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Προοίμιο

Η Σύμβαση αυτή εκδίδεται με βάση τα στοιχεία 

και τις πληροφορίες που προσκόμισε ο Λήπτης 

της Ασφάλισης στην «Euler Hermes Hellas» και 

στην «Euler Hermes Hellas Υπηρεσίες Μ.Ε.Π.Ε.» 

μέσω της υποβολής του εντύπου «Πρόταση  

-  Ερωτηματολόγιο» που συμπλήρωσε, 

προκειμένου να γίνει η επεξεργασία αυτών και ο 

καθορισμός των όρων της Σύμβασης.

Ο Λήπτης της Ασφάλισης επιβεβαιώνει την 

ακρίβεια των εν λόγω στοιχείων και πληροφοριών 

και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει 

αμέσως την «Euler Hermes Hellas» και την 

«Euler Hermes Hellas Υπηρεσίες Μ.Ε.Π.Ε.» για 

οποιαδήποτε μεταβολή, καθώς και να ενεργεί με 

καλή πίστη. 
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Κεφάλαιο Α

Αρθρο 1

Αρθρο 2

Αρθρο 3

Πεδίο Εφαρμογής της Ασφαλιστικής Σύμβασης

Συμφωνία ασφάλισης

Επέλευση της Ασφαλιστικής Περίπτωσης 

Ασφαλισμένες απαιτήσεις

1.1. Με την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση εμείς, 
ο Ασφαλιστής, Euler Hermes SA, συμφωνούμε να 
καλύψουμε εσάς, τον Ασφαλισμένο που κατονομάζεται  
στους Ειδικούς Όρους, από Ζημίες προκληθείσες από  
ασφαλισμένες απαιτήσεις. Αυτό θα γίνει με αντάλλαγμα 
την εξ ολοκλήρου πληρωμή όλων των πληρωτέων 
ασφαλίστρων, και εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

1.2. Οι όροι και οι φράσεις σε πλάγια έντονη γραφή, 
ορισμός των οποίων δίνεται στην ενότητα Ε της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, έχουν την ίδια σημασία σε 
όποιο σημείο και αν χρησιμοποιούνται στην Ασφαλιστική 
Σύμβαση.

Ο ασφαλισμένος κίνδυνος υπό τους όρους της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα επέρχεται όταν ένας 
Αγοραστής δεν εξοφλήσει μια ασφαλισμένη απαίτηση 
για Αγαθά που του Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες που του 
Παρασχέθηκαν εξαιτίας ενός από τους παρακάτω 
λόγους, όποιος συντρέξει πρώτος:

α. ο Αγοραστής κατέστη Πτωχός (η ημερομηνία επέλευσης 
κινδύνου θα είναι η ημερομηνία της Πτώχευσης) ή
β. ο Αγοραστής βρέθηκε σε Οριστική Καθυστέρηση 
Πληρωμής  (η ημερομηνία επέλευσης κινδύνου θα 
είναι η λήξη της αντίστοιχης Περιόδου Διαπίστωσης 
Αφερεγγυότητας).

Μία απαίτηση η οποία αφορά Αγαθά που Πωλήθηκαν ή 
Υπηρεσίες που Παρασχέθηκαν, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και τυχόν άλλων φόρων, καθώς και του 
σχετικού κόστους μεταφοράς, συσκευασίας και 
ασφάλισης, είναι ασφαλισμένη, εάν σωρευτικά:
α. είχατε ένα ισχύον Όριο Κάλυψης για  τον Αγοραστή,

β. η απαίτηση αφορά  Αγαθά που Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες 
που Παρασχέθηκαν από εσάς ή για λογαριασμό σας 
κατά τη διάρκεια ισχύος μιας Ασφαλιστικής Περιόδου 
της Ασφαλιστικής Σύμβασης,
γ. ο Αγοραστής σας δεν ήταν Υπερήμερος κατά την 
ημερομηνία της Πώλησης των Αγαθών ή της Παροχής 
των Υπηρεσιών,
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Αρθρο 4

Ανασφάλιστες απαιτήσεις

δ. η Πώληση των Αγαθών ή η Παροχή των Υπηρεσιών 
δεν παραβιάζει κανέναν εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό 
(συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε νόμων ή 
κανονισμών για οικονομικές ή εμπορικές κυρώσεις 
οποιουδήποτε Διεθνούς Οργανισμού που αναγνωρίζεται 
από το διεθνές δίκαιο) και έχουν αποκτηθεί όλες οι 
απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις, ή εξουσιοδοτήσεις,
ε. δεν έχετε αποκτήσει την απαίτηση από τρίτο μέρος,
στ. έχετε εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια εντός 30 
ημερών από την ημερομηνία της Πώλησης των Αγαθών 
ή της Παροχής των Υπηρεσιών, 

ζ. η Πώληση  Αγαθών ή η Παροχή Υπηρεσιών έγινε 
με πίστωση χρόνου όχι μεγαλύτερη της Ανώτατης 
Διάρκειας Πίστωσης, 
η. η απαίτηση ανήκει σε εσάς και δεν την έχετε μεταφέρει 
ανέκκλητα σε οποιονδήποτε άλλο,
θ. τα Αγαθά που Πωλήθηκαν ή οι Υπηρεσίες που 
Παρασχέθηκαν εμπίπτουν στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, και
ι. ο Αγοραστής κατοικοεδρεύει σε μία χώρα που 
απαριθμείται στους Ειδικούς Όρους.

4.1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε Πρόσθετη 
Πράξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, μία απαίτηση 
που αφορά Αγαθά που Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες που 
Παρασχέθηκαν εξαιρείται της ασφάλισης στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
α. εάν προέκυψε ή σχετίζεται με:
i. συμβατικές, εξωσυμβατικές ή εκ του νόμου ζημίες ή ποινές,
ii. διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, υποτίμηση 
νομίσματος, τόκους υπερημερίας, τραπεζικές ή 
χρηματοοικονομικές χρεώσεις, ή
iii. μια συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης, μίσθωσης, 
χρήσης ή εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων
β. εάν τα Αγαθά ή οι Υπηρεσίες με τα οποία συνδέεται η 
απαίτηση Παραδόθηκαν ή Παρασχέθηκαν :
i. στο πλαίσιο μίας συμφωνίας παρακαταθήκης αποθεμάτων,
ii. σε έναν Συνδεδεμένο Αγοραστή,
iii. σε ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο πλαίσιο 
της ιδιωτικής του δράσης, ή
iv. σε έναν Αγοραστή του Δημόσιου Τομέα 
γ. εάν η υποχρέωση να πληρωθεί η απαίτηση:
i. έχει μεταφερθεί από τον Αγοραστή σας σε ένα τρίτο 
μέρος, 
ii. εκπληρώθηκε κατά ή πριν την ημερομηνία της 
Πώλησης  Αγαθών ή της Παροχής Υπηρεσιών μέσω 
πληρωμής σε εκκαθαρισμένα υπόλοιπα, ή
iii. πρόκειται να εκπληρωθεί από μία εγγυητική επιστολή 
/ letter of credit.

4.2. Εκτός εάν εκ των προτέρων έχουμε συμφωνήσει 
εγγράφως διαφορετικά, μία απαίτηση που προέκυψε 
από Αγαθά που Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες που 
Παρασχέθηκαν εξαιρείται της ασφάλισης εάν η μη 
πληρωμή της οφείλεται  άμεσα ή έμμεσα σε:
α. δική σας υπαιτιότητα ή υπαιτιότητα οποιουδήποτε 
ενεργεί για λογαριασμό σας,
β. μη αποδοχή της Πώλησης  Αγαθών ή της Παροχής 
Υπηρεσιών από τον Αγοραστή σας, είτε πρόκειται για  
Εμπορική Διαφωνία είτε όχι,
γ. λήξη μίας διανομής, δικαιόχρησης ή παρόμοιας 
συμφωνίας από εσάς ή από μία συγγενή σας εταιρεία,
δ. οποιαδήποτε φυσική καταστροφή ή γεγονός που 
οφείλεται σε φυσικά αίτια και το οποίο καμία ανθρώπινη 
παρέμβαση δεν θα μπορούσε να εμποδίσει με την 
επίδειξη της δέουσας προσοχής και επιμέλειας, ή 
οποιαδήποτε άλλη μορφή ανωτέρας βίας,
ε. οποιοδήποτε γεγονός προκύπτει από πυρηνική 
αντίδραση, ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια,
στ. οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση, πόλεμο, 
τρομοκρατία, εξέγερση, εμφύλια αναταραχή ή 
οποιαδήποτε μορφή βίαιης διαταραχής,
ζ. οποιαδήποτε νομοθεσία, διάταγμα, απόφαση 
ή κανονισμό που επεβλήθη από οποιαδήποτε 
κυβέρνηση ή από οποιοδήποτε διεθνή Οργανισμό 
ο οποίος αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης να εμποδίζεστε 
να Πωλήσετε Αγαθά ή να Παράσχετε Υπηρεσίες), ή
η. έλλειψη νομίσματος, δυσκολίες ή περιορισμούς στην 
μεταφορά κεφαλαίων.
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Κεφάλαιο Β

5.1. Δέουσα επιμέλεια και διασφάλιση δικαιωμάτων

Προκειμένου οι ασφαλισμένες απαιτήσεις σας να 
καλύπτονται από την Ασφαλιστική σας Σύμβαση: 
α. θα πρέπει να επιδεικνύετε τη δέουσα προσοχή και 
επιμέλεια, όπως εάν δεν ήσαστε ασφαλισμένοι, και
β. θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα δυνατά μέτρα 
(συμπεριλαμβανομένων όσων σας ζητάμε) προκειμένου 
να εμποδίζετε ή να ελαχιστοποιείτε οποιαδήποτε ζημία και 
να μεγιστοποιείτε τις Επανεισπράξεις, όπως ενδεικτικά:
i. να προστατεύετε και να μην παραιτείστε από 
οποιαδήποτε δικαιώματα έναντι των Αγοραστών σας και 
οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένης της 
ρευστοποίησης οποιασδήποτε εγγύησης ή ασφάλειας και 
της αναγγελίας της απαίτησής σας στην Πτώχευση του 
Αγοραστή εντός της νόμιμης προθεσμίας,
ii. να προβαίνετε σε κάθε απαραίτητη πράξη ικανοποίησης 
όλων των δικαιωμάτων που τυχόν περιλαμβάνονται στη 
σύμβαση πώλησης με τον Αγοραστή σας, σύμφωνα 
με τα οποία διατηρείτε νόμιμο τίτλο στα Αγαθά που 
Πωλήθηκαν, και να προβαίνετε σε κάθε πρόσφορη 
ενέργεια διεκδίκησης, 
iii. να δίνετε εντολή στον Πάροχο Υπηρεσιών Διεκδίκησης 
να ξεκινήσει τις ενέργειες υποβάλλοντας Δήλωση 
Ανείσπρακτης Απαίτησης σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο πριν τη λήξη της αντίστοιχης Προθεσμίας 
Αναγγελίας Ζημίας, μετά την υποβολή της οποίας 
οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε θα πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τις οδηγίες μας.

