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∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «BUSINESS» 

 

 
Ασφάλιση Εμπορευματικών Αποστολών Εσωτερικού (Business) 
Περιλαμβάνει χαμηλότερο ασφάλιστρο και όρια στην κάλυψη, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
Κατηγορία/Είδος Ασφάλιστρο 

(%) 
Ανώτατο Όριο (€) 
Κάλυψης/ Αποστολή 

Ανώτατο Όριο (€) 
Φόρτωσης/ Πελάτη 

Απαλλαγή (€) / 
Αποστολή 

Κινητά  0,25% 500 € 30.000 € -- 

Λοιπά Ηλεκτρονικά Είδη 0,35% 5.000 € 50.000 € -- 

Κάρτες Χρόνου Ομιλίας Τηλεφωνίας  0,085% 5.000 € 50.000 € 500 € 

Λοιπά Εμπορεύματα (ρούχα, έπιπλα, κτλ) 0,10% 800 € 10.000 € 150 € 

Σημείωση: Όταν ζητηθεί Πρόσθετη Ασφάλιση (Full) ή Business, δεν ισχύει η Αυτόματη Ασφάλιση και εισπράττεται το επιπλέον ποσό του 
ασφαλίστρου. 

 
Με την παρούσα δήλωση ο Αποστολέας, εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «Πελάτης»,  αφού μελέτησε ενδελεχώς τους αναγραφόμενους  στην 
παρούσα (σελίδες 1 & 2 ) όρους, περί ασφάλισης των αποστολών του και περί περιορισμού ευθύνης της ACS, τους οποίους αποδέχεται ρητά και 
ανεπιφύλακτα, δηλώνει στην ACS S.A ότι επιθυμεί την πρόσθετη ασφάλιση «BUSINESS» για τις μεταφερόμενες  με την ACS αποστολές του. Σε 
περίπτωση που ο Πελάτης έχει προβεί σε σύναψη ειδικής έγγραφης συμφωνίας με την ACS, ρητά δηλώνει ότι η παρούσα δήλωσή του ενέχει 
θέση τροποποίησης των όρων περί ασφάλισης των αποστολών του και υπερισχύουν, ως εκ τούτου, οι όροι περί ασφάλισης της παρούσας 
δήλωσης.      
 
Mε την παρούσα ο Πελάτης ρητά αναγνωρίζει το δικαίωμα της ACS να μεταβάλλει τα όρια ασφαλιστικής κάλυψης καθώς και τα ασφάλιστρα, 
αφού πρώτα ενημερώσει εγγράφως τον Πελάτη. Επιπλέον με την παρούσα ο Πελάτης εγγυάται την ακρίβεια των ανωτέρω αναγραφόμενων 
στοιχείων του και δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα πέραν των αναγραφόμενων στην παρούσα σελίδα και 
πίσω όψη της παρούσας όρων περί ασφάλισης των αποστολών του  και των γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς από την ACS.  
 

Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) :   ___ / ___ / ________ 
 

 

Κωδικός Χρέωσης 
 

Συμπληρώνεται από την ACS 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

Φυσικό Πρόσωπο (Ιδιώτης)  [  ]              ∆ημόσιο [  ]                    Ελεύθερος Επαγγελματίας [  ]                  Νομικό πρόσωπο [   ]                     Άλλο [  ]     

Επώνυμο / Επωνυμία:  ΑΦΜ:  

Όνομα:  Επάγγελμα:  

Όνομα Πατρός:  Ημ. Γέννησης:  ∆ΟΥ:  

∆ ι ε ύ θ υ ν σ η   (  Κ α τ ο ι κ ί α ς  -  Έ δ ρ α ς  )  

Οδός:  Αρ.:  Πόλη:  Τ.Κ.:  

Τηλέφωνο:   Κινητό:  

Fax.:  E-mail:  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  (ΑΝ  ΕΙΝΑΙ  ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  –  Ε∆ΡΑΣ )  
Οδός:  Αρ.: Πόλη: Τ.Κ.: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Ονοματεπώνυμο:  Θέση: Τηλ.: ΑΦΜ: 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ονοματεπώνυμο:  Θέση: Τηλ.: E-mail:: 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

Νομιμοποιητικά Έγγραφα [  ]  -  (Ως Παράρτημα Ι )   Άλλο [  ] 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Νέος Πελάτης της ACS:  [  ]  Υφιστάμενος Πελάτης: [  ]  Κωδικός Πελάτη ____________ 

