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A.  Aστική Eυθύνη αγώνων αυτοκινήτων και καρτ 
 
 Mε το υπ' αριθ. 9136/6 94091/6 συμβόλαιο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ που ενεργοποιείται με την καταβολή του παραβόλου συμμετοχής 

στην ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, ο αγωνιζόμενος και ο οργανωτής ασφαλίζεται έναντι απαιτήσεων αποζημίωσης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές 
προς τρίτους. 

 
 Tα όρια κάλυψης είναι τα αναφερόμενα παρακάτω: 
 

― Σωματικές βλάβες/ απώλεια ζωής 1 ατόμου - 1.200.000€ 
― Συνολικό όριο για κάθε συμβάν ανεξάρτητα   
 από τον αριθμό των ατόμων - 1.600.000€ 
― Υλικές ζημίες για κάθε συμβάν ανεξάρτητα   
 από τον αριθμό των ζημιωθέντων  - 120.000€   200.000€ 
― Συνολική ετήσια ευθύνη εταιρείας - 4.800.000€ 
  

 
B.  Aσφάλιση ατυχήματος αγωνιζομένων και οργανωτών 
  
 Mε το υπ'αριθ.Β0509ΡΝ041513 Β0509PACEN1500007 συμβόλαιο  των LLOYD’S ενεργοποιείται με την έκδοση της αγωνιστικής άδειας 

αγωνιζομένου και την έκδοση της άδειας κριτή της ΕΠΑ/OMAE, καλύπτονται οι αγωνιζόμενοι, οι κριτές και οι οργανωτές που έχουν πτυχίο 
κριτού έναντι κινδύνων από ατυχήματα, που μπορούν να τους συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, στον οποίον είτε συμμετέχουν είτε 
επανδρώνουν. 

 Tα όρια κάλυψης είναι τα αναφερόμενα παρακάτω:  
   

1.  Aσφάλιση Aτυχημάτων Βασική κάλυψη   
1.1 Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα θα καταβληθεί  
 στους δικαιούχους μέχρι του ποσού των : - 50.000€  
 
1.2 Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας  
 από ατύχημα θα καταβληθεί στον ίδιο τον  
 ασφαλισμένο ένα ποσοστό % βάσει του ειδικού  
 πίνακα της ασφάλισης επί του ποσού των: - 50.000€  
1.3 Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας  
 από ατύχημα θα καταβληθεί στον ίδιο τον  
 ασφαλισμένο ένα ποσοστό % βάσει του ειδικού  
 πίνακα της ασφάλισης επί του ποσού των: - 50.000€  
 
2. Aσφάλιση απώλειας εισοδήματος από ατύχημα 
 Σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από  
 ατύχημα θα καταβληθεί στον ίδιο τον ασφαλισμένο  
 μια ημερήσια παροχή ίση με : - 50,00€           
 
 H παροχή αυτή καταβάλλεται από την 16η ημέρα του 
  ατυχήματος και μέχρι 52 εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
 Μόνο εφόσον  ο ασφαλισμένοε εργάζεται και βεβαιωθεί  
 η πρόσκαιρη ανικανότητα από τον κοινωνικό του φορέα.  
  
3. Aσφάλιση Eπιδόματος Nοσηλείας 
 Για κάθε μέρα νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική 
 από ατύχημα καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα ίσο με : - 100,00€    
 Tο επίδομα αυτό καταβάλλεται από την 1η μέρα 
 νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες 52 εβδομάδες  
     κατ’ ανώτατο όριο 
 
4. Aσφάλιση Eξωνοσοκομειακής Περίθαλψης 
 Σε περίπτωση ατυχήματος στην Eλλάδα καταβάλλονται   
 τα πραγματικά έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,  
 εκτός νοσοκομείου ή κλινικής, κατά περίπτωση, μέχρι  
 του ποσού των : - 1.200€     
 
5. Έξοδα επαναπατρισμού και ερευνών εντός Eλλάδος  
 μέχρι του ποσού των: - 7.350€     
 
6. Eιδικά κατά τη συμμετοχή σε αγώνες στις χώρες της Eυρωπαϊκής 
 Ένωσης και λοιπές χώρες, πλην των ΗΠΑ και Καναδά,  
 και εφόσον η συμμετοχή έχει εγκριθεί από την ΕΠΑ/OMAE,  
 παρέχονται οι εξής καλύψεις: 
 

― Nοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή και   
 οδοντριατρική περίθαλψη από ατύχημα   
 μέχρι του ποσού των  20.000 ελβ. φράγκων 
 
― Έξοδα επαναπατρισμού και ερευνών μέχρι του  
 ποσού των  5.000 ελβ. φράγκων  

 
Η παρούσα εγκύκλιος δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οι δε όροι και καλύψεις μπορούν να μεταβληθούν κατόπιν συμφωνίας 
OMAE και Ασφαλιστικής Εταιρείας. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2014 

 
1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
 
Η απαλλαγή της Ασφαλιστικής Εταιρίας ανά απαίτηση μειώνεται στα 900,00€ από 1000,00€ που ίσχυε το 2014. 
 