5.2. Υποχρέωση ενημέρωσης για Υπερήμερους Αγοραστές 

Εντός 30 ημερών από τη διαπίστωση ότι οποιοσδήποτε 
Αγοραστής σας έχει καταστεί Υπερήμερος θα πρέπει να 
μας το γνωστοποιήσετε μέσω του online πληροφοριακού 
μας συστήματος ή γραπτώς, διαφορετικά οι ασφαλισμένες 
απαιτήσεις σας που αντιστοιχούν σε Αγαθά που 
Πωλήθηκαν και Υπηρεσίες που Παρασχέθηκαν πριν 
από αυτή την ημερομηνία δεν θα καλύπτονται από την 
Ασφαλιστική σας Σύμβαση. 

α. Δεν χρειάζεται να το γνωστοποιήσετε εάν: 
i. οι Υπερήμερες απαιτήσεις πληρωθούν εντός της ως 
άνω προθεσμίας, ή 
ii. έχετε ήδη υποβάλει Δήλωση Ανείσπρακτης Απαίτησης. 

β. Δεν χρειάζεται να το γνωστοποιήσετε εάν:
Το υπόλοιπο της απαίτησης που παραμένει ανεξόφλητο 
πέραν της Μέγιστης Περιόδου Παράτασης είναι εντός 
του ορίου γνωστοποίησης που προβλέπεται στους 
Ειδικούς Όρους. Εάν ο Αγοραστής στη συνέχεια 
καταστεί Πτωχός, τότε θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε.

5.3. Μετάθεση της Δήλης Ημέρας – Παράταση Πίστωσης

5.3.1. Μπορείτε να μεταθέσετε την Δήλη Ημέρα, 
δηλαδή την καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής, της 
ασφαλισμένης απαίτησής σας χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή μας συναίνεση, εκτός εάν: 
i. το διάστημα για το οποίο μετατίθεται η Δήλη Ημέρα 
υπερβαίνει τη Μέγιστη Περίοδο Παράτασης,  ή
ii. ο Αγοραστής σας έχει περιέλθει σε κατάσταση 
Αφερεγγυότητας.

5.3.2. Εάν επιθυμείτε να μεταθέσετε την Δήλη Ημέρα 
σε χρόνο που υπερβαίνει την Μέγιστη Περίοδο 
Παράτασης ή εάν επιθυμείτε να μεταθέσετε τη Δήλη 
Ημέρα για έναν Αγοραστή που έχει περιέλθει σε 
κατάσταση Αφερεγγυότητας, προκειμένου οι απαιτήσεις 
σας να παραμένουν ασφαλισμένες υπό την παρούσα 
Ασφαλιστική Σύμβαση, θα πρέπει να λάβετε την 
προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας προκειμένου για την 
παράταση του χρόνου πίστωσης. 

Διαχείριση της Ασφαλιστικής Σύμβασης

Αρθρο 5

Διαχείριση του κινδύνου και Υποχρέωση ενημέρωσης
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6.1. Ο Ασφαλισμένος Κύκλος Εργασιών σας

6.1.1. Ο κύκλος εργασιών σας είναι η βάση για τον 
υπολογισμό των ασφαλίστρων σας. Είναι η συνολική 
τιμολογημένη αξία όλων των Αγαθών που Πωλήσατε 
και Υπηρεσιών που Παρείχατε κατά τη διάρκεια μιας 
Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

α. Προκειμένου να υπολογίσετε τον Ασφαλισμένο Κύκλο 
Εργασιών σας, μπορείτε να αφαιρέσετε από τον κύκλο 
εργασιών σας την αξία: 
i. απαιτήσεων οι οποίες εξαιρούνται εντελώς από την 
κάλυψη σύμφωνα με τη διάταξη  4.1 της Ασφαλιστικής  
Σύμβασης, και
ii. απαιτήσεων που προέκυψαν από Αγαθά που 
Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες που Παρασχέθηκαν και οι 
οποίες δεν είναι ασφαλισμένες επειδή έχουμε χορηγήσει 
μηδενικό Εγκεκριμένο Όριο ή έχουμε ακυρώσει ένα 
Εγκεκριμένο Όριο.

β. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την αξία των:
i. πιστωτικών σημειωμάτων που έχετε χορηγήσει, ή των 
εκπτώσεων που έχετε κάνει (συμπεριλαμβανομένων 
αναδρομικών εκπτώσεων λόγω όγκου, πίστης και 
πρόωρης εξόφλησης),
ii. απαιτήσεων για τις οποίες δεν δικαιούστε Ασφαλιστική 
Αποζημίωση επειδή δεν τηρήσατε τους όρους της 
Ασφαλιστικής σας Σύμβασης.

6.1.2. Προς αποφυγή αμφιβολίας, σε περίπτωση που 
δεν έχετε αφαιρέσει την αξία των προαναφερόμενων 
απαιτήσεων από κάποια ή κάποιες δηλώσεις του κύκλου 
εργασιών σας σύμφωνα με τα παραπάνω, η πληρωμή 
των ασφαλίστρων δεν συνεπάγεται την κάλυψη αυτών 
των απαιτήσεων ή την αναγνώριση οποιασδήποτε τυχόν 
ευθύνης μας από την Ασφαλιστική Σύμβαση.

6.2. Δήλωση και υπολογισμός ασφαλίστρων
α. Πριν από κάθε Ασφαλιστική Περίοδο θα πρέπει να 
μας παρέχετε εγγράφως μια εκτίμηση του Ασφαλισμένου 
Κύκλου Εργασιών σας και του ανασφάλιστου κύκλου 
εργασιών σας για την επικείμενη Ασφαλιστική Περίοδο. 

β. Θα υπολογίζουμε τα προβλεπόμενα ασφάλιστρα 
που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους βάσει του 
προβλεπόμενου Ασφαλισμένου Κύκλου Εργασιών 
σας. Θα πρέπει να μας πληρώνετε αυτά τα ασφάλιστρα 
(και το νόμιμο φόρο και λοιπές επιβαρύνσεις) σύμφωνα 
με τους όρους πληρωμής που ορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους.

γ. Προκειμένου οι ασφαλισμένες απαιτήσεις σας να 
παραμένουν υπό την κάλυψη της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης, κατά τη λήξη κάθε Περιόδου Δήλωσης θα 
πρέπει να δηλώνετε τον Ασφαλισμένο Κύκλο Εργασιών 
σας, στο νόμισμα της Ασφαλιστικής Σύμβασης, στο 
online πληροφοριακό μας σύστημα ή γραπτώς εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Για 
κάθε Περίοδο Δήλωσης, ο Ασφαλισμένος Κύκλος 
Εργασιών σας θα πρέπει να επιμερίζεται ανά χώρα. 
Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται και ο ανασφάλιστος 
κύκλος εργασιών σας. 

δ. Πολλαπλασιάζοντας τον πραγματικό Ασφαλισμένο 
Κύκλο Εργασιών σας με τα ποσοστά ασφαλίστρου 
που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους, θα υπολογίζουμε 
τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα που είναι πληρωτέα για 
κάθε Ασφαλιστική Περίοδο. Εάν τα προβλεπόμενα 
ασφάλιστρα που πληρώσατε είναι περισσότερα από 
τα δεδουλευμένα θα σας επιστρέψουμε το ποσό της 
διαφοράς με όριο τα ελάχιστα ασφάλιστρα που ορίζονται 
στους Ειδικούς Όρους.

6.3. Ελάχιστα ασφάλιστρα

6.3.1. Για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο οφείλετε τουλάχιστον 
τα ελάχιστα ασφάλιστρα (και το νόμιμο φόρο και λοιπές 
επιβαρύνσεις), όπως αυτά ορίζονται στους Ειδικούς Όρους.  

6.3.2. Εάν καταγγείλουμε την Ασφαλιστική Σύμβαση, 
θα γίνουν αμέσως απαιτητά τα ελάχιστα ασφάλιστρα για 
την Ασφαλιστική Περίοδο που είναι τότε σε ισχύ, κατ’ 
αναλογία με τον χρόνο που η Ασφαλιστική Σύμβαση 
ήταν σε ισχύ, ή τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα της 
Ασφαλιστικής Περιόδου, εφόσον είναι υψηλότερα. Εάν 
εσείς καταγγείλετε την Ασφαλιστική Σύμβαση, δεν θα 
εφαρμοστεί η αναλογία και θα είναι απαιτητό το σύνολο 
των ελάχιστων ασφαλίστρων ή των δεδουλευμένων 
εφόσον είναι υψηλότερα.

6.4. Παράλειψη δήλωσης κύκλου εργασιών ή πληρωμής 
ασφαλίστρων

6.4.1. α. Θα πρέπει να μας αποστέλλετε τις δηλώσεις 
κύκλου εργασιών εντός της προθεσμίας που 
προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους.

β. Επίσης θα πρέπει να μας αποστείλετε, εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την ημέρα που σας το ζητήσαμε, 
οποιαδήποτε τυχόν έγγραφα ή πληροφορίες προκειμένου 
να επεξεργαστούμε τη δήλωση κύκλου εργασιών σας. 

γ. Θα πρέπει να πληρώσετε τα ασφάλιστρα ή τα ελάχιστα 
ασφάλιστρα εξολοκλήρου εντός της προθεσμίας που 
προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους.

