης/ Ασφαλισµένου, οι οποίες ακόµη κι αν δεν επισυνάπτονται στο έγγραφο του Ασφαλιστηρίου, 
θα θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος του. 

Οι λέξεις "Ασφαλιστήριο" ή και "ασφαλιστική σύµβαση", οπουδήποτε κι αν χρησιµοποιούνται στο παρόν, θα 
θεωρούνται ότι συµπεριλαµβάνουν όλα τα παραπάνω. 
Εάν σε οποιοδήποτε σηµείο αυτού του Ασφαλιστηρίου ή των ασφαλιστικών Όρων, των προσθέτων πράξεων ή 
τυχόν άλλων Προσαρτηµάτων ή και Παραρτηµάτων του, έχει δοθεί σε κάποια λέξη ή έκφραση ένας 
συγκεκριµένος ορισµός ή έννοια, τότε, οπουδήποτε κι αν εµφανίζεται αυτή η λέξη ή έκφραση, θα ερµηνεύεται 
σύµφωνα µε αυτόν ακριβώς τον ορισµό. 
 
Περίοδος Ασφάλισης ή Ασφαλιστική Περίοδος 
Η χρονική περίοδος για την οποία ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη µε βάση το παρόν ασφαλιστήριο, καθώς και 
οποιαδήποτε επιπλέον περίοδος για την οποία θα συµφωνηθεί ανανέωση του ασφαλιστηρίου. 
 
Ασφαλιστικό έτος 
Για κάθε κάτοχο Κάρτας, ορίζεται το χρονικό διάστηµα που αρχίζει από την ηµεροµηνία ένταξης της εν λόγω 
Κάρτας στο παρόν πρόγραµµα ασφάλισης, αλλά ποτέ νωρίτερα από ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
ασφάλισης και λήγει µε την πάροδο δώδεκα (12) διαδοχικών µηνών ή την ηµεροµηνία λύσης αυτής της 
ασφαλιστικής σύµβασης, όποιο από τα δυο συµβεί νωρίτερα. Το ίδιο θα ισχύει και για κάθε ανανέωση του 
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ασφαλιστηρίου, όπου ως ηµεροµηνία έναρξης του νέου ασφαλιστικού έτους, θα θεωρείται η εποµένη της 
ηµεροµηνίας λήξης του αµέσως προηγούµενου ασφαλιστικού έτους. 
 
 
Διένεξη 
Η αντιπαράθεση συµφερόντων, διαφωνία ή απόρριψη απαίτησης του Ασφαλισµένου, κατά τη διάρκεια 
εξωδικαστικού συµβιβασµού ή ενώπιον δικαστηρίου. 
 
Νοµικοί σύµβουλοι  
Κάθε πρόσωπο ή νοµική οντότητα αποτελούµενη από δικηγόρους που έχουν άδεια να ασκούν τη 
δραστηριότητά τους στην Ελλάδα και έχουν διοριστεί από τον Ασφαλιστή για την παροχή νοµικών υπηρεσιών, 
µε βάση αυτό το ασφαλιστήριο. 
Ο Ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει τη δικαστική του υποστήριξη σε νοµικό σύµβουλο της 
επιλογής του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να λάβει την έγγραφη συναίνεση του 
Ασφαλιστή, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε δικαστική διαµάχη ή προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. 
 
Γεωγραφικά όρια κάλυψης 
Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά και µόνο για προϊόντα που έχουν αγορασθεί από 
διαδικτυακή επιχείρηση που εδρεύει εντός της Ελληνικής Επικράτειας και µε την απαραίτητη προϋπόθεση να 
έχει χρησιµοποιηθεί για την αγορά µία εκ των παραπάνω αναφεροµένων Καρτών εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας. 
 
Ασφάλιστρα 
Το χρηµατικό ποσό που έχει την υποχρέωση να καταβάλλει ο Λήπτης της Ασφάλισης, σε αντάλλαγµα της 
ασφαλιστικής προστασίας που παρέχεται µε αυτό το ασφαλιστήριο και θα υπολογίζονται µε βάση τον αριθµό 
των Καρτών για τις οποίες ισχύει το παρόν ασφαλιστικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην 
αντίστοιχη θέση του Πίνακα Ασφάλισης. 
 
Χρηµατικά Όρια Καλύψεων/Υπηρεσιών 
Οπουδήποτε στο παρόν Ασφαλιστήριο γίνεται αναφορά για χρηµατικά όρια καλύψεων ή υπηρεσιών, αυτά 
συµπεριλαµβάνουν και τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας.  
 
Τροµοκρατία ή τροµοκρατικές ενέργειες 
Είναι οι ενέργειες µεµονωµένων ή οργανωµένων σε οµάδα ατόµων, µε ή χωρίς χρήση (ή και απειλή χρήσης) 
δύναµης ή βίας, για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς, που 
περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασµό νόµιµης ή ντε 
φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών 
ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δηµόσιας τάξης. 
 
