
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  

Η εταιρία «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων 

Σαρακάκη, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα, www.iasfalia.gr, με σκοπό την αναζήτηση, 

ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες/χρήστες του σχετικά με τις δυνατότητες 

ασφάλισης και επιλογής ασφαλιστικών προγραμμάτων σε εταιρία της επιλογής τους από τις 

συνεργαζόμενες με την «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ασφαλιστικές εταιρίες 

εγνωσμένου κύρους στην Ελλάδα. Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και 

προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.iasfalia.gr. Παρακαλούμε να 

διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.  

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των 

Όρων Χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση 

διαφωνίας με τους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης προτείνεται να εγκαταλείψει το 

διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.  

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.iasfalia.gr. έχει μελετήσει, κατανοήσει και 

αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε 

επίσκεψή του σε αυτόν. Η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έχει δικαίωμα να 

τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις 

εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου www.iasfalia.gr.  

 

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού 

τόπου www.iasfalia.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, 

φωτογραφίες, υπηρεσίες κλπ αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «ΑΠΟΛΛΩΝ 

Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και διέπεται από τις σχετικές ελληνικές, ευρωπαϊκές και 

διεθνείς διατάξεις. 

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, 

αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας www.iasfalia.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς 

ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ή του εκάστοτε δικαιούχου.  

 

Β. Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης  

Η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, 

ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας  www.iasfalia.gr να είναι 

ακριβείς, σαφείς, πλήρεις και επίκαιρες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης 

και αυτής της αμέλειας, η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» δεν ευθύνεται για λάθη, 
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παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις, 

διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον 

επισκέπτη/χρήστη εξ αιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης των πληροφοριών αυτών.  

 

Γ. Συμπεριφορά χρηστών  

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις 

διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει 

τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά 

τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου 

ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. 

Σε περίπτωση που η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» εμπλακεί σε οποιαδήποτε 

αντιδικία ή κληθεί να καταβάλλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για λόγους που 

οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης 

οφείλει να αποζημιώσει την «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» εκ του λόγου αυτού.  

 

Δ. Σύνδεσμοι (links) προς άλλα sites 

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να 

διοδευθούν μέσω του site www.iasfalia.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο 

των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους 

και η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις 

υπηρεσίες τους.  

Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνον των 

επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί κάποιας μορφής δέσμευση ή 

εγγύηση της «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», είτε για το περιεχόμενο, είτε για την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

E. Ασφάλεια διαδικτυακού τόπου  

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και μολονότι η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι και οι λειτουργίες 

της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή/και απαλλαγμένες  από κάθε είδους σφάλματα και ιούς 

και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή 

τρίτων, στον εξοπλισμό, λογισμικό ή/και αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που 

μπορεί να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.  
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ΣΤ. Λειτουργία υπηρεσίας 

Η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρίες 

εγνωσμένου κύρους στην Ελλάδα,  ως εκ τούτου η διαδικασία αναζήτησης γίνεται μεταξύ των 

συνεργαζόμενων με την «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ασφαλιστικών εταιριών, 

όπως αυτές  διαμορφώνονται κάθε φορά, και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ασφαλιστικών 

εταιριών. Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (ασφαλιστικό πρόγραμμα-τιμή) 

εξαρτάται από την ορθή και ακριβή εισαγωγή των απαιτούμενων για την αναζήτηση στοιχείων, 

επομένως η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ουδεμία ευθύνη φέρει για 

αποτελέσματα αναζήτησης που βασίστηκαν σε εσφαλμένα ή ανακριβή στοιχεία από τον 

επισκέπτη/χρήστη.  