Αρθρο 6

Ασφαλισμένος Κύκλος Εργασιών, Υπολογισμός και Πληρωμή ασφαλίστρων
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6.4.2. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώσετε τις παραπάνω 
υποχρεώσεις σας, θα σας αποστείλουμε Ειδοποίηση 
προκειμένου να σας υπενθυμίσουμε την υποχρέωσή 
σας. Μπορούμε να περιμένουμε για εύλογο χρόνο την 
πληρωμή του ποσού των ληξιπρόθεσμων ασφαλίστρων 
ή την εκπλήρωση της υποχρέωσής σας που σχετίζεται με 
τη δήλωση κύκλου εργασιών. Μετά την παρέλευση και του 
εύλογου χρόνου θα σας αποστείλουμε νέα Ειδοποίηση.

6.4.3. Στην περίπτωση που συνεχίσετε να μην 
συμμορφώνεστε με τις παραπάνω υποχρεώσεις σας,  θα 
σας αποστείλουμε μία τρίτη Ειδοποίηση, ζητώντας την 
πληρωμή των όποιων οφειλόμενων και ληξιπρόθεσμων 
ασφαλίστρων ή την αποστολή των δηλώσεων του κύκλου 
εργασιών που υπολείπονται ή την πληροφόρηση σχετικά 
με τη δήλωση κύκλου εργασιών, τάσσοντας τελική 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής αυτής της  τελευταίας Ειδοποίησης.

6.4.4. Μετά τη λήξη της τελικής προθεσμίας 
απαλλασσόμαστε αυτοδίκαια και οριστικά από κάθε 
υποχρέωση να καταβάλουμε Ασφαλιστική Αποζημίωση 
για όποιες τυχόν Ζημίες σας αναδρομικά από την 1η ημέρα 
του μήνα για τον οποίο δεν κατεβλήθησαν ασφάλιστρα. 
Οποιαδήποτε καταβολή ληξιπρόθεσμων ασφαλίστρων, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά τη λήξη της τελικής 
προθεσμίας, δεν ενεργοποιεί αναδρομικά την κάλυψη, 
αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την κάλυψη της περιόδου 
μετά την πληρωμή. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη της τελικής προθεσμίας, 
έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε την Ασφαλιστική 
Σύμβαση με συστημένη επιστολή. Σε αυτή την 
περίπτωση, η καταγγελία έχει αναδρομική ισχύ από την 
προαναφερόμενη ημερομηνία και δεν θα έχουμε καμία 
ευθύνη αποζημίωσης υπό τους όρους της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.  

6.4.5. Προς αποφυγή αμφιβολίας, η ίδια ως άνω 
διαδικασία ισχύει επίσης για οποιοδήποτε επασφάλιστρο 
ζημιών (malus) ή τυχόν επιπλέον ασφάλιστρο, ενώ η μη 
εξόφληση του χρεωστικού ποσού της ετήσιας εκκαθάρισης 
επιφέρει την άρση της κάλυψης αναδρομικά από την αρχή 
της Ασφαλιστικής Περιόδου.

6.5. Προκαταβολή

Με την υπογραφή της Ασφαλιστικής Σύμβασης θα 
πρέπει να μας καταβάλετε την Προκαταβολή Εξασφάλισης 
που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους προς συμψηφισμό 
των ζημιών που μπορεί να υποστούμε εξαιτίας πρόωρης 
καταγγελίας ή κακής εκτέλεσης της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης. Διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε 
περαιτέρω αποζημιώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Αστικού Δικαίου. Εάν η Ασφαλιστική Σύμβαση 
δεν ανανεωθεί κατά τη λήξη της, θα συμψηφίσουμε την 
Προκαταβολή Εξασφάλισης με τα ασφάλιστρα που 
υπολογίστηκαν για την τελευταία Περίοδο Εκκαθάρισης, 
εφόσον δεν συντρέχει άλλος λόγος κατάπτωσης της 
εξασφάλισης.

7.1. Καθορισμός των Ορίων Κάλυψης

α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Σύμβαση να 
καλύπτει τις ασφαλισμένες απαιτήσεις σας από έναν 
Αγοραστή, θα πρέπει να έχετε ένα Όριο Κάλυψης. 
Το Όριο Κάλυψης θα πρέπει να είναι είτε ένα 
Εγκεκριμένο Όριο, που εμείς χορηγήσαμε, είτε ένα 
Όριο Κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών, 
που εσείς δικαιολογήσατε, σύμφωνα με τους όρους της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. 

β. Μπορούμε να χορηγήσουμε ένα προσωρινό 
Εγκεκριμένο Όριο. Το ισχύον Εγκεκριμένο Όριο 
για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απάντηση 
Εγκεκριμένου Ορίου θα είναι το σύνολο του προσωρινού 
Εγκεκριμένου Ορίου και όποιου τυχόν προϋπάρχοντος 
Εγκεκριμένου Ορίου για αυτόν τον Αγοραστή. 

γ. Εάν σας χορηγήσουμε ένα Εγκεκριμένο Όριο 
που περιέχει συγκεκριμένους όρους, προκειμένου να 
δικαιούστε οποιαδήποτε Ασφαλιστική Αποζημίωση για 
τον συγκεκριμένο Αγοραστή,  θα πρέπει να ικανοποιείτε 
όλους αυτούς τους όρους επακριβώς και σωρευτικά.

δ. Εάν χορηγήσετε σε Αγοραστές σας πίστωση με 
ευνοϊκότερους όρους πληρωμής από αυτούς που ορίζονται 
στους Ειδικούς Όρους, προκειμένου οι απαιτήσεις σας 
αυτές να καλύπτονται από την Ασφαλιστική Σύμβαση, 
θα πρέπει να τους κάνουμε δεκτούς στην απάντηση του 
Εγκεκριμένου Ορίου.

ε. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίζετε ότι ο Αγοραστής 
που κατονομάζεται στην απάντηση Εγκεκριμένου 
Ορίου είναι το ίδιο πρόσωπο στο οποίο τιμολογείτε και 
παραδίδετε τα Αγαθά που Πωλήθηκαν ή τις Υπηρεσίες 
που Παρασχέθηκαν.

Όρια Κάλυψης

Αρθρο 7
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στ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Όριο Κάλυψης 
Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών ως το μέγιστο ποσό 
που ισχύει για τα Όρια Κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων 
για τη χώρα του Αγοραστή που ορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους εκτός εάν:
i. έχετε ένα Εγκεκριμένο Όριο ή
ii. εντός των προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών έχουμε 
είτε ακυρώσει ένα Εγκεκριμένο Όριο είτε έχουμε 
χορηγήσει ένα μηδενικό Εγκεκριμένο Όριο. 

ζ. Το Όριο Κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών 
πρέπει να δικαιολογείται όπως ορίζεται στην Πρόσθετη 
Πράξη Κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών. 
Η δικαιολόγηση πρέπει να εξασφαλίζεται πριν την 
ημερομηνία της Πώλησης ή Παροχής και εντός της 
αντίστοιχης Προθεσμίας Δικαιολόγησης. 

7.2. Έναρξη και διατήρηση των Ορίων Κάλυψης
 
α. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη σχετική 
απάντησή μας, τα Εγκεκριμένα Όρια και οι αυξήσεις 
των Εγκεκριμένων Ορίων ισχύουν αναδρομικά από την 
ημερομηνία έναρξης της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Ένα 
Όριο Κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών 
θα ισχύει για Αγαθά που Πωλήσατε ή Υπηρεσίες που 
Παρείχατε, αφού δικαιολογήσατε το ποσό σύμφωνα με 
τη διάταξη 7.1.στ.

β. Ανεξαρτήτως Ασφαλιστικής Περιόδου, εκτός εάν 
έχουμε χορηγήσει ένα προσωρινό Εγκεκριμένο Όριο, 
δεν μπορούν να ισχύουν περισσότερα από ένα Όρια 
Κάλυψης για έναν Αγοραστή κατά την ίδια χρονική 
στιγμή, ενώ τα διαδοχικά Εγκεκριμένα Όρια για έναν 
Αγοραστή δεν είναι σωρευτικά. 

7.3. Τροποποιήσεις στα Όρια Κάλυψης και στην κάλυψη 
ανά χώρα

α. Μπορείτε να αιτηθείτε την αύξηση, μείωση ή κατάργηση 
ενός Εγκεκριμένου Ορίου. Οποιαδήποτε κατάργηση ή 
μείωση θα ισχύει για Αγαθά που Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες 
που Παρασχέθηκαν κατά και μετά την ημερομηνία του 
αιτήματός σας.

β. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων 18.1 των Γενικών Όρων, 
μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αποσύρουμε, μειώσουμε 
ή τροποποιήσουμε ένα Εγκεκριμένο Όριο εκδίδοντας 
μία απάντηση Εγκεκριμένου Ορίου. Η απόσυρση, 
μείωση ή τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ορίου θα 
ισχύει για Αγαθά που Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες που 
Παρασχέθηκαν κατά και μετά την ημερομηνία που 
εκδίδουμε την απάντησή μας. 
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οποιαδήποτε απόσυρση, 
μείωση ή τροποποίηση δεν θα ισχύει για Αγαθά που 
Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες που Παρασχέθηκαν σε 
εκτέλεση μίας Δεσμευτικής Παραγγελίας κατά ή 
μετά την ημερομηνία που εκδίδουμε την απάντηση του 
Εγκεκριμένου Ορίου, εφόσον:

i. ο Αγοραστής κατοικοεδρεύει σε μία χώρα για την οποία 
ισχύει η κάλυψη δεσμευτικών παραγγελιών, όπως ορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους, 
ii. παραλάβατε τη Δεσμευτική Παραγγελία  αποδεδειγμένα 
πριν την ημερομηνία που εκδώσαμε την αντίστοιχη 
απάντηση Εγκεκριμένου Ορίου, 
iii. η Πώληση των Αγαθών ή η Παροχή των Υπηρεσιών 
έγινε εντός της σχετικής προθεσμίας που ορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία 
κατά την οποία εκδώσαμε την απάντηση Εγκεκριμένου 
Ορίου και πάντως πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης, και
iv. κατά την υποβολή της Δήλωσης Ανείσπρακτης 
Απαίτησης μας παρέχετε αποδείξεις ότι είχατε συμβατική 
ή νόμιμη υποχρέωση να προβείτε στην Πώληση των 
Αγαθών ή την Παροχή των Υπηρεσιών. 