Μόλυνση ή Ρύπανση 
Είναι η βλαπτική επίδραση ουσιών (όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, µπορεί να είναι: βακτηρίδια, 
µύκητες, ιοί ή και άλλες επικίνδυνες χηµικές ή βιολογικές ουσίες) στην ανθρώπινη υγεία και γενική φυσική 
κατάσταση καθώς και στην υπόσταση, εµφάνιση, χρηστικότητα και αξία αντικειµένων, ασφαλισµένων ή µη, 
όπως και η µόλυνση ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατµόσφαιρας και γενικότερα του 
περιβάλλοντος, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχεται. 
 

ΆΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο της ασφάλισης 
Σε περίπτωση διένεξης Ασφαλισµένου, µε επιχείρηση που διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστηµα που διενεργεί 
διαδικτυακές πωλήσεις και εδρεύει εντός της Ελληνικής Επικράτειας και µε την προϋπόθεση ότι το αντικείµενο 
της διένεξης αυτής, είναι προϊόν που ο Ασφαλισµένος αγόρασε µε χρήση µιας εκ των παραπάνω 
αναφερόµενων Καρτών της Εθνικής Τράπεζας, ο Ασφαλιστής θα παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισµένο, κατά τον 
τρόπο και στην έκταση που παρακάτω προβλέπονται. 
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ΆΡΘΡΟ 3: Προϋποθέσεις ενεργοποίησης / ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης 
Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη, ενεργοποιείται µόνον εφόσον το προϊόν που αποτέλεσε την αιτία της 
διένεξης: 
- παραδόθηκε σπασµένο ή ελλιπές ή ελαττωµατικό, 
- δεν αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του διανοµέα, όπως αναγράφονται στο έντυπο 

παραγγελίας, 
- δεν παραδόθηκε εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης που 

αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος κατά την επιβεβαίωσης της παραγγελίας.  

Επίσης και για οποιαδήποτε ηλεκτρονική αγορά, προκειµένου να καλύπτεται το προϊόν που αγοράσθηκε, θα 
πρέπει απαραίτητα να πληρούνται όλες σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, αναφορικά µε το προϊόν αυτό: 
- να είναι µεταφερόµενο, 
- να είναι καινούργιο, 
- να έχει αγορασθεί από επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα και διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστηµα, 
- να έχει παραδοθεί µε συστηµένη αποστολή ή από ιδιωτικό µεταφορέα (courier), 
- να έχει παραδοθεί στην Ελλάδα. 
 

ΆΡΘΡΟ 4: Νοµική προστασία 

1. Εξωδικαστικός Συµβιβασµός 
Ο Ασφαλισµένος ενηµερώνει τον Ασφαλιστή για τη διένεξή του µε επιχείρηση που διατηρεί ηλεκτρονικό 
κατάστηµα, από το οποίο αγόρασε το προϊόν που αποτελεί αντικείµενο της διένεξης. 
Ο Ασφαλιστής µέσω του νοµικού συµβούλου του αναλύει τις νοµικές πτυχές της αξίωσης του Ασφαλισµένου 
έναντι της επιχείρησης που διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστηµα, παρέχει εξειδικευµένες συµβουλές για την 
επίλυση της διένεξης και καθορίζει την καλύτερη νοµική προσέγγιση που θα πρέπει να υιοθετηθεί για την 
υπεράσπιση των συµφερόντων του. 
Ο Ασφαλιστής µέσω του νοµικού του συµβούλου, σε συνεργασία µε τον Ασφαλισµένο και κατόπιν της 
σύµφωνης γνώµης του, έρχεται άµεσα σε επικοινωνία µε το αντίδικο ηλεκτρονικό κατάστηµα, αρχικά 
τηλεφωνικά ή µε επιστολή και εν συνεχεία µε αποστολή εξώδικης διαµαρτυρίας και δήλωσης, για να του εκθέσει 
αναλυτικά τις αξιώσεις και τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου καθώς και να του υπενθυµίσει τις υποχρεώσεις 
του, µε σκοπό την επίλυση της διαφοράς. 
Ο Ασφαλιστής και µέχρι του αντίστοιχου ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, 
αναλαµβάνει ανά διένεξη τα έξοδα που τυχόν θα προκύψουν σε αυτό το στάδιο της επίλυσης της διένεξης. 
Ο Ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει την εξωδικαστική επίλυση της διένεξης σε νοµικό σύµβουλο 
της επιλογής του, της ευθύνης όµως του Ασφαλιστή περιοριζόµενης πάντοτε µέχρι του ασφαλιστικού ποσού 
που αναγράφεται στον Πίνακα και αντιστοιχεί στον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
Ασφαλισµένος θα πρέπει να λάβει την έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε 
εξωδικαστική επίλυση της διένεξης ή προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Ο Ασφαλιστής δύναται να 
αρνηθεί την κάλυψη, εφόσον κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι πιθανότητες ευόδωσης της δικαστικής διένεξης είναι 
περιορισµένες. 
 
