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Εμείς, η ασφαλιστική εταιρία “ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, αναλαμβάνουμε 
να σας αποζημιώσουμε  για  αξιώσεις  τρίτων  για ζημιές που θα  οφείλονται σε πράξεις  ή 
παραλείψεις σας  ή των προστιθέμενων σε εσάς προσώπων και θα συμβούν κατά τη διάρκεια 
ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με:

α. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία.
β. Το Ασφαλιστήριο, στο οποίο αναγράφονται οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι,  τα όρια ευθύνης και 
οι απαλλαγές που έχετε επιλέξει και η Εταιρία συμφώνησε να καλύπτει.
γ. Το εγχειρίδιο «ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που παραδίδεται 
μαζί με το ασφαλιστήριο και το οποίο περιλαμβάνει:
1. Βασικές έννοιες και ορισμούς «ασφαλιστικής ορολογίας», με σκοπό να εξοικειωθείτε με το 
ασφαλιστήριό σας και τους όρους και προϋποθέσεις ισχύος και λειτουργίας των καλύψεών του.
2. Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους των ασφαλιστικών καλύψεων.
3. Υποδείγματα των δηλώσεων ενδεχόμενης εναντίωσής σας στην ασφαλιστική σύμβαση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Έντυπο Δήλωσης Ζημιάς.
5. Έντυπο Υποβολής Αιτίασης/Παραπόνου
και εφόσον, όπως ορίζεται στην ασφαλιστική σύμβαση, προηγουμένως έχουν καταβληθεί τα 
ασφάλιστρα του συμβολαίου σας.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την ασφαλιστική σας σύμβαση και σε περίπτωση που 
δεν είναι σύμφωνη με αυτά που μας ζητήσατε ή αυτά που επιθυμείτε, να μας την επιστρέψετε 
αμέσως για να την τροποποιήσουμε ανάλογα. Οποτεδήποτε θεωρήσετε πως πρέπει να έχετε 
ειδική ενημέρωση για οτιδήποτε σχετίζεται με την ασφαλιστική σας σύμβαση ή να λάβετε 
οδηγίες για το πώς θα ασκήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτήν, μπορείτε να 
απευθύνεστε στον συνεργάτη που διαμεσολάβησε για τη σύναψη αυτής της ασφάλισης ή στις 
κεντρικές μας υπηρεσίες.

Αν έχετε οποιαδήποτε υπόδειξη ή κάποιο παράπονο, παρακαλούμε να μας το υποβάλετε 
εγγράφως. Για να υποβάλετε τα παράπονά σας, μπορείτε:
• Να μας ταχυδρομήσετε ή να μας στείλετε με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οποιοδήποτε 
έγγραφο κατά την κρίση σας είναι επαρκές για τη δήλωση του παραπόνου σας, ή συμπληρωμένη 
την προτυπωμένη δήλωση παραπόνων που θα βρείτε στην τελευταία σελίδα αυτού του βιβλίου 
ή στην ιστοσελίδα μας www.minetta.gr.
• Να προσέλθετε αυτοπροσώπως στα κεντρικά μας γραφεία ή στο υποκατάστημά μας στη 
Θεσσαλονίκη και να καταθέσετε εγγράφως τα παράπονά σας.

Σε περίπτωση που χρειάζεσθε οποιαδήποτε βοήθεια, είτε ως προς το πώς πρέπει να 
συμπληρώσετε δήλωση παραπόνων είτε ως προς το πώς πρέπει να την υποβάλετε, μπορείτε 
να τηλεφωνείτε ή να προσέρχεσθε αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες μας. Εμείς, μέσα σε δύο 
ημέρες, θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή των παραπόνων σας και θα προσπαθήσουμε να σας 
δώσουμε οριστική απάντηση όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αν ο χρόνος που θα χρειαστούμε για 
τη διερεύνηση των συνθηκών και δεδομένων και την απάντηση στα παράπονά σας υπερβαίνει 
τις 5 εργάσιμες ημέρες, θα σας ενημερώνουμε τακτικά, προσπαθώντας να δώσουμε και 
καταληκτική ημερομηνία οριστικής απάντησης. Πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψη πως δεν έχετε 
υποχρέωση συμμόρφωσης σε αυτή τη διαδικασία, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, αλλά ούτε και η 
ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας διακόπτει την παραγραφή των εννόμων συμφερόντων σας. 
Τα δικαιώματά σας προσδιορίζονται από τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης και τη νομοθεσία 
που ισχύει ανά πάσα στιγμή και έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε να επιδιώξετε εξωδικαστική 
επίλυση της ενδεχόμενης διαφοράς σας με την Εταιρία μας, ενώπιον του Συνηγόρου του 

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 



Καταναλωτή ή/και να ενημερώσετε τις υπερκείμενες αρχές που ελέγχουν τη δραστηριότητά μας, 
αλλά και να αναζητήσετε τη δικαστική συνδρομή για τη διαφύλαξη των συμφερόντων σας. Για 
τη διευκόλυνσή σας, έχουμε συντάξει και περιλάβει στο εγχειρίδιο «ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας όλων όσοι, κατά 
την καλύτερη κρίση μας, μπορούν να συνδράμουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των 
παραπόνων ή υποδείξεών σας.
Σε περίπτωση ζημιάς θα πρέπει άμεσα:
• Να ειδοποιήσετε τις αρμόδιες Αρχές, όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση 
πυρκαγιάς ή την Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής.
• Να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια να περιορίσετε τη ζημιά και να μην αλλάξετε 
την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, στο μέτρο που οι περιστάσεις το 
επιτρέπουν, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας, και να διαφυλάξετε τα αντικείμενα 
που έπαθαν ζημιά, ώστε να είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή/και τον 
πραγματογνώμονα της Εταιρίας.
• Σε περίπτωση που τρίτοι ευθύνονται για τη ζημιά, παρακαλούμε να διαφυλάξετε τα δικαιώματά 
σας έναντι αυτών. Αν τρίτοι εγείρουν απαιτήσεις εναντίον σας, παρακαλούμε να αποφύγετε να 
αναλάβετε οποιαδήποτε ευθύνη και να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν.
• Να συνεργαστείτε με τα πρόσωπα που εμείς θα εξουσιοδοτήσουμε για τη διερεύνηση της 
αιτίας και του ύψους της ζημιάς σας ή/και της ζημιάς τρίτων.
• Να συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο «ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» που σας παραδώσαμε, ιδιαίτερα δε τα άρθρα περί των γενικών υποχρεώσεων σε 
περίπτωση ζημιάς και περί του διακανονισμού ζημιάς (άρθρα: 11 και 12).
• Να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε, ταχυδρομικά, με φαξ ή με e-mail, το προτυπωμένο 
Έντυπο Δήλωσης Ζημιάς, που θα βρείτε στο εγχειρίδιο «ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ή στην ιστοσελίδα μας www.minetta.gr, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
που, κατά την κρίση σας, χρειάζεται για την αναγγελία της ασφαλιστικής περίπτωσης και την 
κατοχύρωση των συμφερόντων σας.

Αμέσως μόλις παραλάβουμε τη δήλωση ζημιάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γνωστοποιώντας 
σας τον αριθμό φακέλου ζημιάς και το όνομα του διακανονιστή που θα ορισθεί για την 
επικοινωνία με σας και τη διευθέτηση της απαίτησής σας. Ταυτόχρονα, θα ενημερώσουμε 
σχετικά τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, τον οποίο, όπως και εσάς, θα τηρούμε ενήμερο 
για τις βασικές εξελίξεις της απαίτησής σας.

Όπως προαναφέραμε, τα δικαιώματά σας προσδιορίζονται από τη νομοθεσία που ισχύει ανά 
πάσα στιγμή και τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης, και έχετε δικαίωμα, οποτεδήποτε, να 
επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση της ενδεχόμενης διαφοράς σας με την Εταιρία μας, ενώπιον 
του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή να ενημερώσετε τις υπερκείμενες αρχές που ελέγχουν τη 
δραστηριότητά μας, αλλά ακόμα και να αναζητήσετε τη δικαστική συνδρομή για τη διαφύλαξη 
των συμφερόντων σας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
1. Αθήνα: Λ. Συγγρού 193-195, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 2109309500, fax: 2109309454, 
e-mail: g.paschalidis@minetta.gr, g.tzeveleka@minetta.gr

2. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλους 5 & Τσιμισκή, 54624, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310281198 - 2310265112, fax: 2310243748, 
e-mail: e.sokratidou@minetta.gr

 6



   7

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
1. Αθήνα: Λ. Συγγρού 193, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 2109309500, fax: 2109350807, 
e-mail: s.gialama@minetta.gr

2. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλους 5 & Τσιμισκή, 54624, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310281198 - 2310265112, fax: 2310243748, 
e-mail: e.sokratidou@minetta.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Αθήνα: Λ. Συγγρού 193, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 2109309434, fax: 2109314541, 
e-mail: customercare@minetta.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αθήνα: Λ. Συγγρού 193, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 2109309500,
e-mail: dpo@minetta.gr

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Κηφισίας 1-3, 115 23, Αμπελόκηποι
τηλ.: 2106475600, fax: 2106475628

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα
τηλ.: 2106460612, fax: 2106460414

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 10, 105 57, Αθήνα
τηλ.: 2103334100, fax: 2103334149

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50, Αθήνα
τηλ.:2103201111, fax: 2103232239

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Σκρα 4, 176 73, Καλλιθέα
τηλ.: 2109572986-7, fax: 2109511079

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ, 115 28, Αθήνα
τηλ.: 2107792171, fax: 2107717180

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Λ. Συγγρού 76, 112 42, Αθήνα
τηλ.: 2109242707, fax: 2109221573

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα
τηλ.: 210 3805907, fax: 2103827354