γ. Η κάλυψή σας για Αγαθά που Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες 
που Παρασχέθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της μείωσης θα είναι το ποσό του μειωμένου 
Εγκεκριμένου Ορίου, μετά την αφαίρεση τυχόν ποσών 
που οφείλονται από τον Αγοραστή.

δ. Η κάλυψή σας για Αγαθά που Πωλήθηκαν ή 
Υπηρεσίες που Παρασχέθηκαν μετά τη λήξη ενός 
προσωρινού Εγκεκριμένου Ορίου θα είναι το ποσό του 
προϋπάρχοντος Εγκεκριμένου Ορίου που χορηγήσαμε 
μετά την αφαίρεση τυχόν ποσών που οφείλονται από τον 
Αγοραστή.

ε. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή εγγράφως να 
τροποποιήσουμε την κάλυψή σας ως προς συγκεκριμένη 
χώρα αναφορικά με όλους τους Αγοραστές που 
κατοικοεδρεύουν στη χώρα αυτή. Τέτοιες τροποποιήσεις 
θα αναρτώνται στο online σύστημά μας, το οποίο θα 
πρέπει να παρακολουθείτε, και θα τίθενται σε ισχύ πέντε 
(5) ημέρες μετά την ανάρτησή τους σε αυτό. 

στ. Εάν αποσύρουμε ένα Εγκεκριμένο Όριο ή εάν 
πιστεύουμε ότι υπάρχει άλλος σοβαρός λόγος, μπορούμε 
να σας ζητήσουμε να υποβάλετε άμεσα μια Δήλωση 
Ανείσπρακτης Απαίτησης για συγκεκριμένο Αγοραστή 
σας.

7.4 Τροποποίηση της κάλυψης όταν ο Αγοραστής σας 
καθίσταται ή παύει να είναι Υπερήμερος

7.4.1. Η κάλυψη παύει αυτόματα για τις απαιτήσεις σας 
που σχετίζονται με Αγαθά που Πωλήθηκαν ή Υπηρεσίες 
που Παρασχέθηκαν κατά οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
αφότου ο Αγοραστής έχει καταστεί Υπερήμερος. 

7.4.2. Στις περιπτώσεις που δεν έχουμε αποσύρει, μειώσει 
ή τροποποιήσει το Εγκεκριμένο Όριο για τον Αγοραστή, 
και δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός Ζημίας, η κάλυψη για 
τον Αγοραστή αυτόν θα αποκαθίσταται αναδρομικά όταν 
παύσει να είναι Υπερήμερος. 
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Κεφάλαιο Γ

8.1. Προκειμένου να αναγγείλετε Ζημία για 
ανείσπρακτες απαιτήσεις σας και για να είναι και να 
παραμείνουν οι απαιτήσεις σας υπό την κάλυψη της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλετε 
μια Δήλωση Ανείσπρακτης Απαίτησης στην οποία θα 
συμπεριλάβετε όλες τις απαιτήσεις που σας οφείλονται 
από τον συγκεκριμένο Αγοραστή, είτε υπάρχει Εμπορική 
Διαφωνία ως προς αυτές είτε όχι, μαζί με την Έγγραφη 
Τεκμηρίωση που είναι απαραίτητη για να αποδείξετε την 
αξίωσή σας απέναντι στον Αγοραστή σας.

8.2. Θα πρέπει να υποβάλλετε τη Δήλωση Ανείσπρακτης 
Απαίτησης πριν τη λήξη μιας από τις κατωτέρω 
Προθεσμίες Αναγγελίας Ζημίας:

α. Στις περιπτώσεις που ο Αγοραστής σας κηρύχθει 
Πτωχός, ανεξαρτήτως εάν έχει καταστεί Υπερήμερος 

ως προς τα τιμολόγιά σας, η Προθεσμία Αναγγελίας 
Ζημίας λήγει 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κήρυξης της 
Πτώχευσης.

β. Σε περίπτωση Καθυστέρησης Πληρωμής, η 
Προθεσμία Αναγγελίας Ζημίας λήγει 30 ημέρες μετά (i) 
τη λήξη της Μέγιστης Περιόδου Παράτασης ή (ii) την 
άπρακτη παρέλευση της νέας Δήλης Ημέρας την οποία 
είχαμε εγκρίνει, όποιο από τα δύο αυτά χρονικά σημεία 
είναι μεταγενέστερο.

γ. Εάν ο Αγοραστής σας κηρυχθεί Πτωχός κατά τη 
διάρκεια της Προθεσμίας Αναγγελίας Ζημίας, θα πρέπει 
να υποβάλετε Δήλωση Ανείσπρακτης Απαίτησης για 
Πτώχευση εντός της Προθεσμίας Αναγγελίας Ζημίας 
για Καθυστέρηση Πληρωμής.

9.1. Όταν μας υποβάλλετε μια Δήλωση Ανείσπρακτης 
Απαίτησης για έναν Αγοραστή, δίνετε ταυτόχρονα στον 
Πάροχο Υπηρεσιών Διεκδίκησης εντολή να διεκδικήσει τις 
απαιτήσεις σας και να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τις απαιτήσεις, είτε αυτές είναι πλήρως 
είτε μερικώς ασφαλισμένες, σύμφωνα με την Πρόσθετη 
Πράξη Υπηρεσιών Διεκδίκησης Απαιτήσεων. Θα πρέπει 
να συμμορφώνεστε με τους όρους της Πρόσθετης Πράξης 
Υπηρεσιών Διεκδίκησης Απαιτήσεων και να ακολουθείτε 
όλες τις εύλογες οδηγίες που ενδέχεται να σας δώσουμε 
αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο  
Πάροχος Υπηρεσιών Διεκδίκησης.

9.2. Στη συνέχεια θα αποζημιώσουμε μέρος του 
Καλυπτόμενου Κόστους Διεκδίκησης, είτε η 
ασφαλισμένη απαίτηση επανεισπράχθηκε πλήρως είτε 
όχι, εφόσον απομένει ποσό Ασφαλισμένης Απαίτησης 
μετά την εφαρμογή όλων των Απαλλαγών, όπως αυτό 
ορίζεται στους Ειδικούς Όρους.

α. Το μερίδιό μας στο Καλυπτόμενο Κόστος 
Διεκδίκησης θα είναι η αναλογία του Συνολικού Κόστους 
Διεκδίκησης που αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία που 
λάβαμε τη Δήλωση Ανείσπρακτης Απαίτησης, στην 
Ασφαλισμένη Απαίτηση σε σχέση με το σύνολο της 
Ανείσπρακτης Απαίτησης που περιλήφθηκε στη Δήλωση 
Ανείσπρακτης Απαίτησης.

β. Δεν θα αποζημιώνουμε οποιοδήποτε κόστος διεκδίκησης 
προέκυψε

i. κατά τη διάρκεια διακανονισμού μίας Εμπορικής 
Διαφωνίας ή / και
ii. κατά την κανονική επιχειρηματική σας δραστηριότητα 
(συμπεριλαμβανομένου κόστους προσωπικού και υλικών).

γ. Προς αποφυγή αμφιβολίας, υπό τους όρους της 
διάταξης 11.3 θα αποζημιώνουμε επίσης Καλυπτόμενο 
Κόστος Διεκδίκησης που προέκυψε, αφού καταβάλαμε 
Ασφαλιστική Αποζημίωση για τον Αγοραστή.

Ζημία και Διεκδίκηση Απαιτήσεων

Αρθρο 8

Αρθρο 9

Αναγγελία Ζημίας

Εντολή Διεκδίκησης
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10.1. Όλες οι Επανεισπράξεις που λαμβάνετε από 
τον Αγοραστή σας ή όποιο τυχόν τρίτο μέρος, θα 
επιμερίζονται μεταξύ μας, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο 
και θα εφαρμόζουμε αυτόν τον επιμερισμό ακόμα και αν 
εσείς, ο Αγοραστής σας ή όποιο τρίτο μέρος ισχυριστεί 
ότι οι Επανεισπράξεις θα πρέπει να επιμεριστούν 
διαφορετικά. 

10.2. Σε περίπτωση που Πωλείτε Αγαθά ή Παρέχετε 
Υπηρεσίες σε έναν Αγοραστή με πληρωμή τοις μετρητοίς 
αφότου έχετε υποβάλει Δήλωση Ανείσπρακτης 
Απαίτησης, θα υπολογίσουμε όποια χρήματα 
εισπραχθούν από τον Αγοραστή για να μειώσουμε την 
Ασφαλισμένη Απαίτηση.

10.3. Επανεισπράξεις πριν την καταβολή της 
Ασφαλιστικής Αποζημίωσης 

α. Θα πρέπει να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατό 
για οποιαδήποτε Επανείσπραξη λάβετε εσείς ή όποιο 
τυχόν τρίτο μέρος για λογαριασμό σας.

β. Θα καταλογίζουμε όλα τα ποσά που επανεισπράττονται, 
πρώτα στο μη καλυπτόμενο μέρος της Συνολικής 
Ανείσπρακτης Απαίτησης (όπως αυτή ορίζεται στην 
διάταξη 11.1). Εφόσον αυτό το ποσό ανακτηθεί πλήρως, 
κατόπιν θα καταλογίζουμε όποιες τυχόν Επανεισπράξεις 
σε μείωση της Ασφαλισμένης Απαίτησης.

10.4. Επανεισπράξεις μετά την καταβολή της 
Ασφαλιστικής Αποζημίωσης

α. Προκειμένου να συνεχίσετε να δικαιούστε την 
Ασφαλιστική Αποζημίωση που εισπράξατε, θα πρέπει 
να μας καταβάλετε μέχρι του ποσού της Ασφαλιστικής 
Αποζημίωσης οποιαδήποτε Επανείσπραξη λάβατε 
εσείς ή όποιο τυχόν τρίτο μέρος για λογαριασμό σας εντός 
30 ημερών από την είσπραξή της. 

β. Θα καταλογίζουμε όλα τα ποσά που επανεισπράττονται 
στο ποσό της Ασφαλιστικής Αποζημίωσης μέχρι το 
ποσό αυτό να ανακτηθεί πλήρως. Εσείς θα δικαιούστε 
οποιεσδήποτε Επανεισπράξεις υπερβαίνουν το ποσό 
αυτό.

Επανεισπράξεις

Αρθρο 10

Αρθρο 11

Ασφαλιστική Αποζημίωση

Θα υπολογίζουμε την Ασφαλιστική Αποζημίωση 
σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα.