2. Δικαστική Διένεξη 
Ο Ασφαλιστής µέσω του νοµικού του συµβούλου σε συνεργασία µε τον Ασφαλισµένο και κατόπιν της 
σύµφωνης γνώµης του, συνδράµει τον Ασφαλισµένο κατά τη δικαστική διαδικασία, µε την προϋπόθεση όµως 
ότι η αξία του προϊόντος που αποτελεί αντικείµενο της διένεξης δεν υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στον 
Πίνακα ως: “Μέγιστη Αξία Προϊόντος”. 
Στην περίπτωση που η απόπειρα εξωδικαστικού συµβιβασµού δεν ευοδώθηκε, ο Ασφαλιστής και µέχρι του 
αντίστοιχου ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, αναλαµβάνει ανά διένεξη τα 
δικαστικά έξοδα επίλυσης της διένεξης. 
Ο Ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει τη δικαστική του υποστήριξη σε νοµικό σύµβουλο της 
επιλογής του, της ευθύνης όµως του Ασφαλιστή περιοριζόµενης πάντοτε µέχρι του ασφαλιστικού ποσού που 
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αναγράφεται στον Πίνακα και αντιστοιχεί στην περίπτωση δικαστικής διένεξης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
Ασφαλισµένος θα πρέπει να λάβει την έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε 
δικαστική διένεξη ή προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Ο Ασφαλιστής δύναται να αρνηθεί την κάλυψη 
εφόσον κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι πιθανότητες ευόδωσης της δικαστικής διένεξης είναι περιορισµένες.  
 

ΆΡΘΡΟ 5: Οικονοµική αποζηµίωση 
Στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν επιλέξει την εξωδικαστική και δικαστική διαδικασία, ο Ασφαλιστής 
θα αποζηµιώνει τον Ασφαλισµένο για το κόστος του προϊόντος που αποτελεί αντικείµενο της διένεξής του µε 
επιχείρηση που διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστηµα από το οποίο αγόρασε το προϊόν, έως του ποσού που 
αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης και αντιστοιχεί στην κάλυψη οικονοµικής αποζηµίωσης. 
 

ΆΡΘΡΟ 6: Ισχύς ασφάλισης και δυνατότητα χρήσης ασφαλιστικών καλύψεων 
1. Σε περίπτωση κατά την οποία, η αξία του προϊόντος που αποτελεί το αντικείµενο της διένεξης 

συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στον 
Πίνακα ως: Μέγιστη Αξία Προϊόντος, η παρούσα ασφάλιση δεν ισχύει και ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται 
από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση. 

2. Κάθε αγορά µέσω επιχείρησης που διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστηµα, ακόµη κι αν η αγορά αυτή αφορά σε 
περισσότερα του ενός προϊόντα, θα θεωρείται για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης ως µία και η αυτή 
χρήση, η δε ευθύνη του Ασφαλιστή θα περιορίζεται µέχρι του ανώτατου ορίου αποζηµίωσης που 
προβλέπεται στο παρόν για µια χρήση και πάντοτε µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αγοράς 
αυτής, συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, δεν υπερβαίνει τη Μέγιστη Αξία 
Προϊόντος. 

3. Για κάθε διένεξη, ο Ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα χρήσης, είτε της κάλυψης νοµικής προστασίας, είτε 
της κάλυψης οικονοµικής αποζηµίωσης, διαζευκτικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη 
χρήση και των δυο καλύψεων. 

 
ΆΡΘΡΟ 7: Περίοδος αναµονής 
Για κάθε Κάρτα, η ισχύς αυτή της ασφαλιστικής κάλυψης θα αρχίζει µετά την πάροδο της Περιόδου Αναµονής 
που αναγράφεται στον Πίνακα, από την ηµεροµηνία που η Κάρτα εντάσσεται για πρώτη φορά στο παρόν 
ασφαλιστικό πρόγραµµα. 
Σε περίπτωση όπου για οποιονδήποτε λόγο παύσει η ισχύς της κάλυψης για οποιαδήποτε Κάρτα, εάν η Κάρτα 
αυτή επανενταχθεί στο παρόν ασφαλιστικό πρόγραµµα, τότε θα ισχύσει νέα Περίοδος Αναµονής, που θα 
αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας της επανένταξης της Κάρτας. 
 