Η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι 

τιμές των ασφαλίστρων και τα ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχονται μέσω της 

ιστοσελίδας, να είναι αυτά που ισχύουν κάθε στιγμή, ενημερώνοντας στο συντομότερο δυνατό 

χρόνο για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις αυτών. Ωστόσο, οι τιμές των ασφαλίστρων ή/και 

οι παροχές ενός ασφαλιστικού προγράμματος δύνανται να αλλάξουν ξαφνικά χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση από τις ασφαλιστικές εταιρίες, και ως εκ τούτου οι εκδοθείσες 

προσφορές υπόκεινται στην τελική έγκριση/επιβεβαίωση της «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». Η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» δεν ευθύνεται για τέτοιες 

μεταβολές που γίνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  

Η εκάστοτε εμφανιζόμενη ‘‘πρόταση της iasfalia’’ βασίζεται στον καλύτερο συνδυασμό κόστους 

και προσφερόμενων ασφαλιστικών καλύψεων και δεν υποδηλώνει απαραίτητα τη συμφερότερη 

από οικονομικής απόψεως ασφαλιστική κάλυψη.  

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω της ιστοσελίδας www.iasfalia.gr δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση ή προτροπή για τη σύναψη 

οποιασδήποτε ασφαλιστικής σύμβασης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των 

χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι 

στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε 

ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» εξ αυτού του λόγου. Ο xρήστης/επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται 

ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας 

ασφαλιστικού προϊόντος ο xρήστης/επισκέπτης καθίσταται ασφαλισμένος. Επίσης δηλώνει και 

εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος 

χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και 

παρέχοντας ρητή εντολή προς την «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» για την 

είσπραξη του αντιτίμου των ασφαλιστικών προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο 

της υπηρεσίας iasfalia.gr. 

O χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς 

πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της 

www.iasfalia.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ 

και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής 
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λήψης ή/και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των 

απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία 

αποτελεί στοιχείο της πρότασης του χρήστη/επισκέπτη για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης 

βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων. 

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.iasfalia.gr, ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει και 

εγγυάται ότι έχει την απαιτούμενη ηλικία για να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την ιστοσελίδα 

μας καθώς και να δημιουργεί δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις απορρέουσες από αυτή τη 

χρήση. 

H υποβολή αίτησης/πρότασης ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται προς την 

εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση 

της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται. 

Ο χρήστης/επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως μέσω της ιστοσελίδας της 

www.iasfalia.gr σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. 

Ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν 

αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την 

οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση.  

Η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» δύναται να επιμελείται την είσπραξη και 

εισπράττει τα ασφάλιστρα των χρηστών/επισκεπτών σύμφωνα με το π.δ. 190/2006 και το ν. 

4364/2016. Η πλήρης καταβολή του ασφαλίστρου, όπως αυτό ορίζεται από την ασφαλιστική 

επιχείρηση, από τον χρήστη/επισκέπτη στην «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»  

αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς την 

ασφαλιστική επιχείρηση και προς την «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» για το 

συγκεκριμένο προϊόν που προμηθεύτηκε. Ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται 

ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προϊόντος που 

γνωστοποιείται μέσω της πλατφόρμας www.iasfalia.gr και του τελικού αντιτίμου/ ασφαλίστρου 

που ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν, υπερισχύει το δεύτερο, 

σε περίπτωση δε που αυτό είναι χαμηλότερο, η «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» 

θα επιστρέφει άμεσα στο χρήστη/επισκέπτη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Αντίστοιχα, σε 

περίπτωση που είναι υψηλότερο ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να καταβάλει άμεσα την 

διαφορά το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής περιόδου. Σε περίπτωση 

που ο χρήστης/επισκέπτης επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου η 

«ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» επιστρέφει το σύνολο του αντιτίμου που 

κατέβαλε για το ακυρωθέν συμβόλαιο άνευ χρέωσης εξόδων. Μη ολοσχερής εξόφληση του 

αντιτίμου αποτελεί λόγο άρνησης ολοκλήρωσης της σύναψης άλλως λόγο ακύρωσης ή/ και 

καταγγελίας συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση. 

 



Ζ. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί όροι   

Η παρούσα σύμβαση όρων χρήσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για 

την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει 

από την παρούσα σύμβαση όρων χρήσεως ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς το νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος 

ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων 

όρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