11.1.  Υπολογισμός της Ασφαλισμένης Απαίτησης 

α. Θα λαμβάνουμε ως βάση το Σύνολο της Ανείσπρακτης 
Απαίτησης που αναφέρεται στη Δήλωση Ανείσπρακτης 
Απαίτησης, και θα αφαιρούμε, εφόσον υπάρχουν:
i. απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από την Ασφαλιστική 
Σύμβαση,
ii. απαιτήσεις υπό Εμπορική Διαφωνία,
iii. την αξία τυχόν εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας, για 
τις οποίες δεν έχετε προχωρήσει ακόμα σε αναγκαστική 
εκτέλεση - ρευστοποίηση, και
iv. την αξία όποιων τυχόν δικαιωμάτων παρακράτησης 
κυριότητας, εφόσον ενσωματώνεται στη σύμβαση 
πώλησης με τον Αγοραστή σας, και δεν έχετε καταβάλει 
εύλογες προσπάθειες ικανοποίησής τους.

v. το μέρος της απαίτησης, από το οποίο έχετε παραιτηθεί 
με την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας, αφού έχετε 
υποβάλει Δήλωση Ανείσπρακτης Απαίτησης, στο 
πλαίσιο Συνδιαλλαγής ή  Αναδιάρθρωσης, ή εκκαθάρισης 
ή συμβιβαστικού διακανονισμού, δικαστικού ή εξώδικου, 
σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του Αγοραστή σας. 
β. Το ποσό που προκύπτει θα είναι η Ασφαλισμένη 
Απαίτηση, εκτός εάν υπερβαίνει το ισχύον Όριο 
Κάλυψης, οπότε, σε αυτή την περίπτωση η Ασφαλισμένη 
Απαίτηση  θα είναι το ποσό του Ορίου Κάλυψης.

11.2. Υπολογισμός Κάλυψης της Ασφαλισμένης 
Απαίτησης

α. Θα αφαιρούμε από την Ασφαλισμένη Απαίτησή σας 
το ποσό του μεριδίου μας από τυχόν Επανεισπράξεις, 
οι οποίες καταλογίζονται στην Ασφαλισμένη Απαίτησή 
σας σύμφωνα με τη διάταξη 10.1 και θα προσθέτουμε 
το ποσό αποζημίωσης για το Καλυπτόμενο Κόστος 
Διεκδίκησης που υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη 9. 
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β. Εάν ορίζεται στους Ειδικούς Όρους ένα ποσό 
Απλής Απαλλαγής, δεν θα δικαιούστε Ασφαλιστική 
Αποζημίωση εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα 
με τη διάταξη 11.2.α δεν υπερβαίνει αυτό το ποσό.

γ. Εάν ορίζεται στους Ειδικούς Όρους ένα ποσό 
Απαλλαγής πλην της Απλής Απαλλαγής, αυτό θα 
αφαιρείται από την Ασφαλισμένη Απαίτηση. 

11.3. Υπολογισμός της Ασφαλιστικής Αποζημίωσης 

α. Θα υπολογίζουμε την Ασφαλιστική Αποζημίωσή 
σας εφαρμόζοντας το ποσοστό κάλυψης που ορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους, ή όποιο τυχόν χαμηλότερο 
ασφαλισμένο ποσοστό κάλυψης ορίζεται στην  Απάντηση 
Ορίου Κάλυψης του συγκεκριμένου Αγοραστή σας. 

β. Όποια τυχόν Ασφαλιστική Αποζημίωση θα 
υπόκειται στο ισχύον Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης που 
προβλέπεται κατωτέρω στο άρθρο 12.

γ. Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολίας, σε όλες τις 
περιπτώσεις Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών 
εφαρμόζεται το ποσοστό κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων 
Αγοραστών που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους.

11.4. Καταβολή της Ασφαλιστικής Αποζημίωσης 

α. Θα καταβάλλουμε την Ασφαλιστική Αποζημίωσή σας:

i. σε περίπτωση Πτώχευσης, εντός 30 ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της συμπληρωμένης 
Δήλωσης Ανείσπρακτης Απαίτησης και της Έγγραφης 
Τεκμηρίωσης, ή
ii. σε περίπτωση Καθυστέρησης Πληρωμής, εντός 
30 ημερών από τη λήξη της αντίστοιχης Περιόδου 
Διαπίστωσης Αφερεγγυότητας και της παραλαβής της 
Έγγραφης Τεκμηρίωσης.

β. Εάν οποιοδήποτε μέρος της απαίτησής σας 
είναι αντικείμενο Εμπορικής Διαφωνίας, θα 
επανυπολογίσουμε την Ασφαλιστική Αποζημίωσή 
σας σύμφωνα με το παρόν άρθρο 11 όταν η Εμπορική 
Διαφωνία θα έχει πλέον λήξει. Αυτό θα συμβεί όταν 
παραλάβουμε αποδεικτικό υλικό ότι η ευθύνη του 
Αγοραστή έχει κριθεί οριστικά με έγγραφη συμφωνία 
ή με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή διαιτησίας. Θα 
προχωρήσουμε στην καταβολή της τυχόν επιπρόσθετης 
Ασφαλιστικής Αποζημίωσης εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία που θα λάβουμε το απαραίτητο αποδεικτικό 
υλικό.

γ. Εάν λάβετε Ασφαλιστική Αποζημίωση την οποία δεν 
δικαιούστε σύμφωνα με την Ασφαλιστική Σύμβαση, θα 
πρέπει να μας την επιστρέψετε εντός 30 ημερών από την 
έγγραφη Ειδοποίησή μας ή από όταν λάβατε γνώση ότι 
δεν την δικαιούστε. 

12.1.α. Δεν έχουμε περαιτέρω ευθύνη αποζημίωσης 
απέναντί σε εσάς για μια Ασφαλιστική Περίοδο όταν 
το συνολικό ποσό των Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων 
που έχουν καταβληθεί για Ζημίες που εμπίπτουν σε 
αυτή την Ασφαλιστική Περίοδο φτάσει το Ανώτατο 
Όριο Αποζημίωσης, όπως αυτό ορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους, ακόμα και αν η συνολική αξία των Εγκεκριμένων 
Ορίων σας υπερβαίνει το Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης. Σε 
περίπτωση που η ευθύνη μας περιοριστεί από το Ανώτατο 
Όριο Αποζημίωσης, οι υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την 
Ασφαλιστική Σύμβαση  δεν επηρεάζονται.  

β. Εάν καταγγείλουμε την Ασφαλιστική Σύμβαση 
σύμφωνα με τη διάταξη 22.2, θα υπολογίσουμε εκ νέου 
το Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης για την περίοδο που η Ασφαλιστική Σύμβαση 
ήταν σε ισχύ.

12.2.α. Εάν το Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης ορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους ως πολλαπλασιαστής, θα υπολογίζουμε 
το ποσό που ισχύει για μία Ασφαλιστική Περίοδο 
εφαρμόζοντας ανά πάσα στιγμή τον πολλαπλασιαστή, 
όπως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους στο μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ των δεδουλευμένων ασφαλίστρων ή των 
ελαχίστων ασφάλιστρων, εξαιρουμένων των νόμιμων 
φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. Ο τελικός υπολογισμός 
θα γίνεται μετά το τέλος της Ασφαλιστικής Περιόδου και 
την ολοκλήρωση της ετήσιας εκκαθάρισης.

Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης

Αρθρο 12
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β. Εάν καταγγείλουμε την Ασφαλιστική Σύμβαση 
σύμφωνα με την διάταξη 22.2, θα υπολογίσουμε το 
Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης με βάση το μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ των δεδουλευμένων ασφαλίστρων ή των 
ελάχιστων ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στην περίοδο 
που η Ασφαλιστική Σύμβαση ήταν σε ισχύ, εφόσον αυτά 
πληρωθούν. 

12.3.α. Εάν στους Ειδικούς Όρους ορίζεται ένα ειδικό 
Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης Μη Κατονομαζόμενων 
Αγοραστών, εφαρμόζεται αυτό για όλες τις Ζημίες από 
Μη Κατονομαζόμενους Αγοραστές. 

β. Δεν θα έχουμε περαιτέρω ευθύνη αποζημίωσης για 
ασφαλισμένες απαιτήσεις από Μη Κατονομαζόμενους 
Αγοραστές για μία Ασφαλιστική Περίοδο, όταν το 
συνολικό ποσό των Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων που 
καταβλήθηκε για Ζημίες από τέτοιους Αγοραστές που 

εμπίπτουν σε αυτή την Ασφαλιστική Περίοδο, φτάσει 
το Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης Μη Κατονομαζόμενων 
Αγοραστών.

γ. Εάν καταγγείλουμε την Ασφαλιστική Σύμβαση 
σύμφωνα με την διάταξη 22.2, θα υπολογίσουμε το 
Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης με βάση το μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ των δεδουλευμένων ασφαλίστρων ή των 
ελάχιστων ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στην περίοδο 
που η Ασφαλιστική Σύμβαση ήταν σε ισχύ, εφόσον αυτά 
πληρωθούν.

12.4. Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολίας, το Ανώτατο 
Όριο Αποζημίωσης για την Ασφαλιστική Σύμβαση και 
το Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης Μη Κατονομαζόμενων 
δεν ισχύουν σωρευτικά, αλλά το δεύτερο είναι μέρος του 
πρώτου.

13.1. Από τη στιγμή που καταβάλουμε μία Ασφαλιστική 
Αποζημίωση, δικαιούμαστε να ασκήσουμε όλα τα 
δικαιώματα, αξιώσεις, εγγυήσεις, ασφάλειες, εξασφαλίσεις, 
αγωγές και ενστάσεις έναντι ενός Αγοραστή (ή άλλων 
τρίτων μερών) που αντιστοιχούν σε όλες τις απαιτήσεις 
που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα Δήλωση 
Ανείσπρακτης Απαίτησης. Για κάθε Ασφαλιστική 
Αποζημίωση που καταβάλλεται, το Δικαίωμα 
Υποκατάστασης παύει όταν επανεισπράξουμε πλήρως το 
ποσό που καταβάλαμε ως Ασφαλιστική Αποζημίωση. 