Κωδικός Ασφάλισης:   ∆ιακινούμενα Προϊόντα:  

Για τον Πελάτη 

 

 
Ονοματεπώνυμα - Σφραγίδα & Υπογραφή 
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11))  Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής μεταφερόμενων αποστολών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εντάσσονται στα απαγορευμένα προς μεταφορά  είδη, η ACS ευθύνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα όρο 1, ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη όσον αφορά τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης των αποστολών του.   
Ειδικότερα:  
1Α. Αυτόματη ασφάλιση (Basic): Στα πλαίσια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει την ACS, κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω αυτής  και δεν εντάσσεται 
στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη, είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή (όχι λόγω καθυστέρησης παράδοσης), ως εξής: 
1.A.1.1. Για αποστολές εντός Ελλάδος (και προς Κύπρο), μέχρι του ποσού των 70€ αν πρόκειται για έγγραφα και των 220€ αν πρόκειται για αντικείμενα. 
1.A.1.2. Για αποστολές προς το υπόλοιπο διεθνές δίκτυο,  μέχρι του ποσού των 85€. 
Η αυτόματη ασφάλιση δεν ισχύει σε περίπτωση που ζητηθεί άλλου είδους ασφάλιση (με επιβάρυνση ασφαλίστρου).  
1Β. Ασφάλιση με πλήρη κάλυψη(Full): Για τις περιπτώσεις που ο Πελάτης επιθυμεί πλήρη ασφαλιστική κάλυψη έχει τη δυνατότητα μετά από έγγραφο αίτημά του προς τον 
ACS εκ των προτέρων να ζητήσει την ασφάλιση συγκεκριμένης  αποστολής του με πλήρη κάλυψη για απώλεια ή καταστροφή (όχι λόγω καθυστέρησης παράδοσης), 
δηλώνοντας εκ ων προτέρων την αξία της, με επιβάρυνση ασφαλίστρου υπολογιζομένου σε ποσοστό επί της δηλωθείσας ασφαλιζόμενης αξίας της αποστολής, η οποία όμως 
δεν δύναται υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, με επιβάρυνση ασφαλίστρου 0,6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας για αποστολές εντός Ελλάδας (και προς 
Κύπρο) & 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας για αποστολές στο εξωτερικό (και με ανώτατο όριο ασφάλισης ανά αποστολή € 3.000). Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 ευρώ 
απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την ACS προκειμένου να λάβει τη συναίνεση της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρίας.  
Αυτόδηλο τυγχάνει ι ότι σε περίπτωση επιλογής της δυνατότητας αυτής δεν ισχύει η αυτόματη ασφάλιση (Basic).  
1C. Ασφάλιση με Συμμετοχή του Ασφαλισμένου (Business): Για τις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν επιλέξει μια εκ των ως άνω εναλλακτικών λύσεων ασφάλισης των 
εμπορευμάτων του, τότε με την δική του επιλογή αναλαμβάνει τμήμα της ευθύνης και επιλέγει την ασφάλιση με  : 
α) Την καταβολή μειωμένου ασφαλίστρου υπολογιζόμενο επί της δηλωθείσας ασφαλιζόμενης αξίας, ανάλογα με το περιεχόμενο της αποστολής 
β)   Με ταυτόχρονο περιορισμό ορίου ευθύνης  ώς ακολούθως: 
i. Αποκλειστικά για αποστολές με περιεχόμενο κινητά τηλέφωνα, των οποίων το περιεχόμενο και η αξία εκ των προτέρων θα δηλώνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης 

επιθυμεί την παρούσα κάλυψη μέσω της ACS και της συνεργαζόμενης με αυτόν ασφαλιστικής εταιρείας, προσφέρεται ασφαλιστική κάλυψη με επιβάρυνση 
ασφαλίστρου 0,25% επί της δηλωθείσας ασφαλιζόμενης αξίας, με ανώτατο όριο κάλυψης ανά αποστολή 500€ και ανώτατο όριο φόρτωσης 30.000€.  