ΆΡΘΡΟ 8: Εξαιρέσεις 
1. Ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών που οφείλει να 

παρέχει µε βάση αυτό το ασφαλιστήριο ή και τυχόν καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 
αυτών, σε περιπτώσεις στάσεων, απεργιών οχλαγωγιών, λαϊκών κινηµάτων, περιορισµών στην ελευθερία 
κυκλοφορίας, δολιοφθορών, τροµοκρατίας, εµφυλίου η εξωτερικού πολέµου, µόλυνσης, κάθε είδους και 
φύσης λοιµώδους ή µολυσµατικής νόσου, πυρηνικής αντίδρασης, πυρηνικής ή ραδιενεργούς ακτινοβολίας 
ή και σε κάθε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας. 

 
2. Ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για διενέξεις και διαφορές που 

προκύπτουν από την αγορά: 
- κάθε είδους και φύσης υπηρεσιών, 
- ζώων και φυτών, 
- ταξιδιωτικών επιταγών (traveler's checks), εισιτηρίων, ηλεκτρονικών κρατήσεων εισιτηρίων, 
- κοσµηµάτων ή πολύτιµων αντικειµένων, όπως αντικείµενα τέχνης, ασηµικά, 
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- άυλων αντικείµενων µε χρηµατική αξία (όπως λογαριασµοί, µετρητά, τίτλοι, µετοχές, οµόλογα, 
κουπόνια, πιστοποιητικά και χαρτιά, όλα τα άλλα χρεόγραφα ή τίτλους ιδιοκτησίας, βραχυπρόθεσµα 
δελτία, γραµµατόσηµα - ταχυδροµικά και φορολογικά, ταξιδιωτικά έγγραφα, εισιτήρια), 

- προϊόντων ευαίσθητων κατά τη µεταφορά ή µε σύντοµη ηµεροµηνία λήξης, 
- φαρµάκων, 
- όπλων όλων των κατηγοριών, 
- χερσαίων οχηµάτων (π.χ. αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, ποδηλάτων),  
- αγορές σκαφών αναψυχής, εξωλέµβιων µηχανών θαλάσσης,  
- ψηφιακών δεδοµένων που πρέπει να εµφανίζονται ή να µεταφορτώνονται on-line, 
- ειδών για βιοµηχανική χρήση, ειδών που αγοράζονται για µεταπώληση ως αγαθά, 
- εµπορευµάτων που δεν παραδόθηκαν λόγω απεργίας στην ταχυδροµική υπηρεσία ή στον 

µεταφορέα, παρεµπόδιση µεταφοράς ή δολιοφθορά, 
- προϊόντων που εκτίθενται προς πώληση σε ιστότοπο δηµοπρασιών, 
- προϊόντων των οποίων η πώληση απαγορεύεται από το ισχύον ελληνικό νοµικό πλαίσιο, 
- προϊόντων που χαρακτηρίζονται βίαια, πορνογραφικά, ή παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

και ενισχύουν τις διακρίσεις, 
- προϊόντων των οποίων αµφισβητείται η τιµή αγοράς, 
- προϊόντων που καλύπτονται από εγγύηση ή ασφάλιση, παρόµοια µε τις καλύψεις της παρούσας 

ασφάλισης. 
 
3. Επιπλέον, δεν καλύπτονται διαφορές που προκύπτουν εάν συντρέχει οποιασδήποτε από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 
- Ο Ασφαλισµένος έχει γνώση του γεγονότος που προκάλεσε τη διένεξη κατά την ηµεροµηνία έναρξης 

της κάλυψης. 
- Ο Ασφαλισµένος έχει προβεί σε ανακριβή δήλωση σχετικά µε τα γεγονότα ή την κατάσταση που 

οδήγησε στη διένεξη ή έχει αποκρύψει οποιοδήποτε παράγοντα που θα µπορούσε να βοηθήσει στην 
επίλυση της διένεξης. 

- Ο Ασφαλισµένος προβαίνει σε αγορά από διαδικτυακό κατάστηµα σε βάρος του οποίου έχει προβεί 
και σε άλλη προηγούµενη αναγγελία διένεξης, στα πλαίσια της παρούσας ασφάλισης 

- Η διένεξη δεν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ασφαλιστικής περιόδου ή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναµονής της Κάρτας. 

 

ΆΡΘΡΟ 9: Έξοδα και χρεώσεις που δεν αποζηµιώνονται 
Σε κάθε περίπτωση, δεν αποζηµιώνονται και ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση 
εξόδων που αφορούν: 
- Ζηµιές που υπέστη ο Ασφαλισµένος µε ευθύνη του. 
- Ζηµιές που προκύπτουν συνεπεία φυσικής φθοράς. 
- Ζηµιά προϊόντος, συνεπεία χρήσης του σε µη προβλεπόµενες για το προϊόν εφαρµογές. 
- Ζηµιά οφειλόµενη σε Ηλεκτρονικό Έγκληµα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µπορούν να είναι: η 

δόλια κλοπή ή/και παραβίαση προσωπικών δεδοµένων, υπεξαίρεση κωδικών πρόσβασης κλπ.). 
- Δικαστική δαπάνη που επιδικάζεται σε βάρος του ασφαλισµένου. 
- Έξοδα συµβούλων ή πραγµατογνωµόνων. 
 