13.2. Προκειμένου να συνεχίσετε να δικαιούστε την 
Ασφαλιστική Αποζημίωση που σας καταβάλαμε, θα 
πρέπει να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για 
τη διευκόλυνση της πλήρους υλοποίησης του εν λόγω 
δικαιώματος μας.

14.1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε Πρόσθετη 
Πράξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα παραμένετε 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε μέρος των 
απαιτήσεων που σας οφείλονται από έναν Αγοραστή, 
το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την καταβολή 
Ασφαλιστικής Αποζημίωσης. Δεν πρέπει να εκχωρείτε 
το μέρος αυτό συνολικά ή εν μέρει σε οποιονδήποτε τρίτο 
(συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε τυχόν 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), ή να το ασφαλίσετε 
σε άλλον ασφαλιστή. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τα 
παραπάνω, θα απαλλαγούμε από κάθε ευθύνη για 
Ασφαλιστική Αποζημίωση για αυτές τις ασφαλισμένες 
απαιτήσεις σας ακόμα και αν δεν έχετε υποβάλει δήλωση 
ζημίας ή λάβει ασφαλιστική αποζημίωση υπό τους όρους 
του άλλου ασφαλιστηρίου ή της χρηματοδότησης.

14.2. Επιπροσθέτως, θα απαλλαγούμε από κάθε 
ευθύνη για Ασφαλιστική Αποζημίωσή σας εάν οι 
αντίστοιχες ασφαλισμένες απαιτήσεις είναι ασφαλισμένες 
ή καλύπτονται από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο 
ή χρηματοδότηση ακόμα και αν δεν έχετε υποβάλει 
Δήλωση Ζημίας σύμφωνα με τους όρους εκείνου του 
ασφαλιστηρίου ή της χρηματοδότησης.

Αρθρο 13

Αρθρο 14

Ασφαλιστική Υποκατάσταση

Διακρατούμενος Κίνδυνος
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Κεφάλαιο Δ

16.1. Το Ερωτηματολόγιό σας και οποιεσδήποτε σχετικές 
πληροφορίες παρέχετε εσείς ή τρίτος για λογαριασμό σας, 
διαμορφώνουν τη βάση και είναι μέρος της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης.

16.2. Προκειμένου οι ασφαλισμένες απαιτήσεις σας να είναι 
και να παραμένουν υπό την κάλυψη της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης, εγγυάστε ότι οι πληροφορίες στα παραπάνω 
έγγραφα ήταν πλήρεις, αληθείς και ακριβείς κατά το 
χρόνο κατάρτισης της Ασφαλιστικής Σύμβασης και ότι 
θα μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε σοβαρή 
μεταβολή τους ή για άλλα σοβαρά γεγονότα που μπορεί 

να επηρεάσουν τους κινδύνους που ασφαλίστηκαν υπό 
τους όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Σε κάθε 
περίπτωση εξακολουθεί να υφίσταται πλήρως η νομική 
σας υποχρέωση να ενεργείτε με τη μέγιστη δυνατή 
επιμέλεια.

16.3. Εάν εσείς, ή οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό 
σας, δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω υποχρέωση 
θα δικαιούμαστε να ακυρώσουμε την Ασφαλιστική 
Σύμβαση, γεγονός για το οποίο θα λάβετε γραπτή  
Ειδοποίησή μας.

17.1. Εφόσον σας ενημερώσουμε οφείλετε να επιτρέπετε 
σε εμάς ή σε οποιονδήποτε εκπρόσωπό μας να επιθεωρεί 
και να λαμβάνει αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών, 
εγγράφων ή αρχείων έχετε στην κατοχή σας και σχετίζονται 
με τις ασφαλισμένες απαιτήσεις και την Ασφαλιστική 
Σύμβαση. Επιπλέον, έχετε την υποχρέωση να λαμβάνετε 
όλα τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για την απόκτηση και 
την παραγωγή των πληροφοριών, εγγράφων ή αρχείων 
που βρίσκονται στην κατοχή τρίτων μερών και σχετίζονται 
με τις ασφαλισμένες απαιτήσεις και την Ασφαλιστική 
Σύμβαση.

17.2. Το παραπάνω δικαίωμά μας για έλεγχο συνεχίζεται 
και μετά τη λήξη ή λύση της Ασφαλιστικής Σύμβασης για 
όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν όσο 
βρισκόταν σε ισχύ.

Δεν μπορείτε να εκχωρείτε την Ασφαλιστική Σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, εάν προστεθεί σχετική Πρόσθετη 
Πράξη στην Ασφαλιστική Σύμβαση, μπορείτε να εκχωρείτε σε ένα τρίτο μέρος το δικαίωμα να εισπράττει τις Ασφαλιστικές 
Αποζημιώσεις.

Γενικές διατάξεις

Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης

Δικαίωμα Ελέγχου

Εκχώρηση της Ασφαλιστικής Σύμβασης και της Ασφαλιστικής Αποζημίωσης

Αρθρο 15

Αρθρο 16

Αρθρο 17
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18.1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Ασφαλιστική 
Σύμβαση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούμε 
να τροποποιούμε τους όρους της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης αποστέλλοντάς σας προηγούμενη γραπτή 
Ειδοποίηση. Εάν αυτές οι τροποποιήσεις απαιτούνται 
από νόμο ή κανονισμό, ή δεν επηρεάζουν αρνητικά 
τα δικαιώματά σας, θα τίθενται αμέσως σε ισχύ όταν 
λαμβάνετε την Ειδοποίησή μας, εκτός εάν αντιτεθείτε 
εγγράφως εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι όροι της Ασφαλιστικής 
Σύμβασής σας θα παραμένουν αμετάβλητοι μέχρι να 
φτάσουμε σε μία συμφωνία.

18.2. Δεν παραιτούμαστε από το δικαίωμά μας να 
προβάλουμε οποιαδήποτε παραβίαση οποιουδήποτε 
όρου της Ασφαλιστικής Σύμβασης εκ μέρους σας,  
εκτός εάν το συμφωνήσουμε ειδικά εγγράφως. 

19.1. Θα καλύπτουμε ασφαλισμένες απαιτήσεις που 
τιμολογήθηκαν σε οποιοδήποτε νόμισμα. Εντούτοις τα 
Εγκεκριμένα Όρια, ο κύκλος εργασιών, τα ασφάλιστρα, 
οι Επανεισπράξεις, το Σύνολο της Ανείσπρακτης 
Οφειλής, η Ασφαλισμένη Απαίτηση, και οι Ασφαλιστικές 
Αποζημιώσεις θα υπολογίζονται σε Ευρώ. 

19.2. Όταν υποβάλετε τη Δήλωση Κύκλου Εργασιών σας, 
θα πρέπει να μετατρέπετε κάθε τιμολόγιο στο νόμισμα 
της Ασφαλιστικής Σύμβασης χρησιμοποιώντας τη 
Συναλλαγματική Ισοτιμία που δημοσιεύεται μηνιαίως στο 
Online Σύστημα της Euler Hermes, όπως παρέχεται από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον μήνα κατά τον 
οποίο εκδόθηκε το εκάστοτε τιμολόγιο. 

19.3. Θα χρησιμοποιούμε την ίδια Συναλλαγματική 
Ισοτιμία όταν υπολογίζουμε το Σύνολο της Ανείσπρακτης 
Απαίτησής σας και οποιαδήποτε αντίστοιχη Ασφαλιστική 
Αποζημίωση.
Η αξία όποιων τυχόν Επανεισπράξεων θα μετατρέπεται 
στο νόμισμα της Ασφαλιστικής Σύμβασης 
χρησιμοποιώντας τη Συναλλαγματική Ισοτιμία που ίσχυε 
κατά την ημερομηνία που προέκυψαν ή εισπράχθηκαν 
οι Επανεισπράξεις, όπως αυτή μας παρέχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

20.1. Εμείς και μόνον έχουμε το δικαίωμα να συμψηφίζουμε 
ασφάλιστρα ή άλλα ποσά που οφείλετε σε μας ή σε 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της Euler Hermes, 
προκειμένου να αποπληρωθούν ποσά που οφείλουμε 
να σας πληρώσουμε υπό τους όρους της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης, ανεξαρτήτως Περιόδου Ασφαλιστικής 
Σύμβασης.

20.2. Δεν μπορείτε να επικαλείσθε την ύπαρξη τυχόν 
εκκρεμών Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων ως λόγο για 
να αρνηθείτε ή να καθυστερήσετε πληρωμή ασφαλίστρων 
ή άλλων ποσών που οφείλετε. 

Ειδοποιήσεις, τροποποιήσεις και παραιτήσεις

Αρθρο 18

Αρθρο 19

Αρθρο 20

Νόμισμα Ασφαλιστικής Σύμβασης

Συμψηφισμός
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21.1. Εσείς και μόνον έχετε την ευθύνη για την πληρωμή 
όλων των τρεχόντων και μελλοντικών φόρων, χαρτοσήμων 
και τραπεζικών χρεώσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο ή 
σε σχέση με την Ασφαλιστική Σύμβαση.

21.2. Θα προσδιορίζουμε την ευθύνη σας να πληρώνετε 
φόρους και τέλη με βάση τις πληροφορίες που μας 
παρέχετε.

22.1. Έναρξη και ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης

α. Η κάλυψη υπό τους όρους της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης ξεκινά για τις ασφαλισμένες απαιτήσεις που 
αντιστοιχούν σε Αγαθά που Πωλήθηκαν και Υπηρεσίες 
που Παρασχέθηκαν και τιμολογήθηκαν κατά και μετά 
την ημερομηνία έναρξης της Ασφαλιστικής Σύμβασης, 
όπως αυτή ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, εφόσον έχετε 
πληρώσει και την πρώτη δόση των ασφαλίστρων σας.

β. Εφόσον η Ασφαλιστική Σύμβαση δε λυθεί πρόωρα, η 
κάλυψη εξακολουθεί υπό τους όρους της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης από την ημερομηνία έναρξης αυτής για 
τα Αγαθά που Πωλήθηκαν και τις Υπηρεσίες που 
Παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια:
i. της αρχικής Ασφαλιστικής Περιόδου Ασφαλιστικής 
Σύμβασης, και
ii. των επόμενων Ασφαλιστικών Περιόδων της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, εκτός εάν υπάρξει γραπτή 
Ειδοποίηση καταγγελίας ένα (1) μήνα πριν, είτε από εμάς 
είτε από εσάς, η οποία τίθεται σε ισχύ κατά τη λήξη της 
αντίστοιχης Περιόδου Ασφαλιστικής Σύμβασης.