ii. Αποκλειστικά για αποστολές με περιεχόμενο κάρτες ανανέωσης των οποίων το περιεχόμενο και η αξία εκ των προτέρων θα δηλώνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης 
επιθυμεί την παρούσα μέσω της ACS και της συνεργαζόμενης με αυτόν ασφαλιστικής εταιρείας, προσφέρεται ασφαλιστική κάλυψη με επιβάρυνση ασφαλίστρου 
0,065%, υπολογιζόμενο επί της δηλωθείσας ασφαλιζόμενης αξίας της αποστολής με ανώτατο όριο κάλυψης ανά αποστολή 4.000€ και ανώτατο όριο φόρτωσης 40.000€.  
Ρητά συμφωνείται ωστόσο ότι σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ACS με τη συνεργαζόμενη με αυτόν 
ασφαλιστική εταιρεία η καταβλητέα στον Πελάτη αποζημίωση θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί το ποσό των 500€ (ποσό απαλλαγής), για το οποίο η ACS 

iii. Αποκλειστικά για αποστολές με περιεχόμενο λοιπά ηλεκτρονικά είδη των οποίων το περιεχόμενο και η αξία εκ των προτέρων θα δηλώνεται σε περίπτωση που ο 
Πελάτης επιθυμεί την παρούσα μέσω της ACS και της συνεργαζόμενης με αυτήν ασφαλιστικής εταιρείας, προσφέρεται ασφαλιστική κάλυψη με επιβάρυνση 
ασφαλίστρου 0,35%, υπολογιζόμενο επί της δηλωθείσας ασφαλιζόμενης αξίας της αποστολής με ανώτατο όριο κάλυψης ανά αποστολή 5.000€ και ανώτατο όριο 
φόρτωσης 50.000€.   

iv. Για αποστολές με περιεχόμενο λοιπά εμπορεύματα, πέραν δηλαδή των ανωτέρω αναγραφόμενων, των οποίων το περιεχόμενο και η αξία εκ των προτέρων θα 
δηλώνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί την παρούσα μέσω της ACS και της συνεργαζόμενης με αυτήν ασφαλιστικής εταιρείας, προσφέρεται ασφαλιστική 
κάλυψη με επιβάρυνση ασφαλίστρου 0,10%, υπολογιζόμενο επί της δηλωθείσας ασφαλιζόμενης αξίας της αποστολής με ανώτατο όριο κάλυψης ανά αποστολή 800€ 
και ανώτατο όριο φόρτωσης 10.000€.  Ρητά συμφωνείται ωστόσο ότι σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της 
ACS με τη συνεργαζόμενη με αυτήν ασφαλιστική εταιρεία η καταβλητέα στον Πελάτη αποζημίωση θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί το ποσό των 150€ (ποσό 
απαλλαγής), για το οποίο απαλλάσσεται η ACS. 

v. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ των ανωτέρω καλύψεων είναι η μη εμφάνιση φωτογραφίας ή περιγραφής του περιεχομένου στην εξωτερική συσκευασία ή στα 
επικολλώμενα/επισυναπτόμενα  επί αυτής εξωτερικά αυτοκόλλητα ή έγγραφα. 

vi. Ως “ανώτατο όριο κάλυψης ανά αποστολή’’ στις παραγράφους 1C i και 1C ii, ορίζεται το ανώτατο ποσό καταβλητέας αποζημίωσης στον εργοδότη για ολική ή μερική 
απώλεια/ ζημία, που έχει ασφαλισθεί  με τα ανωτέρω όρια. 

vii. Ως “ανώτατο όριο φόρτωσης” στις παραγράφους 1C I,  1C ii, 1Ciii & 1Civ  νοείται το ανώτατο ποσό καταβλητέας αποζημίωσης στον Πελάτη στην περίπτωση ολικής- 
μερικής απώλειας/ ζημίας, που έχει ασφαλισθεί με τα ανωτέρω όρια,  για μεταφορά  μέσω των αξόνων μεταφοράς της ACS με το ίδιο μεταφορικό μέσο, ακόμα και αν 
το άθροισμα των επιμέρους ποσών για τα οποία έχουν ασφαλισθεί οι αποστολές υπερβαίνει το όριο φόρτωσης. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου σε πληθώρα ασφαλισμένων αποστολών του (δηλ. σε περίπτωση μαζικής απώλειας ή καταστροφής) κατά το ίδιο σκέλος μεταφοράς τους και με 
το ίδιο μεταφορικό μέσο η καταβλητέα αποζημίωση στον Πελάτη  δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα ποσά που ανωτέρω ορίζονται ως ανώτατο όριο 
φόρτωσης.  