ΆΡΘΡΟ 10: Αναγγελία διένεξης 
Με την προϋπόθεση ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω Άρθρου 7, η ισχύς της κάλυψης έχει 
ενεργοποιηθεί, ο Ασφαλισµένος οφείλει να αναγγείλει τη διένεξη:  
- σε περίπτωση που το προϊόν έχει παραληφθεί, εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από τη ηµεροµηνία 

παραλαβής του. 
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- σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει παραληφθεί, εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία ενεργοποίησης της κάλυψης, δηλαδή µετά το πέρας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη 
λήξη της ηµεροµηνίας παραλαβής που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. 

 
Η αναγγελία θα γίνεται από τον Ασφαλισµένο καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της AWP P&C S.A., η οποία 
ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», στον τηλεφωνικό αριθµό 2119909013. 
 

ΆΡΘΡΟ 11: Διαδικασία Αναγγελίας / Δικαιολογητικά 
Κατά την αναγγελία της διένεξής του µε επιχείρηση από την οποία αγόρασε ηλεκτρονικά το προϊόν που 
αποτελεί το αντικείµενο της διένεξης και προκειµένου να ισχύσει η κάλυψη, ο Ασφαλισµένος έχει την 
υποχρέωση να γνωρίσει στον Ασφαλιστή το ονοµατεπώνυµό του, καθώς και τον Αριθµό του Φορολογικού του 
Μητρώου (ΑΦΜ). 
 
Επιπλέον των ανωτέρω, ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
- Το αντίγραφο που έλαβε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, της επιβεβαίωσης της παραγγελίας ή, της 

επιβεβαίωσης της αποδοχής της παραγγελίας από την επιχείρηση που διατηρεί το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
- Αντίγραφο της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασµού ή χρεωστικών κινήσεων που επιβεβαιώνουν τη 

χρέωση του ποσού αγοράς στην Κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασµό του Ασφαλισµένου. 
- Σε περίπτωση παράδοσης από ιδιωτική εταιρεία µεταφοράς, την απόδειξη παραλαβής της αποστολής. 
- Σε περίπτωση ταχυδροµικής παράδοσης, την απόδειξη παραλαβής της συστηµένης αποστολής. 
- Αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών ή της περιγραφής του προϊόντος, όπως είναι αναρτηµένα στην 

ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
- Εάν το προϊόν έχει ήδη επιστραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, τα δικαιολογητικά της αποστολής µε το 

αντίστοιχο αποδεικτικό πληρωµής, διαφορετικά ο Ασφαλισµένος θα επιτρέπει στον Ασφαλιστή την 
πρόσβαση στο προϊόν. 

- Φωτογραφίες του προϊόντος, όπως αυτό παρελήφθη. 
 
Σε κάθε περίπτωση και προκειµένου να επιβεβαιωθούν οι παρεχόµενες µε το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις, 
ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετα των παραπάνω αναφερόµενων, στοιχεία, τα οποία ο Ασφαλισµένος 
οφείλει να προσκοµίσει στον Ασφαλιστή.  
 

ΆΡΘΡΟ 12: Περιορισµός ζηµιών 
Σε περίπτωση ζηµιάς, ο Ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν αντ' αυτού οφείλουν εγκαίρως να 
χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν και γενικότερα να λάβουν όλα τα αναγκαία, εύλογα και εντός των 
δυνατοτήτων τους µέτρα για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από τη ζηµία. 
 

ΆΡΘΡΟ 13: Εξοφλήσεις / Αποζηµιώσεις 
1. Σε περίπτωση επέλευσης περιστατικού για το οποίο, σύµφωνα µε τους όρους του ασφαλιστηρίου, ο 