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Σύνολο Άρθρων 17) 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι ακόλουθες λέξεις, φράσεις ή όροι, όπου συναντώνται σε αυτό το ασφαλιστήριο, έχουν 
αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω.
Αιτίαση: Είναι η δήλωση δυσαρέσκειας ή τα παράπονα που απευθύνονται στην Εταιρία από πρόσωπο 
που σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.
Αμέλεια – αμελής πράξη:  Είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης,  
η έλλειψη της απαιτούμενης φροντίδας ή προσοχής  σε μια ενέργεια ή παράλειψη, η απροσεξία.
Αναδρομική ισχύς: Είναι συγκεκριμένο  διάστημα ασφάλισης, πριν από την έναρξη του 
ασφαλιστηρίου, για το οποίο έχει ευθύνη να αποζημιώσει η Εταιρία και το οποίο έχει ειδικά 
συμφωνηθεί με πρόσθετη ειδική συμφωνία. Εκ περισσού σημειώνεται πως, σε περίπτωση που 
καθορίζεται ημερομηνία αναδρομικής ισχύος στο ασφαλιστήριο, η ασφάλιση δεν καλύπτει 
απαιτήσεις που εγέρθηκαν κατά του ασφαλισμένου εξαιτίας αμέλειας ή σφάλματος ή παράλειψής 
του που διεπράχθη ή φέρεται ότι διεπράχθη πριν από την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος.
Απαλλαγή: Είναι το συμφωνημένο χρηματικό ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο και με το 
οποίο συμμετέχει ο ασφαλισμένος σε κάθε ζημιά.
Αποζημίωση (ασφάλισμα): Είναι το ποσό που κατά περίπτωση οφείλει να καταβάλλει η Εταιρία 
προκειμένου να αποκατασταθεί το σύνολο ή μέρος της ζημιάς ή να ικανοποιηθεί αξίωση 
αποζημίωσης τρίτου, που προήλθε από ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.
Αστική ευθύνη: Είναι η υποχρέωση του ασφαλισμένου ή/και του λήπτη της ασφάλισης προς αποζημίωση 
τρίτου, που γεννάται από κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτού ή/και των προστιθέντων από αυτόν 
ή του νόμιμου εκπροσώπου του (στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο) και η 
οποία συνιστά αδικοπραξία καλυπτόμενη με το παρόν ασφαλιστήριο, καθώς και, εφόσον προβλέπεται 
από τους Ειδικούς Όρους ότι η Εταιρία έχει αποδεχθεί να καλύψει, η υποχρέωση του ασφαλισμένου 
ή/και του λήπτη της ασφάλισης προς αποζημίωση αντισυμβαλλομένου του, που γεννάται από αθέτηση 
ενοχικής υποχρέωσης που απορρέει από δικαιοπραξία και συνιστά ενδοσυμβατική ευθύνη.
Ασφαλισμένο Ποσό (όρια ευθύνης Εταιρίας): Είναι το ανώτατο, συνολικά ή κατά περίπτωση, 
ποσό αποζημίωσης που έχει συμφωνηθεί για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης και μέχρι 
του οποίου ευθύνεται η Εταιρία. Στα ασφαλισμένα ποσά περιλαμβάνονται:
1. Τα ποσά που προέρχονται άμεσα από την έγερση αξιώσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου,
συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης,
2. οι τυχόν τόκοι υπερημερίας, 
3. τα δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες, που επιδικάστηκαν σε βάρος του ασφαλισμένου.
Ασφαλισμένος: Είναι το φυσικό ή νομικό  πρόσωπο, το οποίο απειλείται από ασφαλισμένο 
κίνδυνο και αντλεί δικαιώματα από την ασφαλιστική σύμβαση. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες 
υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης.
Ασφαλιστήριο: Είναι το τμήμα της ασφαλιστικής σύμβασης στο οποίο περιέχονται τα εξατομικευμένα 
στοιχεία της.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Είναι κάθε δραστηριότητα παρουσίασης ασφαλιστικών παροχών, 
συνδρομής για τη συμπλήρωση Πρότασης Ασφάλισης, παροχής προπαρασκευαστικών   
εργασιών για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών ή παροχής συνδρομής κατά 
τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου.
Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει ή 
ασκεί, με αμοιβή, δραστηριότητες  ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Ασφαλιστική Σύμβαση: Είναι σύμβαση με την οποία η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει, έναντι 
ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ή να παράσχει παροχή σε περίπτωση 
που συμβεί ασφαλιζόμενο περιστατικό. Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει την Πρόταση 
Ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και τις πρόσθετες πράξεις, που 
εκδίδονται με βάση τις τροποποιήσεις αυτής που συμφωνούν τα δύο μέρη.
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Ασφαλιστικό Συμφέρον: Είναι η έννομη οικονομική σχέση που συνδέει τον λήπτη της 
ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο με το ασφαλισμένο αντικείμενο ή τον ασφαλισμένο κίνδυνο.
Ασφαλιστικός Κίνδυνος: Είναι ενδεχόμενο γεγονός που, αν συμβεί, μπορεί να δώσει λαβή 
για έγερση αξιώσεων ή του ασφαλισμένου (ασφάλιση ιδίου συμφέροντος) ή τρίτων κατά του 
ασφαλισμένου (ασφάλιση έναντι τρίτων). 
Ασφάλιστρο: Είναι το ποσό που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος στην 
Εταιρία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη.
Ατύχημα/συμβάν/ζημιά: Είναι περιστατικό/γεγονός που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, 
ορατή, βίαιη, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και συμμετοχή του λήπτη της 
ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου ή/και τυχόν δικαιούχων αποζημίωσης ή παροχής από την 
ασφαλιστική σύμβαση, επιφέρει ζημιές ή βλάβες σε ασφαλισμένα αντικείμενα ή ασφαλισμένα 
πρόσωπα ή σε τρίτους και καλύπτεται από αυτή την ασφαλιστική σύμβαση.  
Γεγονός: Βλέπε «Ατύχημα».
Γενικοί Όροι: Είναι οι όροι που προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, και για το σύνολο της 
ασφαλιστικής σύμβασης, το πλαίσιο της ασφάλισης, τις διατάξεις των νόμων από τις οποίες 
διέπεται η ασφαλιστική σύμβαση, τις διαδικασίες κατάρτισης, ακύρωσης, τροποποίησης της 
ασφαλιστικής σύμβασης, το πώς ισχύει η ασφάλιση, τις γενικές εξαιρέσεις και τα γεωγραφικά 
όρια ισχύος του ασφαλιστηρίου, τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου ή 
ζημιάς, τι ισχύει αν υπάρχει ασφάλιση και σε άλλη ασφαλιστική εταιρία ή επέλθει μεταβολή 
στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, πώς ασκούνται οι διαδικασίες 
διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας των μερών της σύμβασης, το δίκαιο και τη δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων σε περιπτώσεις επίδικων διαφορών των μερών της σύμβασης και τυχόν άλλες 
γενικής ισχύος διατάξεις.
Δήλωση Ζημιάς: Είναι η έγγραφη γνωστοποίηση του ζημιογόνου γεγονότος με αναλυτική 
περιγραφή του από τον ασφαλισμένο στην Εταιρία, έτσι ώστε η Εταιρία να διακανονίσει τη ζημιά.
Δικαιούχος του Ασφαλίσματος: Είναι το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να εισπράξει ασφαλιστική 
αποζημίωση.
Δικαίωμα Εναντίωσης: Είναι το δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης να αρνηθεί το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο σε περίπτωση που (α) αυτό διαφοροποιείται από τις πληροφορίες που περιέχονταν 
στην Πρόταση Ασφάλισης ή (β) δεν του έχουν παραδοθεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο 
πληροφοριακά στοιχεία καθώς και οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου. Το δικαίωμα 
εναντίωσης πρέπει να ασκηθεί με συστημένη επιστολή και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
από την ημερομηνία παραλαβής του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης 
από τον λήπτη της ασφάλισης έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης. 
Υποδείγματα των συστημένων επιστολών  εμπεριέχονται στο βιβλίο Γενικών και Ειδικών Όρων 
της Εταιρίας.
Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Είναι το δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης, σε περίπτωση έκδοσης 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου διάρκειας μεγαλύτερης του ενός (1) έτους, να υπαναχωρήσει εάν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί την ασφάλιση αυτή. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει 
να ασκηθεί με συστημένη επιστολή και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
παραλαβής του ασφαλιστηρίου. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης από τον λήπτη της 
ασφάλισης έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης.
Ειδικοί Όροι: Είναι οι όροι που εξειδικεύουν συγκεκριμένες καλύψεις. Οι Ειδικοί Όροι μπορεί 
να τροποποιούν τους Γενικούς Όρους.
Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας ζημιάς: Είναι το διάστημα, μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου, 
μέσα στο οποίο ο ασφαλισμένος μπορεί εγγράφως να δηλώσει στην Εταιρία περιστατικά από 
τα οποία ενδεχομένως ανακύψει απαίτηση για ζημιογόνα γεγονότα που συνέβησαν στην 
ασφαλιζόμενη διάρκεια (κι εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς Όρους ότι η Εταιρία έχει 
αποδεχθεί να καλύψει). Η εκτεταμένη περίοδος δηλώσεων δεν αποτελεί περίοδο ή παράταση 
περιόδου ασφάλισης και τυχόν χρήση αυτής δεν σημαίνει την αύξηση των ορίων ευθύνης του 
ασφαλιστηρίου.
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Έμμεση ζημιά: Είναι η ζημιά που προκλήθηκε όχι απ’ ευθείας από ζημιογόνο γεγονός αλλά 
από άλλη αιτία που επακολούθησε μεν αλλά βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με αυτό. 
Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος: Είναι το έγγραφο που περιέχεται στην ασφαλιστική σύμβαση 
με σκοπό τη διευκόλυνση του ασφαλισμένου στην έγγραφη γνωστοποίηση στην Εταιρία 
ζημιογόνου γεγονότος. 
Εταιρία  (ασφαλιστής): Είναι η εδρεύουσα στη Συγγρού 193, 171 21 Ν. Σμύρνη, ασφαλιστική 
εταιρία “ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, η οποία στην ασφαλιστική σύμβαση 
αυτή θα αναφέρεται ως “Εταιρία”.
Λήπτης της Ασφάλισης: Είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με την ασφαλιστική Εταιρία για 
την κατάρτιση της συγκεκριμένης ασφαλιστικής σύμβασης και έχει υποχρέωση να εξοφλεί 
τα ασφάλιστρα. Ο λήπτης της ασφάλισης μπορεί να λειτουργεί για δικό του λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτου.
Ηλεκτρονικά Δεδομένα: Είναι τα στοιχεία, έννοιες και πληροφορίες που μετατρέπονται 
σε μια εύχρηστη μορφή για τις επικοινωνίες, τη διερμηνεία ή επεξεργασία  με ηλεκτρονικά 
και ηλεκτρομηχανικά δεδομένα επεξεργασίας ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενος εξοπλισμός, και 
περιλαμβάνει προγράμματα, λογισμικό και άλλες κωδικοποιημένες εντολές για την επεξεργασία 
και τον χειρισμό δεδομένων ή τη διεύθυνση  και τον χειρισμό τέτοιου εξοπλισμού.
Ομαδικό ατύχημα: Είναι το ατύχημα του οποίου τις συνέπειες υφίστανται ταυτόχρονα περισσότερα 
του ενός άτομα ή αντικείμενα.
Παραγωγός: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο στα πλαίσια της επιχειρηματικής 
του δραστηριότητας, σχεδιάζει, κατασκευάζει, παρασκευάζει, πωλεί, διανέμει, επισκευάζει, 
μετασκευάζει, επεξεργάζεται, εγκαθιστά και συντηρεί τελικά προϊόντα, πρώτες ύλες ή μέρη 
(συστατικά) τελικών προϊόντων. Ως παραγωγός θεωρείται επίσης ο εισαγωγέας προϊόντων, 
καθώς και κάθε πρόσωπο το οποίο επιθέτει  στο προϊόν νομίμως την επωνυμία του, το εμπορικό 
σήμα του ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα.
Περίοδος Ασφάλισης: Είναι η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η Εταιρία παρέχει 
ασφαλιστική κάλυψη στα ασφαλισμένα αντικείμενα ή στις ασφαλισμένες δραστηριότητες.
Περιστατικό: Βλέπε «Ατύχημα»
Πραγματογνώμονας: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εντολή από την Εταιρία να 
ερευνά την αιτία ή/και τις συνθήκες οποιασδήποτε ζημιάς και να προσδιορίζει το ύψος της.
Προϊόν: Είναι κάθε αντικείμενο ή πρώτη ύλη που αποτελεί είτε τελικό προϊόν είτε συστατικό 
άλλου τελικού προϊόντος. 
Πρόσθετη Πράξη: Είναι το έντυπο που εκδίδει η Εταιρία με περιεχόμενο που τροποποιεί 
ασφαλιστήριο που ισχύει.
Προστιθέμενος/προστιθείς: Είναι κάθε εργαζόμενος που νόμιμα απασχολείται από τον 
ασφαλισμένο με σχέση εξαρτημένης εργασίας  ή μαθητείας και οι υπεργολάβοι και το προσωπικό 
αυτών εφόσον έχουν συνάψει σύμβαση με τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο και 
ρητά αναγράφονται στο ασφαλιστήριο.
Προσωπικά Δεδομένα: Η Eταιρία τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των 
ασφαλισμένων της, με σκοπό στην εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο σύναψης ασφαλιστικής 
σύμβασης, τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης και τη συμμόρφωση της Εταιρίας με το 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων που 
επεξεργαζόμαστε γίνεται βάσει των στοιχείων που μας χορηγήσατε εσείς οι ίδιοι ή τα λάβαμε από 
τρίτα συνεργαζόμενα με την Εταιρία μέρη. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι δυνατό 
να είναι (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες, δημόσιες/δικαστικές αρχές, Υπηρεσία Στατιστικής των 
Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.), συνεργαζόμενοι με την εταιρία πάροχοι στο πλαίσιο της 
νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πάροχοι 
υπηρεσιών υγείας, δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές, πραγματογνώμονες, αντασφαλιστές 
(εντός ή εκτός ΕΕ), πάροχοι οδικής βοήθειας, φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσίες 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και εταιρίες αποστολής ενημερωτικών εντύπων. Ο λήπτης 
της ασφάλισης/ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 
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που τηρεί η εταιρία, να ζητήσει την διαγραφή, διόρθωση ή επικαιροποίηση, τον περιορισμό 
καθώς και να φέρει αντιρρήσεις σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες ή σε χρήση στοιχείων του 
για σκοπούς marketing. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος αποδέχεται τα ανωτέρω με την 
υπογραφή της «Δήλωσης Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης», υπόδειγμα της οποίας εμπεριέχεται 
στο βιβλίο Γενικών και Ειδικών Όρων της εταιρίας.
Πρόταση-Αίτηση Ασφάλισης: Είναι ειδικό έντυπο της Εταιρίας, στο οποίο ο λήπτης της ασφάλισης 
συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται. Το έντυπο αυτό αποτελεί 
τη βάση για την εκτίμηση του προς ασφάλιση κινδύνου και την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Σαν 
Πρόταση Ασφάλισης νοούνται και τυχόν άλλα έγγραφα που έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες 
ή διευκρινίσεις (επιστολές, καταστάσεις κ.α.).
Συγγενείς 1ου βαθμού: Είναι οι γονείς και τα παιδιά. 
Συγγενείς 2ου βαθμού: Είναι τα αδέρφια, οι παππούδες, οι γιαγιάδες και τα εγγόνια.
Συμβάν: Βλέπε «Ατύχημα».
Σωματική Βλάβη: Είναι ο θάνατος, η προσβολή της σωματικής ακεραιότητας οποιουδήποτε 
τρίτου προσώπου εξαιτίας ατυχήματος ή/και η ασθένειας.
Υλική Ζημιά: Είναι η βλάβη ή η απώλεια ή η καταστροφή κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 
περιλαμβανομένων και των ζώων.