viii. Ο Πελάτης επιλέγοντας τον ανωτέρω τρόπο ασφάλισης αναλαμβάνει ο ίδιος την απόλυτη ευθύνη για τα ποσά και κάθε τυχόν αποζημίωση απαιτηθεί από αυτόν ή τρίτον 
από απώλεια ή καταστροφή των αποστολών πέραν των  ανωτέρω αναφερόμενων ορίων. Ρητά συνομολογεί και αποδέχεται ο Πελάτης ότι τα ανωτέρω όρια και ο 
αντίστοιχος περιορισμός της ευθύνης της ACS είναι  δίκαια και εύλογα.  

ix. Ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι έλαβε πλήρη γνώση του τρόπου και των μεθόδων διακίνησης και μεταφοράς, φόρτωσης και συσσώρευσης των αποστολών της ACS και με 
το παρόν ρητά συμφωνεί και αποδέχεται τους ειδικούς όρους ασφάλισης αποκλειστικά για αυτές τις αποστολές, και τους θεωρεί ως την πλέον συμφέρουσα οικονομικά 
για αυτόν επιλογή ασφάλισης λόγω του χαμηλού κόστους/ασφαλίστρου 

x. Η κάλυψη αυτή ισχύει ρητά και μόνο για αποστολές εντός Ελλάδας.  
xi. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση επιλογής της δυνατότητας αυτής δεν ισχύει η αυτόματη ασφάλιση (Basic). 
xii. Ο Πελάτης αποδέχεται τις  ισχύουσες διατάξεις του  Ν.2496/1997. 

22))  Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής  μεταφερομένων  ειδών,  των οποίων η αξία ξεπερνά τα προαναφερόμενα ποσά της αυτόματης ασφάλισης (1Α), αξίωση 
αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό, γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή,  δεν 
δύναται δε να υπερβαίνει τα προαναφερόμενα (υπό 1Β και 1C) ανώτατα όρια κάλυψης. Για τον υπολογισμό και την καταβολή αποζημίωσης η ασφαλισμένη αξία θα πρέπει 
να αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά. [σε κάθε περίπτωση ως αξία νοείται το κόστος του μεταφερόμενου αντικειμένου, στο οποίο δε συμπεριλαμβάνονται 
κέρδος, φόροι κτλ.]     

33))   Ο Πελάτης συμβάλλεται με την ACS επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της ACS μόνο για άμεση ζημία και για τα όρια που περιγράφονται στον όρο 1 του 
παρόντος. Κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας αποκλείονται (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας 
τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της ACS πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του Πελάτη ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση 
αποζημίωσης ανά αποστολή, με τα όρια και προϋποθέσεις που ρητά ορίζονται στον όρο 1 και τις επιμέρους υποπαραγράφους αυτού, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί 
πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή. Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την ACS  
οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της ACS, καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου. Η ACS καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
και προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη και συμφωνηθέντα με το παρόν χρονοδιαγράμματα παραλαβής. Σε καμία 
όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία ή 
διαφυγόν κέρδος, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά: 
AA..  Λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων 

κλπ.). 
BB..  Λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολές ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. 
CC..  Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη αλλοίωση ή καταστροφή.  
 Λόγω των καλύψεων και της πλήρους αποδοχής αυτών από τον Πελάτη για την ασφάλιση των αποστολών του με το παρόν δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε ασφάλιση 

των μεταφερομένων από την ACS αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρία πέραν της συνεργαζόμενης με την ACS. Σε περίπτωση δε παράβασης της ως άνω 
υποχρέωσής του ο Πελάτης θα ευθύνεται έναντι της ACS και θα υποχρεούται να την αποζημιώσει πλήρως για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί, ιδίως δε για κάθε ποσό 
που τυχόν υποχρεωθεί η ACS να καταβάλει σε οιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία λόγω της παράβασης αυτής.  

44))  Κάθε μεταφερόμενο αντικείμενο συνοδεύεται από δελτίο παραλαβής-παράδοσης, το οποίο φέρει μοναδικό αριθμό και γραμμικό κώδικα, καθώς και όλα τα στοιχεία της 
συγκεκριμένης αποστολής (στοιχεία ταυτοποίησης αποστολής), τα οποία καταχωρούνται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας (ACS) για την παρακολούθηση και 
τον εντοπισμό της αποστολής σε όλα τα στάδια διακίνησής της μέχρι και την παράδοσή της στον παραλήπτη. 