Ασφαλιστής υποχρεούται σε παροχή, ο Ασφαλιστής κατ’ επιλογή του έχει το δικαίωµα να αποζηµιώσει είτε 
µε χρηµατική καταβολή (απολογιστική αποζηµίωση), είτε προβαίνοντας σε αυτούσια αποκατάσταση της 
ζηµιάς. 
Δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του 
παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από τον Ασφαλιστή, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε 
καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει στον Ασφαλισµένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης το δικαίωµα να 
ζητήσουν ή να συµφωνήσουν παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσουν στη 
συνέχεια από τον Ασφαλιστή το ποσό που κατέβαλαν ή υποσχέθηκαν να καταβάλλουν προς τους εν λόγω 
τρίτους. 
Αποζηµίωση σε απολογιστική βάση: Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η παροχή 
υπηρεσιών σε είδος, δεσµευόµαστε να σας αποζηµιώσουµε σε απολογιστική βάση µέχρι των ανά κάλυψη 
ή υπηρεσία, αντίστοιχων χρηµατικών ορίων και σύµφωνα πάντοτε µε τους όρους και προϋποθέσεις που 
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καθορίζονται στο παρόν, οµοίως ανά κάλυψη ή υπηρεσία. Η αποζηµίωση θα σας καταβάλλεται, αφού µας 
προσκοµίσετε πρωτότυπα, νόµιµα και φορολογικώς παραδεκτά παραστατικά. 
Σε περιπτώσεις αποζηµίωσης εξόδων που εγκρίθηκαν από εµάς, έχετε την υποχρέωση να καταθέσετε στην 
ΕΘΝΙΚΗ τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα αυτά έγγραφα θα κρατούνται 
από την ΕΘΝΙΚΗ, εκτός των περιπτώσεων µερικής αποζηµίωσης, οπότε θα σας επιστρέφουµε τα 
πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειώσουµε επί των εγγράφων αυτών την ηµεροµηνία 
πληρωµής και το ποσό που σας καταβλήθηκε.  
Οι καταβολές Αποζηµιώσεων από την ΕΘΝΙΚΗ γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός δεκαπέντε (15) 
εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή της αναγνώρισης δι’ εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής 
της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή, από τη στιγµή που θα της κοινοποιηθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, 
που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσέλευση του Ασφαλισµένου 
στην έδρα της ΕΘΝΙΚΗΣ στην Αθήνα, εφόσον αυτός έχει ήδη υπογράψει το πρωτότυπο έντυπο της 
εξοφλητικής απόδειξης αποζηµίωσης και το έχει αποστείλει στην ΕΘΝΙΚΗ, η τελευταία δύναται να εµβάσει 
σε τραπεζικό λογαριασµό, που θα υποδείξει ο Ασφαλισµένος, το ποσό της αποζηµίωσης, ή να αποστείλει 
στη διεύθυνση, που θα υποδείξει ο Ασφαλισµένος, ισόποση προς την αποζηµίωση επιταγή.   

2. Με την ολοκλήρωση του διακανονισµού της ζηµιάς και την εκ µέρους σας υπογραφή της εξοφλητικής 
απόδειξης Αποζηµίωσης, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται, ούτε και 
θα αποζηµιώνεται. 

 

ΆΡΘΡΟ 14: Πληρωµή των Ασφαλίστρων. 
1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα είτε εφάπαξ είτε, εφόσον συναινεί ο 

Ασφαλιστής, µε τµηµατικές καταβολές.. 
2. Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσµης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωµα στον Ασφαλιστή να 

καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση. Η καταγγελία γίνεται µε γραπτή δήλωση στον Λήπτη της Ασφάλισης 
στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του, µε την οποία γνωστοποιείται ότι περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής 
Ασφαλίστρου θα επιφέρει, µετά την πάροδο δύο (2) εβδοµάδων για ασφαλίσεις µε διάρκεια µέχρι και ενός 
(1) έτους, και µετά την πάροδο ενός (1) µηνός για ασφαλίσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1) έτους, 
από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης, ο δε Ασφαλιστής δικαιούται τα 
δεδουλευµένα Ασφάλιστρα. 

 

ΆΡΘΡΟ 15: Υποκατάσταση 
Ο Ασφαλιστής, σύµφωνα πάντοτε µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και µέχρι του ορίου της 
αποζηµίωσης που κατέβαλε, υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και τις πράξεις του ασφαλισµένου κατόχου Κάρτας 
κατά παντός υπευθύνου της ζηµίας. 
 

ΆΡΘΡΟ 16: Παραγραφή 
Αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, παραγράφονται µετά από τέσσερα (4) 
χρόνια από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 
 

ΆΡΘΡΟ 17: Ενηµέρωση για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον 
Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Δεδοµένων Ε.Ε. 679/2016 και την σχετική ελληνική 
νοµοθεσία 