ΑΡΘΡΟ 2 –  ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στα όρια που αναγράφονται στον πίνακα ορίων αποζημίωσης 
του ασφαλιστηρίου, στα οποία περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες, πάσης φύσεως αμοιβές, 
τόκοι, δικαστικά έξοδα.
Στα ασφαλιζόμενα όρια συμπεριλαμβάνονται δικαστικές δαπάνες και αμοιβές δικηγόρων, που 
ενδεχομένως απαιτηθούν για την απόκρουση και / ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε σχετικής 
απαίτησης, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση προηγούμενης συμφωνίας της εταιρίας με τον 
ασφαλιζόμενο για την επιλογή του συνηγόρου, που θα αναλάβει την υπεράσπισή του και την 
προέγκριση των αμοιβών του.

Οποιαδήποτε έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε ο ασφαλιζόμενος για τη διερεύνηση, εξακρίβωση, 
απόκρουση αξίωσης, υπόσχεσης, προσφορά ή καταβολή αποζημίωσης ή έγερση αγωγής κατά 
τρίτων, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας δε θα δεσμεύουν και δε θα καταβάλλονται 
από την εταιρία.
Η εταιρία δικαιούται να λάβει στο όνομα και για λογαριασμό του ασφαλιζομένου την 
υπεράσπισή του ενώπιων παντός Αστικού Δικαστηρίου για ευθύνες που καλύπτονται από το 
παρόν ασφαλιστήριο, εντός των ορίων που αναγράφονται στον Πίνακα Καλύψεων.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, σύμφωνα με  την Πρόταση Ασφάλισης και τις 
πρόσθετες διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να ζητήθηκαν από την Εταιρία για 
την ορθή εκτίμηση του κινδύνου και που θα πρέπει να έχουν  υποβληθεί, με πληρότητα, ακρίβεια 
και κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια, από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο.
Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων είναι ανάλογος του είδους και της φύσης του κινδύνου και 
όλων των υπόλοιπων στοιχείων που έχουν δηλωθεί.
Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 
υποχρεώνεται να δηλώνει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και που είναι αντικειμενικά 
σημαντικό για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης και να απαντά σε κάθε σχετική ερώτηση 
της Εταιρίας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο  δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της 
Εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου 
ή δηλώθηκαν πλημμελώς, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει 
τροποποίησή της, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
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Η Εταιρία, πριν την αποδοχή του κινδύνου ή όταν ο κίνδυνος τροποποιείται, διατηρεί το δικαίωμα 
να προβεί σε επιθεώρηση αυτού, σε λογικές ημέρες και ώρες, μετά από συνεννόηση με τον 
ασφαλισμένο.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Με αυτή την ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναγράφονται στο 
ασφαλιστήριο και μόνο στο πεδίο «ΚΑΛΥΨΕΙΣ». Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 
ή/και ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική 
περίπτωση είχε ήδη συμβεί, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση σε παροχή και δικαιούται, εφόσον 
δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο για όλη τη διάρκεια ασφάλισης.
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από 
την ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αποτελείται από:
• την Πρόταση Ασφάλισης, 
• το Ασφαλιστήριο,
• το βιβλίο με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, και 
• τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη 
τροποποιήσεις της ασφαλιστικής σύμβασης.
Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της ασφαλιστικής 
σύμβασης, δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών, εκεί που διαφοροποιούνται 
από αυτούς. Οι Γενικοί Όροι ως και οι Ειδικοί Όροι ισχύουν σε κάθε ανανέωση ή παράταση της 
ασφαλιστικής σύμβασης.
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με 
την προϋπόθεση ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Η καταβολή του ασφαλίστρου 
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται από την Εταιρία και εισπράττεται 
από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από αυτήν. Σε περίπτωση που δεν 
εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής, εφόσον έχει 
συμφωνηθεί σε τμηματικές καταβολές η πληρωμή των ασφαλίστρων, η ασφαλιστική σύμβαση δεν 
ενεργοποιείται και συνεπώς δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η καθυστέρηση καταβολής 
μεταγενέστερης ληξιπρόθεσμης δόσης δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση. 
Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο. 
Ειδικά, σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρων, η 
Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω 
καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά την πάροδο δύο (2) εβδομάδων από την 
κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της.
Η ασφαλιστική σύμβαση, εκτός αν, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την αρχική ή μετά από ανανέωση 
λήξη της, κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει εγγράφως για το αντίθετο, ανανεώνεται 
αυτόματα για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, με την προϋπόθεση προκαταβολής των τότε 
οφειλόμενων ασφαλίστρων. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, μετά τη λήξη της περιόδου ασφάλισης, 
να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους της ασφαλιστικής 
σύμβασης από την ημερομηνία ανανέωσης. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 
δεν συμφωνεί με αυτή την αναπροσαρμογή ή τροποποίηση, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 
Ωστόσο, αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος πληρώσει τα ασφάλιστρα, δηλώνει 
ότι ρητά αποδέχεται τα νέα ασφάλιστρα και όρους του ασφαλιστηρίου.
Σε περίπτωση που τα ασφάλιστρα αυτής της ασφάλισης έχουν υπολογιστεί με βάση προϋπολογιστικά 
στοιχεία (π.χ. κύκλος εργασιών, ετήσια ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, μικτό εισόδημα 
από μισθωτές υπηρεσίες), ο ασφαλισμένος οφείλει να τηρεί ακριβή στοιχεία και να κοινοποιεί στην 
Εταιρία, μέσα σε ένα (1) μήνα από το τέλος της περιόδου ασφάλισης, τα τελικά στοιχεία και όσες 
άλλες πληροφορίες του ζητηθούν. Τα ασφάλιστρα της περιόδου θα κανονίζονται ανάλογα και κάθε 
διαφορά θα καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο στην Εταιρία ή θα επιστρέφεται από την Εταιρία στον 
ασφαλισμένο, αφού παρακρατηθεί το τυχόν ελάχιστο ασφάλιστρο που έχει συμφωνηθεί.
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος είναι 
υποχρεωμένος  να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που το αντιλήφθηκε, 
κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν 
η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή θα την είχε συνάψει με διαφορετικούς όρους. Η 
Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να 
ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης προς την Εταιρία, ισχύουν 
οι συνέπειες που προβλέπονται από  την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να 
ακυρωθεί από την Εταιρία για λόγους που αφορούν, ενδεικτικά, τεχνικές ανάγκες της, αλλαγή  
πολιτικής της σε σχέση με τον συγκεκριμένο κίνδυνο ή σε περιπτώσεις που ο λήπτης της ασφάλισης 
ή/και ο ασφαλισμένος έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί των ασφαλειών. 
Η Εταιρία έχει δικαίωμα επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και 
ο ασφαλισμένος κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο σε αναγκαστική 
διαχείριση. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει και αυτός δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση, αν η Εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη 
διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. 
Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση 
οποτεδήποτε, με επιστολή του που αποστέλλεται στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η 
Εταιρία στα κάθε λογής έντυπά της και στην επίσημη ιστοσελίδα της, συνοδευόμενη από το 
πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Εταιρία θα επιστρέψει το 80% 
των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, υπολογιζόμενων από την ημερομηνία παραλαβής της 
έγγραφης αίτησης ακύρωσης και των προαναφερθέντων παραστατικών.
Επίσης, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, τόσο η Εταιρία όσο και ο λήπτης της 
ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Σε αυτή 
την περίπτωση, όταν η καταγγελία γίνεται από τον λήπτη της ασφάλισης, το ασφάλιστρο θα 
οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.
Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία που, όταν ασκείται από την Εταιρία, τα αποτελέσματά 
της επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης ή/
και στον ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν 
στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει την 
υποχρέωση να επιστρέψει το ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Αν τα ασφαλισμένα συμφέροντα έχουν ασφαλιστεί για τον ίδιο κίνδυνο σε περισσότερες 
εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος οφείλει να 
γνωστοποιήσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλισμένα 
κεφάλαια. 
Αν, εκτός από αυτή την ασφάλιση, συναφθεί και άλλη, ολική ή μερική, για τα ίδια ασφαλιστικά 
συμφέροντα, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να τη δηλώσει 
εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρία.
Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε 
περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία η ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά τον χρόνο 
σύναψης της σύμβασης, η αποζημίωση θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από 
προηγούμενη ασφάλιση. Η Εταιρία έχει δικαίωμα, στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων 
ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, παρακρατώντας τα δεδουλευμένα 
ασφάλιστρα.
Κάθε ζημιά που τυχόν συμβεί στη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, θα βαρύνει 
την Εταιρία ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της με τις άλλες εταιρίες στον ασφαλισμένο 
κίνδυνο και όχι σε ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος 
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παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.
Αν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς 
κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται ανάλογα με το 
ποσοστό που αυτή ασφαλίζει (συνασφάλιση).

