
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Ασφαλιστική Εταιρία: ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ       

Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για την ασφάλιση, παρέχονται στην Προσφορά Ασφάλισης, στην Αίτηση Ασφάλισης και στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα 
προκληθούν σε τρίτους, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά και με αφορμή και σε άμεσο συσχετισμό με τη λειτουργία του μηχανήματος  
-και κάθε τμήματος αυτού που αποτελεί σταθερό ή κινητό εξάρτημά του- ως εργαλείο.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;
Όσες από τις παρακάτω καλύψεις που παρέχονται προαιρετικά με το προϊόν αυτό, δεν επιλεχτούν: 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Βασικές Καλύψεις

Σωματικές βλάβες κατά άτομο 

Υλικές ζημιές ανά συμβάν 

Ανώτατο όριο ομαδικού ατυχήματος

Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο

Ζημιές από καθίζηση, κατολίσθηση εδάφους που οφείλεται 
στο βάρος του μηχανήματος.

Ζημιές σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, πεζοδρόμια, οδούς ή 
άλλες κατασκευές εξαιτίας κραδασμών ή λόγω του βάρους 
ή λόγω των διαστάσεων του ασφαλισμένου οχήματος, του 
όγκου ή του βάρους μεταφερομένου από αυτό φορτίου. 

Ζημιές σε δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας, παροχής 
υπηρεσιών φυσικού αερίου, ή ιδιωτικών επιχειρήσεων 
τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υπόγειες 
σωληνώσεις, φρεάτια και δίκτυα άρδευσης κ.ά. 

Ζημιές που προκαλούνται από τη θραύση συρματόσχοινων ή 
από ζημιά του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης γερανού 
κατά τη φορτοεκφόρτωση αντικειμένων εξαιτίας εκτέλεσης 
έργου που υπερβαίνει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
του μηχανήματος.

Ζημιές που είναι αποτέλεσμα χρήσης του μηχανήματος ή 
εξαρτήματός του για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς 
που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε. 

Ζημιές σε μεταφερόμενο ή ανυψούμενο φορτίο. 

Ζημιές από τη λειτουργία και χρήση του μηχανήματος σε 
λιμάνια, μαρίνες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια. 

Ζημιές που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή 
κατασκευαστικό ελάττωμα ή στη μη τήρηση των 
προδιαγραφών και αντοχών του μηχανήματος σε σχέση με 
το εκτελούμενο έργο και των από τον νόμο προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλείας. 

Ζημιές από ή κατά την κυκλοφορία του σε δημόσιους 
δρόμους και χώρους.

Ζημιές που προκαλούνται από χειριστή που στερείται την 
απαιτούμενη από τον νόμο άδεια.

Γεγονότα που προϋπήρχαν της ασφάλισης. 

Οποιαδήποτε ζημιά εκτός από σωματική βλάβη ή υλική ζημιά 
(π.χ. οικονομική, ή άλλη παρούσα ή μελλοντική αποθετική ζημιά. 

Δόλο ή βαριά αμέλεια.

Πόλεμο, πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες, μόλυνση από οποιαδήποτε αιτία.

Εργοδοτική Ευθύνη. 

Επαγγελματική ευθύνη.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος, Ανάκληση Προϊόντος και Εγγύηση 
Προϊόντος.

Παράνομες ή αξιόποινες πράξεις του λήπτη της ασφάλισης 
ή/και του ασφαλισμένου όταν βρίσκεται υπό την επίδραση 
ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών.

Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν δυσφήμιση ή έχουν 
σαν αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την 
παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Τη μη τήρηση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης.

Κάθε μορφής χρηματικά πρόστιμα και ποινές. 

Ευθύνη διευθυντών, μελών διοικητικού συμβουλίου ή/και 
διοικούντων προσώπων. 

Αμίαντο ή παράγωγα αμιάντου ή υλικά ή προϊόντα που 
περιέχουν αμίαντο.

Οποιαδήποτε ψηφιακά δεδομένα ή ηλεκτρονικά αρχεία ή 
λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συστημάτων.

Αστική ευθύνη από ανυψούμενο φορτίο

Η κάλυψη περιορίζεται και δεν περιλαμβάνει αξιώσεις που, άμεσα ή έμμεσα, προκλήθηκαν από ή σχετίζονται με:

Προϊόν: Αστική Ευθύνη από τη 
λειτουργία Μηχανημάτων Έργου



Πού είμαι καλυμμένος;
 Στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Η ειλικρινής, συνεπής και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης.