Η Α.Ε.Ε.Γ.Α. “Η ΕΘΝΙΚΗ” µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., θα προβούµε σε επεξεργασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας (ΔΠΧ) (στοιχεία ταυτοποίησης, δεδοµένα επικοινωνίας, δεδοµένα 
πληρωµής, δεδοµένα ασφάλισης, πληροφορίες σε σχέση µε την οικονοµική / περιουσιακή κατάσταση και τους 
επενδυτικούς/ αποταµιευτικούς στόχους σας, σε περίπτωση αποταµιευτικών/επενδυτικών προγραµµάτων, 
δεδοµένα που αφορούν την οδηγική σας συµπεριφορά σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου και ανάλογα µε 
το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης που θα σας παρέχουµε µε την παρούσα αίτηση ενδέχεται να προβούµε 
και σε επεξεργασία ειδικής κατηγορίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) (όπως πληροφορίες που 
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αφορούν την υγεία σας σε περίπτωση ασφάλισης ζωής και υγείας). Τυχόν άρνησή σας για χορήγηση των 
προσωπικών σας δεδοµένων θα έχει ως αποτέλεσµα την µη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήµατος σας για 
σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης καθώς και άρνηση εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης της 
Εταιρίας απορρέει από την ασφαλιστική σύµβαση. Στο πλαίσιο αυτό σας υπενθυµίζουµε ότι οφείλετε να 
επικοινωνήσετε µαζί µας και να µας ειδοποιήσετε σχετικώς χωρίς καθυστέρηση στα στοιχεία που θα βρείτε 
στο τέλος της παρούσας ενηµέρωσης για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά σας δεδοµένα.  
- Ποιοι θα είναι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και Αποδέκτες ή/και Εκτελούντες την Επεξεργασία:  
Τα δεδοµένα σας, στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύµβασης ασφάλισης, θα τύχουν επεξεργασίας από τα 
τµήµατα της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας που είναι αρµόδια για την ανάληψη του 
ασφαλιστικού κινδύνου, καθώς και από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας στο πλαίσιο των παρεχόµενων υπηρεσιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Και οι δύο 
προαναφερόµενες εταιρίες είναι αρµόδιες για την λειτουργία του συµβολαίου σας, την εξυπηρέτηση των 
αιτηµάτων σας και για την αποζηµίωσή σας στο πλαίσιο άσκησης των νοµίµων λειτουργιών τους. 
Επίσης τα δεδοµένα σας, στα πλαίσια της νόµιµης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύµβασης και στο βαθµό 
που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών/καλύψεων που 
προβλέπει η ασφαλιστική σύµβαση µπορεί να διαβιβασθούν σε συνεργαζόµενους παρόχους, όπως 
αντασφαλιστές, συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή της κάλυψης, πραγµατογνώµονες, 
ερευνητές, συνεργαζόµενες εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόµενες εταιρείες 
πληροφορικής, συνεργαζόµενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης 
εντύπων. 
Επίσης, όπως προβλέπεται στη νοµοθεσία, οι Εταιρίες ενδέχεται να γνωστοποιήσουν τα δεδοµένα σας σε 
δηµόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταµεία, σε δικαστικές, δηµόσιες και ανεξάρτητες αρχές κατόπιν νόµιµου 
αιτήµατός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νοµίµων δικαιωµάτων ή την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων των Εταιριών. 
Ειδικά σε περίπτωση ασφάλισης ζωής/υγείας, τα δεδοµένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε 
συνεργαζόµενα/ες νοσοκοµεία, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύµατα, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, εταιρίες 
παροχής υπηρεσιών υγείας, εταιρείες παροχής συµβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας, ιατρούς, 
εταιρίες παροχής επείγουσας µεταφοράς/αεροµεταφοράς/διακοµιδής, εταιρίες παροχής δεύτερης ιατρικής 
γνωµάτευσης. 
Επιπλέον, όσον αφορά αποταµιευτικά-συνταξιοδοτικά-επενδυτικά προγράµµατα, οι Εταιρίες, στο πλαίσιο 
συµµόρφωσής της µε τη νοµοθεσία για την ανταλλαγή πληροφοριών χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών στο 
φορολογικό τοµέα (FATCA ν.4493/2017 Μνηµόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ν.4170/2013 για την 
υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τοµέα µεταξύ των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ν.4428/2016 Συµφωνία για την Υποχρεωτική Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών 
στο Φορολογικό Τοµέα µεταξύ κρατών-µελών του ΟΟΣΑ) υποχρεούνται, µόνο εφόσον εµπίπτετε στο πεδίο 
εφαρµογής αυτής, να προβαίνουν σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων στο πλαίσιο 
της ταυτοποίησής σας ως προσώπου υπαγόµενου στην ανωτέρω νοµοθεσία, των οποίων αποδέκτης, είναι η 
αρµόδια Ελληνική Αρχή (ΑΑΔΕ- Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων) ή οιαδήποτε άλλη αρµόδια αρχή οριστεί. 
Επίσης σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου, τα προσωπικά δεδοµένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε 
συνεργαζόµενες εταιρείες παροχής οδικής βοήθειας, εταιρείες παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας και 
συνεργατών αυτών, σε ερευνητές τροχαίων ατυχηµάτων, εταιρείες τεχνικών υπηρεσιών οχηµάτων, εταιρείες 
διαχείρισης υπολειµµατικών αξιών ζηµιωθέντων οχηµάτων, στο αρχείο δεδοµένων της Υπηρεσίας Στατιστικής 
των Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο ΥΣΑΕ) για την προστασία της ασφαλιστικής αγοράς και της αποφυγής 