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, 
τόσο η Εταιρία όσο και ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχουν δικαίωμα να 
καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου έγινε γνωστή η 
διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά από δεκαπέντε (15) 
ημέρες από τότε που αυτή περιήλθε στον λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο. 
Η Εταιρία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 
30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα 
άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει 
με τους ίδιους όρους αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. 
Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από τη διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική επικράτεια εκτός και αν 
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ή στους σχετικούς Ειδικούς 
Όρους ή σε σχετική ειδική συμφωνία. 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. Δεν θεωρούνται τρίτοι: 
1. Τα μέλη της οικογένειας του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου,  συγγενείς 1ου 
και 2ου βαθμού. 
2. Οι νόμιμοι  εκπρόσωποι, οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές καθώς και πρόσωπα 
που συνδέονται με τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο με οποιουδήποτε τύπου 
σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου ή εταιρική σχέση, καθώς και οι προστιθέμενοι του λήπτη 
της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή με αφορμή αυτήν.
3. Νομικά πρόσωπα στα οποία ο ασφαλισμένος ή νόμιμος εκπρόσωπός του ή διευθυντικά 
στελέχη του έχουν ελέγχουσα συμμετοχή ή ασκούν εκτελεστικά ή/και διευθυντικά δικαιώματα, 
ή νομικά πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών ή διευθυντικά στελέχη τους τα οποία έχουν 
ελέγχουσα συμμετοχή ή ασκούν εκτελεστικά ή/και διευθυντικά δικαιώματα στον ασφαλισμένο. 

Β.  Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί με ειδική συμφωνία κάτι άλλο, δεν καλύπτονται αξιώσεις που, 
άμεσα ή έμμεσα, προκλήθηκαν από ή σχετίζονται με:
1.  Γεγονότα που προϋπήρξαν αυτής της ασφάλισης.
2. Οποιαδήποτε ζημιά εκτός από σωματική βλάβη ή υλική ζημιά (π.χ. οικονομική, κ.λπ.) ή 
άλλη, παρούσα ή μελλοντική αποθετική ζημιά, περιλαμβανομένης και της απώλειας εργασιών/
κερδών, έστω και αν αυτή είναι επακόλουθη ζημιογόνου γεγονότος που καλύπτεται από αυτή 
την ασφάλιση.
3. Δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, και σε περίπτωση κάλυψης 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης ή/και του 
ασφαλισμένου ή/και των προσώπων που συνοικούν με αυτούς ή/και των νόμιμων αντιπροσώπων 
τους ή/και των εκπροσώπων τους ή/και των προστιθέντων από αυτούς. 
4. Πόλεμο, διαταγή δημόσιας αρχής, αντιστάσεις κατά των Αρχών, τρομοκρατικές ενέργειες, 
στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις και πολιτικές ταραχές,  πυρηνικούς κινδύνους, 
εκρήξεις, θερμότητα ή ακτινοβολία που προέρχονται από τη μεταστοιχείωση ατομικού πυρήνα 
(διάσπαση, σύντηξη, ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση ατομικών μορίων, ανάφλεξη ή έκρηξη 
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ραδιενεργών υλικών, πυρηνικά απορρίμματα ή κατάλοιπα της καύσης πυρηνικών καυσίμων, 
ιονίζουσες ακτινοβολίες, χημικό, βιολογικό, βιοχημικό ή ηλεκτρομαγνητικό όπλο.
5. Αναντιστοιχία μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων αυτών. 
6. Συμβουλές, σχεδιασμό, καθορισμό και επιτυχία/αποτυχία επίτευξης προδιαγραφών καθώς 
και πλημμελή παροχή υπηρεσιών.
7. Απώλειες  ή ζημιές που προκαλούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία προσώπου 
που συνδέεται με τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο με οποιουδήποτε τύπου 
σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου καθώς και οι προστιθέμενοι στον λήπτη της ασφάλισης ή/
και τον ασφαλισμένο κατά την εργασία τους ή με αφορμή αυτήν.
8. Ευθύνη που σχετίζεται με ή απορρέει από την πώληση, παρασκευή, κατασκευή, επεξεργασία, 
διαχείριση, διανομή, αποθήκευση, παράδοση, ανάκληση ή μείωση αξίας προϊόντων.
9. Παράνομες ή αξιόποινες πράξεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου ή/και 
των τυχόν υπ’ αυτών προστιθέντων όταν βρίσκονται υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή 
οινοπνευματωδών ποτών. 
10. Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν δυσφήμιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχουν σαν 
αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας/ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών 
ονομάτων, εμπορικών σημάτων, ή κατατεθειμένων σχεδίων.
11. Τη μη τήρηση εκ μέρους του ασφαλισμένου οποιασδήποτε από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή την ευθύνη που ανέλαβε ο ασφαλισμένος με σύμβαση ή άλλη συμφωνία ή 
ρήτρα. Η εξαίρεση δεν θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος θα έφερε ευθύνη 
ακόμα και αν δεν υπήρχαν οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες ή ρήτρες.
12. Κάθε μορφής χρηματικά πρόστιμα, ποινές, εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης, 
οποιασδήποτε αιτιολογίας ή προέλευσης.
13. Ευθύνη διευθυντών, μελών διοικητικού συμβουλίου ή/και διοικούντων προσώπων.
14. Αμίαντο ή παράγωγα αμιάντου ή υλικά ή προϊόντα που περιέχουν αμίαντο. 
15. Απώλεια ή ζημιά ηλεκτρονικών δεδομένων απώλεια στοιχείων (οποιασδήποτε φύσης), 
είτε γραπτών, είτε εντύπων ή αναπαραγομένων με οποιαδήποτε μέθοδο, ή πληροφοριακών 
στοιχείων που είναι καταχωρημένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αποθηκευμένα ηλεκτρονικά. 
16. Ασθένειες, διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές ή μεταβολισμούς των κυττάρων ή 
οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση σωματική βλάβη σε τρίτους ή υλικές ζημίες σε αντικείμενα 
ή συστήματα ή εφαρμογές που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
(ΕΜF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR) οποιουδήποτε είδους, από οπουδήποτε και 
αν εκπέμπονται. 
17. 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, περιλαμβανομένης και της ευθύνης που απορρέει από θάνατο, 
εθισμό, παροξυσμό, σωματική ή διανοητική ή νευροφυτική διαταραχή ή μεταβολισμούς κυττάρων, 
καθώς και ευθύνη από την παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση, διαφήμιση ή με 
οποιονδήποτε τρόπο προώθηση αυτών των προϊόντων.
18. Απώλειες ή ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου 
καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων τα οποία τελούν υπό τη φύλαξη ή εποπτεία του 
ασφαλισμένου ή προστιθεμένων αυτού, ή περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραδόθηκαν στον 
ασφαλισμένο για να φορτωθούν, μεταφερθούν ή εκφορτωθούν.
19. Απώλειες ή ζημιές συνεπεία κλονισμού ή μετακίνησης ή εξασθένησης ή οποιασδήποτε 
επέμβασης πάνω στα υποστηρίγματα ή τα θεμέλια ακινήτων ή καθιζήσεων που σχετίζονται με 
την καλυπτόμενη ευθύνη του ασφαλισμένου.
20. Την ιδιοκτησία, χρήση, λειτουργία οποιουδήποτε τροχοφόρου, αυτοκινούμενου ή μη, 
οχήματος, πλωτού ή εναέριου μέσου ή από ζώα, ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα παντός 
είδους (η εξαίρεση δεν ισχύει για ανελκυστήρες μεταφοράς προσώπων), γεωργικά μηχανήματα, 
μηχανήματα έργων.