• Η μέριμνά σας για την εμπρόθεσμη ανανέωση της ασφαλιστικής σας σύμβασης. 

• H έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρίας για κάθε μεταβολή στοιχείων που αφορούν στην ασφαλιστική σύμβαση. 

• Η άμεση αναγγελία κάθε ζημιάς και η προσκόμιση κάθε σχετικού στοιχείου που θα ζητήσει η Εταιρία σε περίπτωση αιτήματος   
   αποζημίωσης.

Πότε και πώς πληρώνω;
Για την απρόσκοπτη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβάλλονται έως και την ημερομηνία που 
αυτά είναι απαιτητά, με τους εξής τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά μέσω του pay.minetta.gr με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με δυνατότητα άτοκων δόσεων. 

• Στα ταμεία των γραφείων της Εταιρίας. 

• Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας. 

• Στον -συνεργαζόμενο με την ΜΙΝΕΤΤΑ- ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ασφάλιση αρχίζει και λήγει κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο, με την 
προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα. 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή δήλωσή σας προς την Εταιρία, είτε στα γραφεία της είτε 
στον, συνεργαζόμενο με αυτήν, ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Ασθένειες, διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές ή 
μεταβολισμούς των κυττάρων ή οποιαδήποτε άλλη άμεση 
ή έμμεση σωματική βλάβη σε τρίτους ή υλικές ζημίες που 
προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (ΕΜF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR). 
Ευθύνη για ασθένειες και επιδείνωση ασθενειών, παθήσεων, 
τραυμάτων και γενικά για σωματικές βλάβες ή/και υλικές 
ζημιές που οφείλονται σε ή σχετίζονται με προϊόντα καπνού, 
νικοτίνης ή παράγωγα αυτών. 

Απώλεια ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
τελούν υπό τη φύλαξη ή εποπτεία του ασφαλισμένου ή 
προστιθεμένων αυτού, ή παραδόθηκαν στον ασφαλισμένο 
για να φορτωθούν, μεταφερθούν ή εκφορτωθούν.

Απώλεια ή ζημιά συνεπεία κλονισμού ή μετακίνησης 
ή εξασθένισης ή οποιασδήποτε επέμβασης πάνω στα 
υποστηρίγματα ή τα θεμέλια ακινήτων ή καθιζήσεων που 
σχετίζονται με την καλυπτόμενη ευθύνη του ασφαλισμένου. 

Ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από την 
ιδιοκτησία, χρήση, λειτουργία οποιουδήποτε τροχοφόρου, 
αυτοκινούμενου ή μη, οχήματος, πλωτού ή εναέριου μέσου.

Απώλεια ή ζημιά από τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, 
παραλαβή ή και συλλογή εμπορευμάτων και άλλων 
αντικειμένων από χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μεταφορικό μέσο. 

Απώλεια ή ζημιά από την κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθή-
κευση, γόμωση, επεξεργασία, μεταφορά ή χρήση εκρηκτικών 
και/ή αερίων υπό πίεση σε δοχεία (εκτός υγραερίων, αερίων 
χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά σε χώρους διαβίωσης προσώπων). 

Ζημιές σε σοδειές, δάση, άλση, αρχαιολογικούς χώρους 
και ευρήματα καλλιεργημένες εκτάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες, 
κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές μονάδες. 

Απώλεια ή ζημιά από ρύπανση/μόλυνση οποιασδήποτε 
μορφής ή αιτιολογίας της επιφανείας του εδάφους, του 
υπεδάφους, της ατμόσφαιρας ή των υδάτων.

Απώλεια ή ζημιά από την εκβολή και εκπομπή υγρών ή 
αερίων μαζών, διάχυση, διαφυγή καπνογόνων ουσιών, 
επιβλαβών αερίων, ατμών, αναθυμιάσεων και τοξικών 
ουσιών, καθώς και δηλητηρίαση οποιασδήποτε μορφής από 
ξένη και επιβλαβή ουσία σε τροφή, νερό ή ποτό. 

Απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με διακοπή, μείωση, 
αλλοίωση ή εκτροπή φυσικών πηγών ενέργειας του 
υπεδάφους. Ατυχήματα ή ζημιές που συνέβησαν από 
γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, καθώς και 
από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, κατολίσθηση, καθίζηση, 
πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες ή άλλα φυσικά φαινόμενα. 

Αξιώσεις για ζημιές που συνέβησαν ή σχετίζονται με 
δικαστήρια ή δίκαιο των χωρών Η.Π.Α. και Καναδά.
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