της ασφαλιστικής απάτης. 
Τέλος σας γνωρίζουµε ότι, τα ΔΠΧ ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόµενες εταιρίες παροχής 
ασφαλίσεων βοηθείας. 
- Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδοµένων:  
Οι Εταιρίες θα τηρούν και θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδοµένα για όσο διάστηµα διαρκεί η 
συµβατική µας σχέση, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί 
ή λήξει µε οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούµε τα δεδοµένα σας για όσο χρόνο απαιτείται µέχρι να επέλθει η 
παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική 
νοµοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο και οι εγκεκριµένοι κώδικες δεοντολογίας. 
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Επίσης, οι Εταιρίες θα τηρούν και θα επεξεργάζονται τα σχετικά προσωπικά σας δεδοµένα µέχρι πέντε (5) έτη 
σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας και µη σύναψης της ασφαλιστικής σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι 
εάν εκκρεµεί µεταξύ µας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούµε τα δεδοµένα 
σας µέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 
- Ποια δικαιώµατα έχετε σε σχέση µε την επεξεργασία των δεδοµένων σας: 
Μπορείτε να ασκήσετε: το δικαίωµα πρόσβασης (για να µάθετε ποια δεδοµένα σας επεξεργαζόµαστε, για ποιο 
λόγο και τους αποδέκτες τους), το δικαίωµα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδοµένων ή τη 
συµπλήρωση των ελλιπών προσωπικών δεδοµένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
κανονιστικού πλαισίου το δικαίωµα διαγραφής («δικαίωµα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδοµένων, 
εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη, το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας σε περίπτωση 
αµφισβήτησης της ακρίβειας αυτών, το δικαίωµα φορητότητας (να λαµβάνετε τα δεδοµένα σας που έχετε 
παράσχει σε δοµηµένο και κοινώς χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχανήµατα µορφότυπο, καθώς να 
διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδοµένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας), το δικαίωµα εναντίωσης στην 
επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωµα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέµβασης σε αυτοµατοποιηµένες 
διαδικασίες. 
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώµατά σας αυτά, θα λάβουµε κάθε δυνατό µέτρο για την 
ικανοποίηση του αιτήµατός σας εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος, αφού 
σας ενηµερώσουµε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειµενικούς λόγους που εµποδίζουν την 
ικανοποίησή του. 
Επισηµαίνουµε ότι µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των 
ΕΚΔΠΧ που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς της σύµβασης ασφάλισης. Ωστόσο, σας δηλώνουµε ότι η 
ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώµατος εναντίωσης στην επεξεργασία των 
δεδοµένων σας, θα έχει ως συνέπεια την διακοπή και τη λήξη της µεταξύ µας σύµβασης ασφάλισης και τη µη 
κάλυψή σας δεδοµένου ότι καµία σύµβαση ασφάλισης δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδοµένων του λήπτη της ασφάλισης ή /και του ασφαλισµένου ή/και του δικαιούχου του 
ασφαλίσµατος. 
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων και για οποιοδήποτε ερώτηµα, παράπονο που αφορά 
προσωπικά δεδοµένα σε σχέση µε την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας µπορείτε να 
απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ»: 
- µε αποστολή e-mail στη διεύθυνση parapona@insurance.nbg.gr, µε θέµα GDPR, επισυνάπτοντας την 

αντίστοιχη φόρµα άσκησης δικαιώµατος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ethniki-asfalistiki.gr 
- µε αποστολή σχετικής επιστολής, µε την ένδειξη “GDPR”, προς Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ", Λεωφόρος Συγγρού 

103-105, 117 45, εσωκλείοντας την αντίστοιχη φόρµα άσκησης δικαιώµατος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
www.ethniki-asfalistiki.gr  

Επίσης για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής, µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 
210 90 99777. 
Για τη συλλογή, τήρηση και την εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από την Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος Α.Ε. ισχύουν τα αναφερόµενα στη Δήλωση Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η 
οποία είναι διαθέσιµη στα Καταστήµατα του Δικτύου και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr. Για 
θέµατα σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε., στο πλαίσιο του παρόντος συµβολαίου, µπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου 
Προστασίας Δεδοµένων (DPO) µε φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (Εθνική Τράπεζα, Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδοµένων, Αιόλου 93, 10551, Αθήνα, dpo@nbg.gr) ή σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας.  
Τα δικαιώµατα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό 
κόστος για τις Εταιρίες.  
Επίσης, διατηρείτε το δικαίωµα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr  
Ταχυδροµική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 
Fax: +30 210 6475628  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr 
 