 16



21. Απώλειες ή ζημιές που θα προκληθούν μέσα σε χώρους στάθμευσης, οι οποίοι ανήκουν 
στον ασφαλισμένο ή χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς 
του.  
22. Απώλειες ή ζημιές από τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, παραλαβή ή/και συλλογή 
εμπορευμάτων και άλλων αντικειμένων από χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μεταφορικό μέσο.
23.Απώλειες ή ζημιές από την κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία,  
μεταφορά  ή χρήση εκρηκτικών  και/ή αερίων υπό πίεση σε δοχεία (η εξαίρεση δεν ισχύει 
για υγραέρια, αέρια χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά σε κατοικίες, νοσοκομεία, κλινικές, 
ξενοδοχεία και γενικά χώρους διαβίωσης προσώπων).
24. Ζημιές σε σοδειές, δάση, άλση, αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα καλλιεργημένες 
εκτάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές μονάδες.
25. Απώλειες ή ζημιές από ρύπανση οποιασδήποτε μορφής ή αιτιολογίας ή κάθε είδους 
μόλυνση της επιφανείας του εδάφους, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας ή των υδάτων.
26. Απώλειες ή ζημιές από αποχετεύσεις και γενικά αγωγούς εκβολής και εκπομπής υγρών ή 
αερίων μαζών, από την εκπομπή, 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.
27. Απώλειες ή ζημιές που σχετίζεται με διακοπή, μείωση, αλλοίωση ή εκτροπή υδάτινων 
λεκανών, πόρων, πηγών, φυσικών ή/και τεχνητών ρευμάτων και διαύλων, κοιτασμάτων 
μεταλλεύματος ή άλλων φυσικών πηγών ενέργειας του υπεδάφους.
28. Απώλειες 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.
29. Αξιώσεις για απώλειες ή ζημιές που συνέβησαν στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά, δικαστικές 
διεκδικήσεις που εισήχθησαν σε δικαστήρια ή διαιτητικά όργανα στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά, 
καθώς και αξιώσεις επί των οποίων μπορεί να εκδοθούν δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις που 
εκδόθηκαν σε οποιαδήποτε χώρα εφάρμοσε δίκαιο των Η.Π.Α. ή του Καναδά.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος πρέπει να τηρεί χωρίς παρέκκλιση τους νόμους 
και διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και να παίρνει τις εύλογες προφυλάξεις για να αποφευχθεί 
η πρόκληση ζημιών. Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος ο  λήπτης της ασφάλισης 
ή/και ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση: 
• Να ειδοποιήσει τις Αρχές αμέσως μόλις πληροφορηθεί το γεγονός και χρησιμοποιήσει όλα 
τα μέσα για να περιορίσει τη ζημιά καθώς και να πράξει οτιδήποτε θα του υπαγόρευε το δικό 
του συμφέρον, αν δεν ήταν ασφαλισμένος. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από 
τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρία. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η 
Εταιρία οφείλει να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν 
αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες. 
• Να  ειδοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο την Εταιρία αμέσως και να της υποβάλει, μέσα σε 
οκτώ (8) ημέρες, σχετική γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς) που να περιλαμβάνει την αιτία του 
ζημιογόνου γεγονότος, περιγραφή των πραγματικών περιστατικών και όλων των πληροφοριών 
που σχετίζονται με αυτή, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών και το 
κόστος αυτών και εφεξής να υποβάλλει μέσα σε εύλογο χρόνο οποιαδήποτε δικαιολογητικά, 
αποδεικτικά μέσα και πληροφορίες που θα του ζητηθούν.
• Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που 
σχετίζεται με τη ζημιά, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
• Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά από ζημιογόνο γεγονός 
ή  ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που 
έπαθαν ή προκάλεσαν  ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο 
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ή/και τον πραγματογνώμονα της Εταιρίας, προς τον οποίο οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή και 
εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση 
του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.
• Να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία για οποιοδήποτε γεγονός ή οποιαδήποτε απαίτηση 
αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση. Η ενημέρωση 
πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό 
της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει 
η Εταιρία. 
• Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή 
αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό απαίτησης τρίτου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της 
Εταιρίας. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του 
λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, την απόκρουση ή τον διακανονισμό απαίτησης ή 
να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς 
ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον 
ειδοποιήσει σχετικά. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων 
και στοιχείων του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου και να ζητά οποιοδήποτε 
αποδεικτικό που νόμιμα είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και της 
έκτασης της ζημιάς. Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί  στη διεξαγωγή 
οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης της 
ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η 
Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Η παραλαβή οποιωνδήποτε εγγράφων (και 
των δικογράφων) από την Εταιρία καθώς και το γεγονός ότι προέβη σε οποιεσδήποτε ενέργειες 
δεν σημαίνει και αποδοχή εκ μέρους της της ευθύνης για την κάλυψη της ζημιάς.
Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο των παραπάνω 
υποχρεώσεών του παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να απαλλαγεί από οποιαδήποτε υποχρέωση 
για καταβολή αποζημίωσης  ή/και να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε Ειδικό Όρο ή Πρόσθετη Πράξη ή ειδική συμφωνία 
αποτυπωμένη στο ασφαλιστήριο, η τυχόν οφειλόμενη από την Εταιρία αποζημίωση υπολογίζεται, 
σε περίπτωση ευθύνης για πρόκληση υλικών ζημιών, με βάση την αξία που έχουν τα ζημιωθέντα 
κατά τον χρόνο της ζημιάς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε άλλη αξία, π.χ., προσωπική 
ή συναισθηματική.
Αν αξίωση τρίτου καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο, η Εταιρία έχει το δικαίωμα:
α. Ή να αποζημιώσει τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, οπότε απαλλάσσεται από 
κάθε άλλη, δικαστική ή εξώδικη, ευθύνη της προς τρίτους,
β. ή να προσφέρει στον ασφαλισμένο ποσό μέχρι το ανώτατο όριο αποζημίωσης που προβλέπεται 
από τους όρους του ασφαλιστηρίου για τη συγκεκριμένη περίπτωση ή να καταθέσει το σχετικό 
ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομά του, και έτσι να απαλλαγεί πλήρως 
από όλες ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το ασφαλιστήριο,
γ.  ή να αποζημιώσει απευθείας τους τρίτους για αξιώσεις τους, εκτός αν ο λήπτης της ασφάλισης 
ή/και ο ασφαλισμένος δηλώσει εγγράφως πως απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε υποχρέωσή της. 
Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού προηγουμένως αφαιρεθεί τυχόν συμφωνημένη απαλλαγή. 
Η Εταιρία έχει δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια του ζημιογόνου γεγονότος και τις 
περιστάσεις κάτω από τις οποίες αυτό συνέβη. Η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα να ερευνά για 
την ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος κατά τον χρόνο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός. Η 
Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο από το ασφαλισμένο, 
ευθύνεται δε μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ζημιογόνο γεγονός και όχι για 
τυχόν άλλες, αποθετικές ζημιές ή ζημιές από στέρηση χρήσης, νομής ή κατοχής αντικειμένου 
που έπαθε ζημιά, καθώς και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά, μείωση αγοραστικής αξίας και 
συναφείς αξιώσεις, έστω και αν αυτές προέρχονται από την επέλευση ζημιογόνου περιστατικού 
που καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο.
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Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου ή/και του 
δικαιούχου του ασφαλίσματος ή/και των προσώπων που συνοικούν με αυτούς ή/και των νομίμων 
εκπροσώπων ή αντιπροσώπων τους ή/και οποιωνδήποτε προσώπων που ενήργησαν σύμφωνα 
με εντολή, για λογαριασμό ή προς το συμφέρον τους, είτε για δόλο είτε για βαριά αμέλεια είτε 
με κατηγορία σχετική με την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, θέμα αποζημίωσης δεν 
μπορεί να ικανοποιηθεί προτού εκδοθεί αμετάκλητη απαλλαγή από την κατηγορία ή η υπόθεση 
τεθεί στο αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη 
λήξη του ασφαλιστηρίου, για το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση 
του ποσού της αποζημίωσης που καταβλήθηκε. Ο λήπτης της ασφάλισης, καταβάλλοντας το 
αντίστοιχο ασφάλιστρο, μπορεί να ζητήσει την επανασύσταση του ασφαλισμένου ποσού για 
την τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο, το οποίο θα ανασυσταθεί αυτόματα, με την ανανέωση της 
επόμενης ασφαλιστικής περιόδου.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατά από το ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης τα 
τυχόν ανεξόφλητα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου, έστω και αν αυτά δεν είναι ληξιπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η έκταση της ζημιάς και οι δαπάνες για την αποκατάστασή της, σε περίπτωση που τα μέρη 
διαφωνούν, προσδιορίζεται ή με διαιτησία ή δικαστικά (χωρίς να προηγηθεί διαιτησία), με κοινή 
συμφωνία των μερών.
Ως τόπος διαιτησίας ορίζεται η έδρα της Εταιρίας και εφαρμοστέο δίκαιο επί της διαδικασίας 
αυτής το Ελληνικό (άρθρο 867 επ. Κ.Πολ.Δικ.). 
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να ζητήσει εγγράφως  τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς 
προτείνοντας έναν διαιτητή και καλώντας το έτερο μέρος να ορίσει τον διαιτητή του μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Το μέρος στο οποίο απευθύνεται η κλήση οφείλει μέσα 
στην οριζόμενη προθεσμία να ανακοινώσει σ’  εκείνο που το καλεί, τον διαιτητή που αυτό 
ορίζει.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο έτερος διαιτητής διορίζεται από το Ειρηνοδικείο του τόπου της 
διαιτησίας, ύστερα από αίτηση του επισπεύδοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 878 
του Κ.Πολ.Δικ.. 
Αντικείμενο της διαιτησίας είναι:
α. Ο προσδιορισμός της φυσικής αιτίας από την οποία προήλθε το ατύχημα, όσο αυτό είναι 
δυνατό.
β. Η  περιγραφή του ατυχήματος και η επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων του λήπτη 
ασφάλισης/ασφαλισμένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 των Γενικών Όρων, σε σχέση με 
την πραγματική κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν η τυχόν ανακρίβεια σχετίζεται με το ατύχημα 
ή τις συνέπειες αυτού.
γ. Ο προσδιορισμός της αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων κατά την ημέρα του ατυχήματος.
δ. Η εκτίμηση του ύψους της ζημιάς των ασφαλισμένων αντικειμένων, την ημέρα που έγινε το 
ατύχημα. 
Ρητά συμφωνείται ότι αντικείμενο της διαιτησίας δεν μπορεί να είναι θέματα ύπαρξης ευθύνης 
και υποχρέωσης της Εταιρίας για την πληρωμή αποζημίωσης.
Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τον διορισμό των διαιτητών, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι επιβάλλουν την, για κάποιο διάστημα, 
παράταση της προθεσμίας εφόσον συμφωνούν και οι δύο διαιτητές. Εφόσον οι διαιτητές δεν 
συμφωνήσουν, οφείλουν, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη διαφωνία, να ορίσουν έναν 
επιδιαιτητή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας για τον διορισμό του επιδιαιτητή μέσα στην προθεσμία 
αυτή, τον επιδιαιτητή ορίζει το Ειρηνοδικείο του τόπου διεξαγωγής της διαιτησίας, ύστερα 
από αίτηση ενός διαιτητή ή ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 878 του Κ.Πολ.Δικ.. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των διαιτητών, υπερισχύει η γνώμη του 
επιδιαιτητή.
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Η διαιτητική απόφαση συντάσσεται εγγράφως, περιέχει τα κατ’ άρθρο 892 Κωδ.Πολ.Δικ. 
οριζόμενα στοιχεία και αναφέρει υποχρεωτικά ποιος επιβαρύνεται με την αμοιβή των διαιτητών, 
του επιδιαιτητή, καθώς και για όλα τα τέλη και τα έξοδα της διαιτησίας, με βάση την αρχή της ήττας. 
Η διαιτητική απόφαση είναι αμετάκλητη, υποχρεωτική και δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη 
και δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
Πριν τελειώσει τελεσίδικα η διαιτησία, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος δεν έχει 
το δικαίωμα να κάνει αγωγή εναντίον της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση η αγωγή είναι 
απαράδεκτη. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή, δηλαδή μετά την απόφαση της διαιτησίας, θα 
επιδικάζονται τόκοι από την επίδοση της αγωγής.
Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρίας είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαιτησίας.
Η επιλογή της διαιτησίας σαν τρόπος εκτίμησης της ζημιάς και η συμμετοχή της Εταιρίας στη 
διεξαγωγή της δεν έχει σε καμιά περίπτωση την έννοια ότι η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρέωσή 
της για αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Με την καταβολή αποζημίωσης, η Εταιρία υποκαθίσταται αυτόματα στα δικαιώματα του 
ασφαλισμένου έναντι παντός τρίτου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και για το σκοπό 
αυτόν ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να παρέχει κάθε διευκόλυνση ή εκχώρηση δικαιωμάτων 
στην Εταιρία και να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει ή περιορίσει 
αυτά τα δικαιώματα. Ο ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα στην Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά 
του και της δίνει το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά, στο 
όνομά της ή και στο όνομά του, για αποζημίωσή της από τρίτο. Αν, από υπαιτιότητα του λήπτη της 
ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώματος, η 
Εταιρία έχει δικαίωμα να επιδιώξει από αυτόν αποκατάσταση της ζημιάς της.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ 
Συμφωνείται ρητά ότι για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από το ασφαλιστήριο, 
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) 
χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να παίρνει τις εύλογες 
προφυλάξεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμιά παρέκκλιση τους 
νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν.
Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, όλα τα έξοδα για τη σύνταξη αυτής της ασφαλιστικής 
σύμβασης, για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης και κάθε άλλης πράξης που πηγάζει από αυτή 
(π.χ. έξοδα που τυχόν προβλέπονται από διατάξεις νόμων που ισχύουν κάθε φορά), βαρύνουν 
τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο, όπως επίσης και όλα τα έξοδα στα οποία θα 
υποβληθεί η Εταιρία, από τις τυχόν κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή από τις τυχόν κατασχέσεις 
στα χέρια της, σαν τρίτη.
Μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτό το ασφαλιστήριο, δεν είναι ισχυρή για την 
Εταιρία, εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΟ 100-1001 Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/Οικογενείας