γ. Εάν η Ασφαλιστική Σύμβαση ανανεωθεί για επόμενη 
Ασφαλιστική Περίοδο θα σας παράσχουμε σχετική  
γραπτή επιβεβαίωση (Πρόσθετη Πράξη Ανανέωσης).

22.2. Λύση της Ασφαλιστικής Σύμβασης

α. Λύση της Ασφαλιστικής Σύμβασης με πρωτοβουλία 
των συμβαλλομένων μερών: 
i. μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Ασφαλιστική 
Σύμβαση με συστημένη επιστολή. Τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται την τελευταία ημέρα του μήνα 
κατά τον οποίο λάβαμε την καταγγελία,  και
ii. μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Ασφαλιστική 
Σύμβαση με συστημένη επιστολή. Τα αποτελέσματα 
της καταγγελίας επέρχονται : i) 30 ημέρες από την 
ημερομηνία παραλαβής της ή ii) άμεσα με την παραλαβή 
της, στην περίπτωση που παραβείτε οποιοδήποτε όρο της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, εκτός εάν έχει οριστεί αλλιώς, 
ή στην περίπτωση δολίων πράξεων ή βαριάς αμέλειας εκ 
μέρους σας στη διαχείριση της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

β. Αυτοδίκαιη  Λύση της Ασφαλιστικής Σύμβασης
Εάν κηρυχθείτε Πτωχός ή συμφωνήσετε συμβιβασμό 
με τους πιστωτές σας, η Ασφαλιστική Σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια με άμεση ισχύ και χωρίς την προηγούμενη 
καταγγελία μας. 

23.1. Γλώσσα

Εάν η Ασφαλιστική Σύμβαση διατυπώθηκε σε 
περισσότερες γλώσσες, δεσμευτική έκδοση είναι η 
Ελληνική.

23.2. Δικαίωμα εναντίωσης

Αν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Ασφαλιστικής 
Σύμβασης παρεκκλίνει από αυτούς που αποδεχτήκατε 
κατά την υπογραφή του σχετικού εντύπου αποδοχής, 

Διάρκεια Ασφαλιστικής Σύμβασης

Γλώσσα, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Φόροι, Τέλη και Λοιπές Χρεώσεις

Αρθρο 21

Αρθρο 22

Αρθρο 23
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έχετε το δικαίωμα εντός τριάντα (30) ημερών από 
την παραλαβή των Γενικών και Ειδικών Όρων της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, να δηλώσετε την εναντίωσή 
σας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας σ’ 
εμάς το σχετικό έντυπο «Δήλωσης Εναντίωσης». Μετά 
την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι παρεκκλίσεις 
αυτές  καθίστανται δεσμευτικές για εσάς.

23.3. Εμπιστευτικότητα

Κάθε όρος της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης, 
Πρόσθετη Πράξη, Απάντηση Εγκεκριμένου Ορίου, 
διαδικαστικό έγγραφο, αλληλογραφία ή/και οποιοδήποτε 
στοιχείο που κοινοποιήθηκε από το ένα συμβαλλόμενο 
μέρος στο άλλο, με οποιονδήποτε τρόπο, σχετικά 
με την παρούσα Σύμβαση ή με αφορμή αυτήν, είναι 
άκρως εμπιστευτικά έναντι των τρίτων (στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται και οι αγοραστές/οφειλέτες σας), 
εκτός εάν η κοινοποίηση επιβάλλεται εκ του νόμου ή είναι 

απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης. Σε περίπτωση που παρέχετε κάποια 
πληροφορία σε σχέση με την παρούσα σε ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή, θα πρέπει να έχετε προηγούμενα 
εξασφαλίσει ότι αυτή θα αντιμετωπιστεί ως εμπιστευτική. 
Η εμπιστευτικότητα διατηρείται για όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη για αόριστο χρόνο μετά τη λήξη ή λύση της παρούσας 
Ασφαλιστικής Σύμβασης. Το μέρος που παραβιάζει την 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας είναι υπεύθυνο για την 
ανόρθωση κάθε σχετικής ζημίας του άλλου μέρους.

23.4. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

α. Η Ασφαλιστική Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα 
διέπεται από όλες τις απόψεις από το Ελληνικό δίκαιο.

β. Έχουμε την πρόθεση να επιλύουμε κάθε αντιδικία 
ή διαφορά με φιλικό διακανονισμό. Σε περίπτωση που 
αυτό δεν επιτευχθεί, οι αντιδικίες θα επιλύονται από τα 
καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Κεφάλαιο E

«Αγοραστής» : είναι το πρόσωπο στο οποίο έχετε 
Πωλήσει Αγαθά ή Παράσχει Υπηρεσίες, το οποίο έχει 
υποχρέωση για την πληρωμή του σχετικού τιμολογίου σας  
και το οποίο κατοικοεδρεύει σε χώρα που απαριθμείται 
ως καλυπτόμενη στους Ειδικούς Όρους.

«Αγοραστής του Δημοσίου Τομέα» σημαίνει έναν 
Αγοραστή που είναι:

i. υπουργείο της κυβέρνησης,
ii. δημόσια αρχή ή οργανισμός, ή
iii. οργανισμός στον οποίο το κράτος έχει άμεσο ή 
έμμεσο έλεγχο με συμμετοχή στη διαχείριση, διοίκηση 
ή το κεφάλαιό του, απέναντι στον οποίο δεν μπορείτε 
να λάβετε μέτρα επανείσπραξης με μέσα αναγκαστικής 
εκτέλεσης, και ο οποίος δεν υπόκειται στο Πτωχευτικό 
Δίκαιο.

«Ανώτατη Διάρκεια Πίστωσης» : είναι η μέγιστη 
περίοδος που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, εντός της 
οποίας μπορείτε να συμφωνήσετε με τους Αγοραστές 
σας την πληρωμή των απαιτήσεών σας, η εκπνοή της 
οποίας λογίζεται ότι συμπίπτει με την τελευταία ημέρα 
του μήνα, εντός του οποίου συμπληρώνεται.

«Ασφαλισμένος Κύκλος Εργασιών» : είναι η αξία 
των αγαθών που Πωλήσατε ή των Υπηρεσιών που 
Παρείχατε, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη 
6.1 των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

«Ασφαλιστική Αποζημίωση» : είναι το σύνολο 
(i) οποιουδήποτε ποσού είναι πληρωτέο σε εσάς 
σύμφωνα με την Ασφαλιστική Σύμβαση για Ζημίες που 
υποστήκατε από ανείσπρακτες ασφαλισμένες απαιτήσεις 
και (ii) του  Καλυπτόμενου Κόστους Διεκδίκησης.

Βασικές έννοιες της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης

Για την

 O Νόμιμος Εκπρόσωπος

Για την

O Διαχειριστής

E U L E R  H E R M E S  S A ,
ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
E U L E R  H E R M E S  H E L L A S

E U L E R  H E R M E S  H E L L A S
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.
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«Ασφαλιστική Περίοδος» : είναι κάθε μία συγκεκριμένη 
χρονική περίοδος που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους 
και συμπεριλαμβάνεται σε μία Περίοδο Ασφαλιστικής 
Σύμβασης.

«Ασφαλιστική Σύμβαση» : Είναι η παρούσα συμφωνία 
Ασφάλισης Πιστώσεων, η οποία συμπεριλαμβάνει 
τους παρόντες Γενικούς Όρους, τους Ειδικούς 
Όρους, οποιαδήποτε τροποποίηση ή Πρόσθετη 
Πράξη εκδώσουμε στο πλαίσιο ή σε σχέση με την 
Ασφαλιστική Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων 
των απαντήσεων Ορίων Κάλυψης. Η Ασφαλιστική 
Σύμβαση περιλαμβάνει επίσης το Ερωτηματολόγιο και 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρέχεται από εσάς ή 
για λογαριασμό σας.

«Δεσμευτικές Παραγγελίες» : νοούνται οι περιπτώσεις 
κατά τις οποίες είστε υποχρεωμένος από τον νόμο ή από 
γραπτή σύμβαση ή γραπτή παραγγελία να Πωλήσετε 
Αγαθά ή να Παράσχετε Υπηρεσίες σε έναν Αγοραστή. 

«Δήλη Ημέρα» : είναι η αρχική ημερομηνία κατά την 
οποία ο Αγοραστής πρέπει να πληρώσει μία απαίτηση 
υπό τους όρους της συμφωνίας σας. Για τις ανάγκες της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης, ως Δήλη Ημέρα λογίζεται η 
τελευταία ημέρα του μήνα, στον οποίο περιλαμβάνεται η 
πραγματική Δήλη Ημέρα.

«Δήλωση Ανείσπρακτης Απαίτησης» : είναι το έντυπό 
μας, το οποίο συμπληρώνετε και υποβάλλετε, είτε 
χρησιμοποιώντας το online πληροφοριακό μας σύστημα 
είτε με fax ή e-mail μαζί με την Έγγραφη Τεκμηρίωση, 
με το οποίο, (i) μας ειδοποιείτε για μια ανείσπρακτη 
απαίτησή σας και (ii) δίνετε εντολή ενεργειών στον 
Πάροχο Υπηρεσιών Διεκδίκησης.

«Εγκεκριμένο Όριο» : είναι το Όριο Κατονομαζόμενων 
Αγοραστών, δηλαδή το μέγιστο ποσό και οι τυχόν Ειδικοί 
Όροι ασφαλιστικής κάλυψης ενός Αγοραστή, όπως 
αυτά ορίζονται στην απάντηση του Εγκεκριμένου Ορίου 
που εκδίδουμε εμείς ή ο Πάροχος Υπηρεσιών Εκτίμησης 
Κινδύνου.

«Ειδικοί Όροι» : είναι το μέρος της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης που ονομάζεται Ειδικοί Όροι.