Προστίθενται οι εξής διατυπώσεις στις καλύψεις, πέραν των όσων ίσχυαν το 2014: 
α) Υλικές / σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσημης διαδρομής του αγώνα και έως ένα (1) χιλιόμετρο εκτός αυτής, των 
τελετών έναρξης και λήξης, καθώς και κατά τη διάρκεια του διοικητικού και τεχνικού ελέγχου πληρωμάτων και οχημάτων. 
 
β) Υλικές / σωματικές βλάβες προερχόμενες από διαγωνιζόμενο όχημα, που ενώ έχει εγκαταλείψει προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα, 
επιστρέφει από το σημείο εγκατάλειψης με ιδία μέσα στο χώρο επισκευών (Service Park) χρησιμοποιώντας διαδρομή εκτός της επίσημης. 
 
γ) Οι κριτές, μέλη της οργάνωσης, εντεταλμένοι της οργάνωσης, συνεργάτες της οργάνωσης, όπως ορίζονται στην επίσημη λίστα του 
αγώνα, θεωρούνται “τρίτοι” μόνο σε περίπτωση που τους προκληθούν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες από διαγωνιζόμενο όχημα. 
(ίσχυε αλλά αναγράφεται πλέον ρητά). 
Επισημαίνεται ότι με βάση τους Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η Ασφαλιστική Εταιρία παρέχει Νομική συνδρομή και 
παράσταση σε περίπτωση προσφυγής παθόντα μόνο σε Αστικά Δικαστήρια της Ελληνικής Επικράτειας. 
 
2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – LLOYD’S 
Στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Προσωπικού Ατυχήματος Αθλητών – Οδηγών έχουν γίνει οι παρακάτω βελτιώσεις και τροποποιήσεις στους 
όρους κάλυψης για το 2015 : 
α) Ρητά αναγράφεται ότι οι καλυπτόμενοι αγώνες και εκδηλώσεις, εντός Ελλάδας,  θα πραγματοποιούνται με βάση τους εκάστοτε 
κανονισμούς FIA, FIA-CIK, FIM και ΟΜΑΕ. 
β) Ρητά αναγράφεται ότι οι καλυπτόμενοι αγώνες και εκδηλώσεις, εκτός Ελλάδας,  θα πραγματοποιούνται με βάση τους εκάστοτε 
κανονισμούς FIA, FIA-CIK, FIM και της ASN στη χώρα της οποίας συμμετέχει Έλληνας αθλητής. 
γ) Μετά από έγκριση των LLOYD’S θα καλύπτονται κατά περίπτωση και συμμετοχές σε Η.Π.Α. και ΚΑΝΑΔΑ που έως σήμερα 
εξαιρούνταν. 
δ) Αυξάνεται το ανώτατο συνολικό ποσό κάλυψης ανά αγώνα από 100,000€ σε 250,000€ 

 
2015 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Η διαδικασία ενημέρωσης της ΟΜΑΕ εκ μέρους των Οργανωτών, θα γίνεται ως εξής: 
 
α) Πίνακας συμμετοχών όπως ανακοινώνεται από τον Οργανωτή (καταργείται το έως τώρα έντυπο προς την ασφαλιστική) μαζί με τη 
λίστα με τα αυτοκίνητα της οργάνωσης που θα συνδράμουν τον αγώνα (πλοηγά κλπ) και τη λίστα με τους κριτές που θα απασχοληθούν 
στην αγωνιστική εκδήλωση. 
β) Καταργείται η υποχρέωση υποβολής τερματισάντων μετά το τέλος του αγώνα. 
 
ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ: 
  
Σε περίπτωση αναγγελίας ατυχήματος – απαίτησης, για σωματικές ή/και υλικές βλάβες υπέρ Τρίτων, συμπληρώνεται το έντυπο της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και μόνο και συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: 
α) Έντυπο αναγγελίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ πλήρως συμπληρωμένο.  
Ειδικά το Ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του παθόντα και λεπτομερή περιγραφή του συμβάντος από τον ευθυνόμενο. 
β) Δίπλωμα Οδήγησης  του οδηγού – αγωνιζόμενου 
γ) Αγωνιστική Άδεια του οδηγού – αγωνιζόμενου 
δ) Σε περίπτωση υλικής ζημιάς, φωτογραφίες από το σημείο ατυχήματος και από το αγωνιστικό όχημα. 
Όλα τα παραπάνω αποστέλλονται με email στο info@omae-epa.gr  
 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ: 
 
Για την αποσυμφόρηση της Γραμματείας της ΟΜΑΕ, σε περίπτωση ατυχήματος αθλητή και έγερσης   απαίτησης,  
α) Δικαιούχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του επικοινωνούν απευθείας και άμεσα για οδηγίες με: 
Άρης Σαμαράς : 0030 6936 148138 ή/και Κώστας Θεολόγης : 0030 6937 688947 
β) Ο Οργανωτής επικοινωνεί απευθείας και άμεσα για οδηγίες με: 
Άρης Σαμαράς : 0030 6936 148138 ή/και Κώστας Θεολόγης : 0030 6937 688947 
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