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου  για σωματικές βλάβες, ή/και υλικές ζημιές προς 
τρίτους, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή/και του/της συζύγου ή/και  των ανήλικων 
παιδιών τους (εφόσον συνοικούν με αυτόν), ή/και των οικιακών βοηθών του ή/και των λοιπών 
προστιθέντων από αυτόν:
1. Από τις δραστηριότητες και ενασχολήσεις της ιδιωτικής του (των) ζωής.
2. Από την ιδιοκτησία ή/και τη χρήση της κύριας ή δευτερεύουσας/εξοχικής κατοικίας του. Αν 
το ακίνητο αποτελεί μέρος συνιδιόκτητου κτίσματος, η ασφάλιση καλύπτει τόσο τις ζημιές για 
τις οποίες ευθύνεται αποκλειστικά ο ασφαλισμένος σαν ιδιοκτήτης, όσο και εκείνες της κοινής 
ιδιοκτησίας, για τις οποίες ευθύνεται σαν συνιδιοκτήτης κατά την αναλογία που ορίζεται στην 
πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και/ή τον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών ή 
από το εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας του επί του ακινήτου.
3. Από την κατοχή κατοικίδιων ζώων.
4. Από την οδήγηση ποδηλάτου.
5. Κατά την ερασιτεχνική άσκηση αθλημάτων που δεν χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου από την ιδιοκτησία/χρήση κατοικίας 
προϋποθέτει ότι:
α. Αυτή έχει κτιστεί νόμιμα και σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.) της 
περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε η απαιτούμενη άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας. 
β. Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της, ο εξοπλισμός της και ο περιβάλλων αυτή χώρος, αν 
υπάρχει, συντηρείται και διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει: 
1. Ζημιά που προκαλείται από οποιαδήποτε επαγγελματική ή βιοποριστική δραστηριότητα του 
ασφαλισμένου. 
2. Ζημιά που είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής σε αθλήματα που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, 
(extreme sports), συμπεριλαμβανομένου του κυνηγιού και του θαλάσσιου ή χειμερινού σκι.
3. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.
4. Αξιώσεις εξ αφορμής ιδιοκτησίας/φιλοξενίας σκύλων ράτσας ροτβάϊλερ (rottweiler), 
ντόμπερμαν (Doberman), πiτ μπουλ (pitbull).
5. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).

ΕΟ 100-1002 Αστική Ευθύνη από την ιδιοκατοίκηση ιδιόκτητου ακινήτου  

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες, ή/και υλικές ζημιές προς 
τρίτους, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του που σχετίζονται με την ιδιοκατοίκηση ιδιόκτητου 
ακινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Αν το ακίνητο αποτελεί μέρος συνιδιόκτητου 
κτίσματος, η ασφάλιση καλύπτει τόσο τις ζημιές για τις οποίες ευθύνεται αποκλειστικά ο 
ασφαλισμένος σαν ιδιοκτήτης, όσο και εκείνες της κοινής ιδιοκτησίας, για τις οποίες ευθύνεται σαν 
συνιδιοκτήτης κατά την αναλογία που ορίζεται στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και/ή 
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τον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών ή από το εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας 
του επί του ακινήτου. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου από την ιδιοκτησία/χρήση του ακινήτου  
προϋποθέτει ότι:
α. Αυτό έχει κτιστεί νόμιμα και σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.) της 
περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε η απαιτούμενη άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας. 
β. Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του, ο εξοπλισμός της και ο περιβάλλων αυτή χώρος, αν 
υπάρχει, συντηρείται και διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει: 
1. Ζημιά από οποιαδήποτε επαγγελματική ή βιοποριστική δραστηριότητα του ασφαλισμένου.
2. Ζημιά από οποιαδήποτε εργασία επιδιόρθωσης, κατασκευής, εγκατάστασης, ανακαίνισης των 
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του ακινήτου. 
3. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
4. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200 2008).

EO 100-1003 Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Κοινόχρηστων & Κοινόκτητων Χώρων Κτιρίων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ  
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή, και των 
συνιδιοκτητών του ακινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, για σωματικές βλάβες και/ή 
υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους.
Η κάλυψη αφορά ζημιές που σχετίζονται με τη διαχείριση, χρήση και γενικά λειτουργία των 
κοινόχρηστων ή/και κοινόκτητων χώρων, όπως ενδεικτικά – της εισόδου, του κλιμακοστασίου, 
των διαδρόμων, της ταράτσας, της στέγης, των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, των 
ανελκυστήρων, του δώματος (αν δεν αποτελεί διαμέρισμα), των καπνοδόχων, των μετωπών των 
μπαλκονιών, της πρόσοψης του ακινήτου και του περιβάλλοντα χώρου. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι:
α. Το ακίνητο έχει κτιστεί νόμιμα και σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.) της 
περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε η απαιτούμενη άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας. 
β. Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του, ο εξοπλισμός του και ο περιβάλλων αυτό χώρος, αν 
υπάρχει, συντηρείται και διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει: 
1. Ζημιά που προκαλείται από οποιαδήποτε δραστηριότητα του ασφαλισμένου υπό ιδιότητα άλλη 
από αυτή του διαχειριστή και οποιαδήποτε επαγγελματική ή βιοποριστική δραστηριότητα του 
ασφαλισμένου ή/και των συνιδιοκτητών ή/και των ενοίκων του ακινήτου.
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2. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.
3. Ζημιά από οποιαδήποτε εργασία επιδιόρθωσης, κατασκευής, εγκατάστασης, ανακαίνισης των 
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του ακινήτου, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, 
με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο ασφαλιστήριο.
4. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
5. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200 2008).

EO 100-1004 Αστική Ευθύνη Κυνηγών-Μελών Κυνηγετικών Συλλόγων 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η έναντι τρίτων αστική ευθύνη των  ασφαλισμένων  κυνηγών, μελών του κυνηγετικού 
συλλόγου που αναγράφεται στην 1η σελίδα αυτού του ασφαλιστηρίου για  σωματικές βλάβες 
ή/και  υλικές ζημιές που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την ερασιτεχνική άσκηση του 
κυνηγιού με τα νόμιμα συνήθη μέσα, σύμφωνα με το «Νόμο περί Θήρας» όπως εκάστοτε ισχύει.  

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του παρόντος, η 
παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τους ασφαλισμένους  κυνηγούς-
μέλη του κυνηγετικού συλλόγου που αναγράφεται στην 1η σελίδα αυτού του ασφαλιστηρίου για 
την αστική τους ευθύνη «ως κατόχων κυνηγετικών σκύλων» με την προϋπόθεση ότι κάθε κάτοχος 
κυνηγετικού σκύλου θα τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς, όπως αυτή 
εκάστοτε ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει: 
1. Οποιαδήποτε υλική ζημιά ή/και σωματική βλάβη συμβεί σε τρίτους σε χώρους όπου 
απαγορεύεται από τη νομοθεσία, ή από  αποφάσεις των οικείων δασαρχείων ή  από άλλη κρατική 
αρχή, το κυνήγι. Αντίθετα, αυτή η εξαίρεση δεν ισχύει για ατυχήματα που ενδεχομένως συμβούν 
μέσα σε σκοπευτήρια,  που λειτουργούν νόμιμα, κατά τη διάρκεια της εξάσκησης των κυνηγών ή/
και αθλητικών σκοπευτικών αγώνων, με διοργανωτή τον Κυνηγετικό Σύλλογο ή την Κυνηγετική 
Ομοσπονδία.
2. Οποιαδήποτε υλική ζημιά ή/και σωματική βλάβη συμβεί σε τρίτους από υπαιτιότητα των 
ασφαλισμένων  κυνηγών, εκτός της κυνηγετικής περιόδου.
3. Ατυχήματα και σωματικές βλάβες σε σκύλους.
4. Οποιαδήποτε υλική ζημιά ή/και σωματική βλάβη συμβεί σε τρίτους  από τη συμμετοχή των 
ασφαλισμένων κυνηγών  σε δραστηριότητες του κυνηγετικού συλλόγου πλην της θήρας και εκτός 
των αγωνιστικών χώρων των σκοπευτηρίων.
5. Οποιαδήποτε ευθύνη του κυνηγού ως προέδρου, τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. 
κυνηγετικού συλλόγου ή κυνηγετικής ομοσπονδίας. 
6. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

EO 200-2001 Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Εμπορικών Κέντρων 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή, και των 
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συνιδιοκτητών του ακινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, για σωματικές βλάβες ή/και 
υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους.
Η κάλυψη αφορά ζημιές που σχετίζονται με τη διαχείριση, χρήση και γενικά λειτουργία των 
κοινόχρηστων ή/και κοινόκτητων χώρων και εγκαταστάσεων, όπως ενδεικτικά – της εισόδου, 
του κλιμακοστασίου, των διαδρόμων, της ταράτσας, της στέγης, των εγκαταστάσεων κεντρικής 
θέρμανσης, των ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών μεταφοράς προσώπων,  της πρόσοψης 
του ακινήτου και του περιβάλλοντα χώρου, εφόσον αυτός, βάσει καταστατικού, ανήκει στους 
κοινόχρηστους χώρους.  