«Ειδοποίηση» : περιγράφει τις ακόλουθες συμφωνημένες 
μεθόδους και όρους επικοινωνίας: 
i. Όποια μεταξύ μας ενημέρωση με τη χρήση του on-line 
πληροφοριακού μας συστήματος, ή με ταχυδρομείο, fax 
ή e-mail.
ii. Οι Ειδοποιήσεις θα απευθύνονται σε εσάς σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει κατά την 
έναρξη της Ασφαλιστικής σας Σύμβασης ή με όποιο 
τρόπο μας έχετε ενημερώσει γραπτώς στη συνέχεια.

iii. Οι Ειδοποιήσεις έχουν άμεση ισχύ με τη λήψη τους, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Ασφαλιστική σας 
Σύμβαση.

«Εμπορική Διαφωνία» : είναι οποιαδήποτε αληθινή 
και αποδεικνυόμενη διαφωνία ανάμεσα σε εσάς 
και έναν Αγοραστή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα ο 
Αγοραστής να αρνείται να σας πληρώσει όλες ή μέρος 
οποιωνδήποτε απαιτήσεών σας. Επίσης, μία απαίτηση 
ή ανταπαίτηση  του Αγοραστή σας μπορεί να είναι 
αντικείμενο Εμπορικής Διαφωνίας. Μια Εμπορική 
Διαφωνία λήγει όταν η ευθύνη του Αγοραστή κρίνεται 
οριστικά με έγγραφη συμφωνία ή με τελεσίδικη απόφαση 
δικαστηρίου ή διαιτησίας. 

«Επανεισπράξεις» : 
α. χρήματα που εισπράχθηκαν από τον Αγοραστή 
ή άλλο τρίτο μέρος για λογαριασμό του Αγοραστή, 
συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων που ελήφθησαν 
από την Πτωχευτική περιουσία του Αγοραστή, εκτός 
από επιστροφές Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων πωλήσεων,
β. αποζημιώσεις, εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις που 
αποκτήθηκαν και ρευστοποιήθηκαν,
γ. αξία αγαθών που ανακτήθηκαν και πουλήθηκαν,
δ. ανταπαιτήσεις ή συμψηφισμοί που έλαβαν χώρα ή 
είναι διαθέσιμοι ή/και
ε. άλλες αξιώσεις ή δικαιώματα που διατίθενται εναντίον 
του Αγοραστή ή άλλου τρίτου μέρους.

«Καθυστέρηση Πληρωμής» : σημαίνει τη μη πληρωμή 
κατά τη λήξη της Περιόδου Αναμονής όλης ή μέρους 
απαίτησης από έναν Αγοραστή ο οποίος δεν έχει 
καταστεί Πτωχός.

«Καλυπτόμενο Κόστος Διεκδίκησης» : Είναι το 
κόστος για τη δικαστική και εξωδικαστική διεκδίκηση 
της απαίτησής σας, το οποίο σας χρεώνει ο Πάροχος 
Υπηρεσιών Διεκδίκησης και για το οποίο δικαιούστε 
Ασφαλιστική Αποζημίωση.
Ενδεικτικά περιλαμβάνει:
i. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, 
συμβολαιογράφων που εργάζονται για τη διεκδίκηση των 
ανείσπρακτων απαιτήσεών σας,
ii. δαπάνες και έξοδα για δικαστικές και εξωδικαστικές 
ενέργειες στα πλαίσια της διεκδίκησης ανείσπρακτων 
απαιτήσεών σας, και
iii. Αμοιβές Είσπραξης.
 Για την αποφυγή αμφιβολίας στο Καλυπτόμενο Κόστος 
Διεκδίκησης δεν θα περιλαμβάνονται:
i. το Πάγιο Ποσό για Έξοδα Φακέλου,  
ii. οποιοδήποτε κόστος γεννάται κατά την πορεία 
επίλυσης μιας Εμπορικής Διαφωνίας, ή / και
iii. οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται με τη διεκδίκηση, το 
οποίο προκλήθηκε κατά την κανονική επιχειρηματική 
σας δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένου κόστους για 
προσωπικό και υλικά).
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«Μέγιστη Περίοδος Παράτασης» : είναι η μέγιστη 
περίοδος που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους κατά 
την οποία μπορείτε να μεταθέσετε τη Δήλη Ημέρα. Η 
Μέγιστη Περίοδος Παράτασης ξεκινάει την επόμενη 
ημέρα μετά τη Δήλη Ημέρα ή την επόμενη ημέρα μετά 
την λήξη της Ανώτατης Διάρκειας Πίστωσης.

«Όριο Κάλυψης» : είναι το μέγιστο ποσό ασφαλιστικής 
κάλυψης ενός Αγοραστή για το οποίο έχουμε ευθύνη 
αποζημίωσής σας σύμφωνα με την Ασφαλιστική 
Σύμβαση. Αναφέρεται τόσο στα Εγκεκριμένα Όρια  
όσο και στα Όρια Κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων 
Αγοραστών.

«Όριο Κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών» 
: είναι το ποσό της πίστωσης για έναν Αγοραστή 
για το οποίο θα σας καλύψουμε σύμφωνα με την 
Ασφαλιστική Σύμβαση στην περίπτωση που έχετε 
δικαιολογήσει αυτό το ποσό σύμφωνα με τους όρους της 
Ασφαλιστικής Σύμβασης και τα κριτήρια που τίθενται 
στην Πρόσθετη Πράξη Δικαιολόγησης Ορίου Κάλυψης 
Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών. 

«Περίοδος Ασφαλιστικής Σύμβασης» : είναι η αρχική 
διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης και οποιασδήποτε 
τυχόν ακόλουθης χρονικής περιόδου, όπως ορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους, για την οποία η Ασφαλιστική 
Σύμβαση συνεχίζεται όπως ορίζεται στην διάταξη 
22.1.β των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης. 
Μία Περίοδος Ασφαλιστικής Σύμβασης μπορεί να 
αποτελείται από μία ή περισσότερες Ασφαλιστικές 
Περιόδους. 

«Περίοδος Δήλωσης Κύκλου Εργασιών» : είναι η 
περίοδος που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους για την 
οποία θα πρέπει να δηλωθεί ο κύκλος εργασιών σας 
προκειμένου να υπολογιστούν τα ασφάλιστρά σας.

«Περίοδος Διαπίστωσης Αφερεγγυότητητας» : είναι η 
χρονική περίοδος που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, 
η οποία ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία 
υποβάλλεται συμπληρωμένη η Δήλωση Ανείσπρακτης 
Απαίτησης.

«Περίοδος Εκκαθάρισης» : είναι η χρονική περίοδος 
που ορίζεται στους Ειδικούς Όρους για την οποία θα 
υπολογίζουμε τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα προκειμένου 
να συγκριθούν με τα προβλεπόμενα και τα ελάχιστα 
ασφάλιστρα που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους.

«Προθεσμία Αναγγελίας Ζημίας» : είναι η περίοδος 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να υποβάλετε 
τη Δήλωση Ανείσπρακτης Απαίτησης σύμφωνα με 
το άρθρο 8 των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης.

«Προθεσμία Δικαιολόγησης» :  είναι η περίοδος που 
ορίζεται στην Πρόσθετη Πράξη Δικαιολόγησης Ορίου 
Κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών, εντός 
της οποίας πρέπει να δικαιολογείτε το Όριο Κάλυψης 
Μη Κατονομαζόμενων Αγοραστών με μία από 
τις μεθόδους που ορίζονται στην Πρόσθετη Πράξη 
Δικαιολόγησης Ορίου Κάλυψης Μη Κατονομαζόμενων 
Αγοραστών 

«Πτώχευση» και «Πτωχός» : είναι η κατάσταση κατά 
την οποία ο Αγοραστής έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή 
έχει υπαχθεί σε κάποια προπτωχευτική διαδικασία ή 
ισοδύναμα δεσμευτική διαδικασία, σύμφωνα με το δίκαιο 
της χώρας έδρας του.

«Πώληση / Πωλήθηκαν & Παροχή / Παρασχέθηκαν» : 
έχει συντελεστεί όταν:
α. τα αγαθά έχουν παραδοθεί στον πρώτο ανεξάρτητο 
μεταφορέα επιλογής του Αγοραστή σας για μεταφορά σε 
μέρος στο οποίο ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να 
τα παραλάβει,
β. τα αγαθά έχουν περιέλθει στην κατοχή του Αγοραστή 
ή ενός τρίτου ο οποίος συμφωνεί να κρατήσει τα αγαθά 
με εντολή του Αγοραστή, ή
γ. οι υπηρεσίες έχουν ολοκληρωθεί κατά τα 
συμφωνηθέντα.

«Συνδεδεμένος Αγοραστής» : είναι ένας Αγοραστής (i) 
στον οποίο εσείς ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον όμιλό 
σας έχετε άμεσο ή έμμεσο έλεγχο μέσω συμμετοχής στη 
διαχείριση, στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο του, ή (ii) ο 
οποίος έχει παρόμοιο έλεγχο σε εσάς ή μια εταιρεία στον 
όμιλό σας ή (iii) είναι μέρος του ίδιου ομίλου που είστε 
και εσείς.

«Υπερημερία / Υπερήμερος» : εμπεριέχει την 
κατάσταση του Αγοραστή αμέσως αφού:
α. ο Αγοραστής έχει καταστεί Πτωχός,
β. μία εισπρακτέα απαίτηση εξακολουθεί να οφείλεται 
μετά από τη λήξη της Μέγιστης Περιόδου Παράτασης 
(εξαιρουμένων εισπρακτέων απαιτήσεων υπό Εμπορική 
Διαφωνία) ή μετά την αναβεβλημένη Δήλη Ημέρα που 
συμφωνήθηκε από εμάς, όποια ημέρα είναι αργότερα,
γ. η εντολή ή το αίτημα πληρωμής του Αγοραστή 
απορρίφθηκε από την τράπεζά του.



Euler Hermes Hellas
Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3
115 28 Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ. : +30 210 6900000
Fax :  +30 210 6900001
e-mail : clientservice.gr@eulerhermes.com
www.eulerhermes.com

Euler Hermes Hellas Services
Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3
115 28 Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ. : +30 210 6900000
Fax  :  +30 210 6900001
e-mail : clientservice.gr@eulerhermes.com
www.eulerhermes.com Ε

Κ
Δ

Ο
Σ

Η
 0

1 
. 

06
 .

 2
01

8Euler Hermes Hellas
Δωδεκανήσου 21
546 26 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Tηλ. : +30 210 6900000
Fax  :  +30 210 6900001
e-mail : clientservice.gr@eulerhermes.com
www.eulerhermes.com