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι:
α. Το ακίνητο έχει κτιστεί νόμιμα και σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.) της 
περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε η απαιτούμενη άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας. 
β. Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός της και ο περιβάλλων το ακίνητο  χώρος, 
αν υπάρχει, συντηρούνται  και διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Ζημιές που οφείλονται ή σχετίζονται με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας των 
ιδιοκτητών εντός των χώρων των καταστημάτων και γραφείων τους.
2. Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε είδους εργασιών που αφορούν 
εκτεταμένες και μη συνήθεις εργασίες  συντήρησης, επιδιόρθωσης, κατασκευές ή εργασίες 
εγκατάστασης νέου καταστήματος ή ανακαίνισης και γενικά κάθε οικοδομική εργασία ή εκτεταμένη 
επισκευή του εμπορικού κέντρου. 
3. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
4. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
5. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200 2008).
6. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

EO 200-2002 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Γραφείων 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που 
θα προκαλέσει ο ίδιος ή οι υπάλληλοί του σε τρίτους κατά την επίσκεψη και παραμονή τους 
στον ασφαλιζόμενο χώρο,  από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του(ς) και που θα προκύπτουν, 
αποκλειστικά και μόνο, από τη λειτουργία των χώρων του ακινήτου που αναγράφεται στο 
ασφαλιστήριο. Αν το ακίνητο αποτελεί μέρος συνιδιόκτητου κτίσματος, η ασφάλιση καλύπτει 
τόσο τις ζημιές για τις οποίες ευθύνεται αποκλειστικά ο ασφαλισμένος σαν ιδιοκτήτης, όσο και 
εκείνες της κοινής ιδιοκτησίας, για τις οποίες ευθύνεται σαν συνιδιοκτήτης κατά την αναλογία 
που ορίζεται στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και /ή τον κανονισμό των σχέσεων των 
συνιδιοκτητών ή από το εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας του επί του ακινήτου. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η ασφάλιση αυτή επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για 
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σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές τρίτων από:
1.Την πτώση στεγάστρων, επιγραφών, ιστών, εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων, προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων, καπνοδόχων, επιχρισμάτων, μαρμάρων, και άλλων οικοδομικών υλικών του 
ακινήτου εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή των τυχόν βελτιώσεων αυτού ή 
είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και επισκευή του ακινήτου με βάση το συμφωνητικό μίσθωσης.
2. Τη λειτουργία χώρου αναψυκτηρίου και εστιατορίου που εξυπηρετείται από έμμισθο προσωπικό 
του ασφαλισμένου και όχι τρίτου.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου από την ιδιοκτησία/χρήση του ακινήτου  
προϋποθέτει ότι οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του, ο εξοπλισμός του και ο περιβάλλων 
αυτό χώρος, αν υπάρχει, συντηρείται και διατηρείται σε καλή κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
2. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.
3. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης.

EO 200-2003 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εμπορικού Καταστήματος 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που 
θα προκληθούν σε τρίτους, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή των υπαλλήλων του, 
αποκλειστικά και μόνο από τη λειτουργία της επιχείρησης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και, 
συγκεκριμένα, από:
1. Την εσωτερική και εξωτερική δομή του καταστήματος, από τις διακοσμήσεις, βελτιώσεις του 
κτιρίου, τις διαφημιστικές επιγραφές και τον εξοπλισμό. 
2. Τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (ανελκυστήρες, περονοφόρα)  και  μηχανημάτων 
μεταφοράς προϊόντων (παλετοφόρα) κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εμπορευμάτων εντός 
των χώρων λειτουργίας της επιχείρησης, ή κατά την παραλαβή/παράδοση των εμπορευμάτων.
3. Τη λειτουργία αναψυκτηρίου, εστιατορίου ή χώρων φύλαξης ανηλίκων (παιδότοποι) εφόσον 
υπάρχουν και λειτουργούν από το έμμισθο προσωπικό του ασφαλισμένου και όχι τρίτου.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1. Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια  λειτουργίας.  
2. Στην επιχείρηση εφαρμόζονται και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των χώρων λειτουργίας της.
3. Οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση διαθέτουν τα απαραίτητα αντικειμενικά προσόντα 
(εκπαίδευση, τίτλους σπουδών και ό,τι άλλο προβλέπεται για την άσκηση του επαγγέλματός τους), 
εφόσον απαιτούνται.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν από τη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων - καταστημάτων 
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που λειτουργούν αυτόνομα αλλά συστεγάζονται ή φιλοξενούνται προσωρινά με την ασφαλισμένη 
επιχείρηση.
2. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
3. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση 
μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Επέκτασης Αστικής 
Ευθύνης για κλοπή προσωπικών αντικειμένων πελατών (ΕΟ 900-9008).
4. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
5. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200 2008).

EO 900-9008 Επέκταση αστικής ευθύνης για κλοπή προσωπικών αντικειμένων πελατών

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται  η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων/προστιθέντων του για 
απώλεια λόγω  κλοπής προσωπικών αντικειμένων πελατών του από τους χώρους λειτουργίας των 
ασφαλισμένων εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτές.  Η αποζημίωση 
δεν μπορεί, ανά αντικείμενο, ανά αξίωση και ανά πελάτη-τρίτο να υπερβεί το ποσοστό επί του 
ασφαλισμένου ορίου υλικών ζημιών που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, η δε συνολική ευθύνη 
της Εταιρίας για αποζημίωση απωλειών λόγω κλοπής προσωπικών αντικειμένων πελατών του 
ασφαλισμένου δεν μπορεί να υπερβεί, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, το ποσό που αντιστοιχεί 
στο 1% της αθροιστικά ανώτατης ευθύνης περιόδου του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη ισχύει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.  Κάθε κλοπή θα δηλώνεται αμέσως στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και θα υποβάλλεται 
σχετική μήνυση.
2. Εάν η ασφαλισμένη επιχείρηση διαθέτει ερμάρια, θυρίδες, αποδυτήρια, βεστιάριο για την 
προσωρινή φύλαξη προσωπικών αντικειμένων, ο χώρος να επιτηρείται από το προσωπικό ή να 
παραδίνονται στους πελάτες τα κλειδιά των μηχανισμών.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις λόγω κλοπής οχημάτων, χρημάτων, επιταγών, πιστωτικών/χρεωστικών 
καρτών ή καρτών ανάληψης μετρητών, εγγράφων, δελτίων και λαχνών τυχερών παιχνιδιών, 
συναλλαγματικών, τίτλων, κοσμημάτων, ρολογιών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων ή μετάλλων 
και εν γένει πολύτιμων αντικειμένων.

EO 200-2004 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Πολυκαταστημάτων Τροφίμων (supermarket)

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που 
θα προκληθούν σε τρίτους, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή των υπαλλήλων του/ 
προστιθέντων του, αποκλειστικά και μόνο από τη λειτουργία της επιχείρησης που αναγράφεται στο 
ασφαλιστήριο και, συγκεκριμένα, από:
1. Την εσωτερική και εξωτερική δομή του καταστήματος, από τις διακοσμήσεις, βελτιώσεις του 
κτιρίου, τις διαφημιστικές επιγραφές και τον εξοπλισμό. 

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



2. Τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (ανελκυστήρες, περονοφόρα) και μηχανημάτων 
μεταφοράς προϊόντων (παλετοφόρα) κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εμπορευμάτων εντός 
των χώρων λειτουργίας της επιχείρησης, ή κατά την παραλαβή/παράδοση των εμπορευμάτων.
3. Τη λειτουργία αναψυκτηρίου, εστιατορίου ή χώρων φύλαξης ανηλίκων (παιδότοποι) εφόσον 
υπάρχουν και λειτουργούν από το έμμισθο προσωπικό του ασφαλισμένου και όχι τρίτου.
4. Τη λειτουργία ειδικών διαμορφωμένων χώρων έκθεσης, παρουσίασης και επίδειξης προϊόντων 
(stand) από τρίτους, με την προηγούμενη όμως συγκατάθεση του ασφαλισμένου. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1. Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια  λειτουργίας.
2. Στην επιχείρηση εφαρμόζονται και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
των χώρων λειτουργίας της.
3. Οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση διαθέτουν τα απαραίτητα αντικειμενικά προσόντα 
(εκπαίδευση, τίτλους σπουδών, βιβλιάρια υγείας και ό,τι άλλο προβλέπεται για την άσκηση του 
επαγγέλματός τους), εφόσον απαιτούνται.
  
ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1.  Ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ή εξαιτίας των τροχήλατων καλαθιών μεταφοράς 
προϊόντων.
2. Ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν από τη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων - καταστημάτων 
που λειτουργούν αυτόνομα αλλά συστεγάζονται ή φιλοξενούνται προσωρινά με την ασφαλισμένη 
επιχείρηση.
3. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
4. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

EO 200-2005 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Καταστημάτων Εστίασης & Ψυχαγωγίας 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του, για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων και 
των πελατών, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην 
ασφαλισμένη επιχείρηση. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1. Το ακίνητο της ασφαλισμένης επιχείρησης έχει κτισθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης 
άδειας και σύμφωνα με αυτή και διατηρείται σε καλή κατάσταση.
2. Οι εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης επιχείρησης, οι πρόσθετες κατασκευές, ο διάκοσμος 
πληρούν τις επιβαλλόμενες προδιαγραφές και τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία ή/
και από συμφωνητικά ενοικίασης ή παραχώρησης χρήσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της 
επιχείρησης και όποιων αρμοδίων φορέων (δήμων, περιφερειών) και συντηρούνται σύμφωνα με 
αυτές.
3. Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια  λειτουργίας.
4. Στην επιχείρηση εφαρμόζονται και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των χώρων λειτουργίας της.
5. Οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση διαθέτουν τα απαραίτητα αντικειμενικά προσόντα 
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(εκπαίδευση, τίτλους σπουδών, βιβλιάρια υγείας και ό,τι άλλο προβλέπεται για την άσκηση του 
επαγγέλματός τους), εφόσον απαιτούνται.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1.  Αξιώσεις που σχετίζονται με υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες τρίτων από δραστηριότητες του 
ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του που είναι διαφορετικές από αυτές που 
περιγράφονται στο ασφαλιστήριο ή που προβλέπονται από την άδεια άσκησης του επαγγέλματός 
τους.
2. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
3.  Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008). 
4. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση 
μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Επέκτασης Αστικής 
Ευθύνης για κλοπή προσωπικών αντικειμένων πελατών (ΕΟ 900-9008).
5. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900-9002).
6. Αξιώσεις εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του ασφαλισμένου χώρου 
καθώς και ζημιές με αφορμή ή κατά τη διάρκεια αψιμαχιών, διενέξεων, διαπληκτισμών μεταξύ των 
πελατών ή ζημιές από άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών 
ή άλλων τοξικών ουσιών.

EO 200-2006 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Κινηματογράφων-Θεάτρων

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του, για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων και 
των πελατών της επιχείρησης κατά την παραμονή τους στον ασφαλισμένο χώρο, από αμελείς 
πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση, 
εφόσον αυτή λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως αίθουσα κινηματογραφικών προβολών, 
θεατρικών παραστάσεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι αυτός θα συμμορφώνεται προς 
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και θα παίρνει όλα τα προβλεπόμενα και ενδεικνυόμενα μέτρα 
ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
2. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



3. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900-9002).

EO 200-2007 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Παιδότοπου

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ     
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του  
(περιλαμβανομένων και των προστιθέντων από τον ασφαλισμένο νηπιαγωγών, παιδαγωγών 
και καλλιτεχνών), για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, 
περιλαμβανομένων και των πελατών της επιχείρησης κατά την παραμονή τους στον ασφαλισμένο 
χώρο, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην 
ασφαλισμένη επιχείρηση, εφόσον αυτή λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως παιδότοπος. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1. Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας.
2. Στην επιχείρηση εφαρμόζονται και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των χώρων λειτουργίας της.
3. Οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση διαθέτουν τα απαραίτητα αντικειμενικά προσόντα 
(εκπαίδευση, τίτλους σπουδών, βιβλιάρια υγείας και ό,τι άλλο προβλέπεται για την άσκηση του 
επαγγέλματός τους), εφόσον απαιτούνται.
4. Όταν η επιχείρηση λειτουργεί, τελεί υπό την επίβλεψη του ασφαλισμένου ή υπαλλήλου  της 
επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
2. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
3.   Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008).
4. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.
5. Αξιώσεις εξ αφορμής ασθενειών και συνεπειών αυτών.
6. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900-9002).

EO 200-2008 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων και 
των πελατών της επιχείρησης, κατά την παραμονή τους στον ασφαλισμένο χώρο, από αμελείς 
πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση, 
εφόσον αυτή λειτουργεί ως υδάτινη ψυχαγωγική εγκατάσταση. 
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1. Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας.  
2. Στην επιχείρηση εφαρμόζονται και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των χώρων λειτουργίας και των κολυμβητικών δεξαμενών.
3. Οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση διαθέτουν την εμπειρία και τα απαραίτητα αντικειμενικά 
προσόντα (πτυχίο από αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής, εκπαίδευση, τίτλους σπουδών, 
βιβλιάρια υγείας και ό,τι άλλο προβλέπεται για την άσκηση του επαγγέλματός τους), εφόσον 
απαιτούνται.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις για λογαριασμό ανηλίκων οι οποίοι εισήλθαν στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις 
χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου.
2. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
3. Αξιώσεις εξ αφορμής ασθενειών και συνεπειών αυτών.
4. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια  προσωπικών αντικειμένων.
5. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900- 9002).

EO 200-2010 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Ξενοδοχείων/Ξενώνων/Ενοικιαζομένων 
Διαμερισμάτων & Δωματίων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων και 
των πελατών/ενοίκων της επιχείρησης, κατά την παραμονή τους στον ασφαλιζόμενο χώρο,  από 
αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους που θα σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία 
της  επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1. Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας.  
2. Στην επιχείρηση εφαρμόζονται και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των χώρων λειτουργίας της.
3. Οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση διαθέτουν τα απαραίτητα αντικειμενικά προσόντα 
(εκπαίδευση, τίτλους σπουδών και ό,τι άλλο προβλέπεται για την άσκηση του επαγγέλματός τους).
4. Ο ασφαλισμένος μεριμνά ανελλιπώς για τον τακτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την 
άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις σε σχέση με υπηρεσίες που προσφέρονται σε πελάτες της ασφαλισμένης επιχείρησης 
από τρίτους (π.χ., ενοικιάσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, αλόγων ιππασίας κ.λπ.).
2. Αξιώσεις για ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν από τη λειτουργία καταστημάτων ή 

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



επιχειρήσεων που λειτουργούν αυτόνομα αλλά συστεγάζονται με ή φιλοξενούνται προσωρινά 
από την ασφαλισμένη επιχείρηση. 
3. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια  χρημάτων, τιμαλφών, χρεογράφων ή/και οποιωνδήποτε άλλων 
αντικειμένων που κρίνονται πολύτιμα (με καλλιτεχνικά ή υποκειμενικά κριτήρια), εφόσον αυτά 
δεν είχαν παραδοθεί προς φύλαξη, με παραλαβή σχετικής απόδειξης, στον διαχειριστή της 
ασφαλισμένης επιχείρησης ή δεν βρίσκονταν μέσα σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο στα δωμάτια 
της ασφαλισμένης επιχείρησης. Ειδικά για αυτές τις αξιώσεις το ανώτατο όριο αποζημίωσης για 
κάθε δωμάτιο, ανεξάρτητα του αριθμού των ατόμων που διαμένουν σε αυτό, θα είναι το ποσό των 
πεντακοσίων ευρώ  (€500) - με αφαιρετέα απαλλαγή πενήντα ευρώ (€50) ανά απαίτηση.
4. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
5. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
6. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008). 
7. Την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου από τη λειτουργία της ασφαλισμένης 
επιχείρησης ως  κέντρο αισθητικής, αδυνατίσματος και  λουτροθεραπείας (SPA).
8. Αξιώσεις για ζημιές από την ύπαρξη, λειτουργία ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, 
εγκαταστάσεων/σχολών καταδύσεων, θαλάσσιου σκι, αιωροπτερισμού, ιππασίας, ιδιωτικής 
μαρίνας/χώρου ελλιμενισμού σκαφών, ενοικίασης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων, θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής και άθλησης, πλωτών ή εναέριων μέσων.
9. Αξιώσεις  για απώλειες ή ζημιές που θα προκληθούν μέσα σε χώρους στάθμευσης, οι οποίοι 
ανήκουν στον ασφαλισμένο ή χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητάς του. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις 
αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Επέκτασης Αστικής Ευθύνης για υλικές ζημιές σε οχήματα 
πελατών-επισκεπτών-προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία υπαίθριων 
ή/και στεγασμένων σταθμών (parking) οχημάτων (ΕΟ 400-4003).
10. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900- 9002). 
11.  Αξιώσεις εξ αφορμής ασθενειών και συνεπειών αυτών.  

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
1. Διευκρινίζεται πως για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου κάλυψης που παρέχεται με το 
συμβόλαιο, όλα τα μέλη μιας οικογένειας θεωρούνται σαν ένας πελάτης/τρίτος. 
2. Αξιώσεις εξ αφορμής κλοπής ή απώλειας  χρημάτων, τιμαλφών, χρεογράφων και λοιπών 
πολύτιμων αντικειμένων δεν γίνονται δεκτές αν δεν έχει προηγηθεί καταγγελία, αμέσως μετά τη 
σχετική διαπίστωση, στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές. 

EO 200-2012 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Τουριστικών Κατασκηνώσεων (Camping)

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων και 
των πελατών/ενοίκων/κατασκηνωτών, κατά την παραμονή τους στον ασφαλιζόμενο χώρο, από 
αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους που θα σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία 
της  επιχείρησης. 
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1.  Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας.  
2. Στην επιχείρηση εφαρμόζονται και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των χώρων λειτουργίας της.
3. Οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση διαθέτουν τα απαραίτητα αντικειμενικά προσόντα 
(εκπαίδευση, τίτλους σπουδών και ό,τι άλλο προβλέπεται για την άσκηση του επαγγέλματός τους).
4. Ο ασφαλισμένος μεριμνά ανελλιπώς για τον τακτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την 
άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις σε σχέση με υπηρεσίες που προσφέρονται σε πελάτες της ασφαλισμένης επιχείρησης 
από τρίτους, π.χ., ενοικιάσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, αλόγων ιππασίας κ.λπ.
2. Αξιώσεις για ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν από τη λειτουργία καταστημάτων ή 
επιχειρήσεων που λειτουργούν αυτόνομα αλλά συστεγάζονται με ή φιλοξενούνται προσωρινά 
από την ασφαλισμένη επιχείρηση.
3. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια  χρημάτων, τιμαλφών, χρεογράφων ή/και οποιωνδήποτε άλλων 
αντικειμένων που κρίνονται πολύτιμα (με καλλιτεχνικά ή υποκειμενικά κριτήρια), εφόσον αυτά 
δεν είχαν παραδοθεί προς φύλαξη, με παραλαβή σχετικής απόδειξης, στον διαχειριστή της 
ασφαλισμένης επιχείρησης ή δεν βρίσκονταν μέσα σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο στα δωμάτια 
της ασφαλισμένης επιχείρησης. Ειδικά για αυτές τις αξιώσεις το ανώτατο όριο αποζημίωσης για 
κάθε δωμάτιο, ανεξάρτητα του αριθμού των ατόμων που διαμένουν σε αυτό, θα είναι το ποσό των 
πεντακοσίων ευρώ  (€500) - με αφαιρετέα απαλλαγή πενήντα ευρώ (€50) ανά απαίτηση.
4. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
5. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
6. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008). 
7. Την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου από τη λειτουργία της ασφαλισμένης 
επιχείρησης ως κέντρου αισθητικής, αδυνατίσματος και  λουτροθεραπείας (SPA).
8. Αξιώσεις για ζημιές από την ύπαρξη, λειτουργία ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, 
εγκαταστάσεων/σχολών καταδύσεων, θαλάσσιου σκι, αιωροπτερισμού, ιππασίας, ιδιωτικής 
μαρίνας/χώρου ελλιμενισμού σκαφών, ενοικίασης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων, θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής και άθλησης, πλωτών ή εναέριων μέσων.
9.  Αξιώσεις για απώλειες ή ζημιές που θα προκληθούν μέσα σε χώρους στάθμευσης, οι οποίοι 
ανήκουν στον ασφαλισμένο ή χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητάς του. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις 
αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Επέκτασης Αστικής Ευθύνης για υλικές ζημιές σε οχήματα 
πελατών-επισκεπτών-προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία υπαίθριων 
ή/και στεγασμένων σταθμών (parking) οχημάτων (ΕΟ 400-4003).
10. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900-9002). 
11.  Αξιώσεις εξ αφορμής ασθενειών και συνεπειών αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Διευκρινίζεται πως για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου κάλυψης που παρέχεται με το 
συμβόλαιο, όλα τα μέλη μιας οικογένειας θεωρούνται σαν ένας πελάτης/τρίτος. 

EO 200-2013 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Παιδικών Κατασκηνώσεων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων και 
των πελατών/ενοίκων/κατασκηνωτών/εθελοντών αρχηγών και ομαδαρχών, κατά την παραμονή 
τους στον ασφαλιζόμενο χώρο, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους που θα σχετίζονται 
αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία της  επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι:
1.  Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας.
2. Στην επιχείρηση εφαρμόζονται και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των χώρων λειτουργίας της.
3.  Οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση διαθέτουν τα απαραίτητα αντικειμενικά προσόντα  
(εκπαίδευση, τίτλους σπουδών και ό,τι άλλο προβλέπεται για την άσκηση του  επαγγέλματός τους).
4. Ο ασφαλισμένος μεριμνά ανελλιπώς για τον τακτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την 
άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις σε σχέση με υπηρεσίες που προσφέρονται σε πελάτες της ασφαλισμένης επιχείρησης 
από τρίτους, π.χ., ενοικιάσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, αλόγων ιππασίας κ.λπ.
2. Αξιώσεις για ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν από τη λειτουργία καταστημάτων ή 
επιχειρήσεων που λειτουργούν αυτόνομα αλλά συστεγάζονται με ή φιλοξενούνται προσωρινά 
από την ασφαλισμένη επιχείρηση.
3. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια  χρημάτων, τιμαλφών, χρεογράφων ή/και οποιωνδήποτε άλλων 
αντικειμένων που κρίνονται πολύτιμα (με καλλιτεχνικά ή υποκειμενικά κριτήρια), εφόσον αυτά 
δεν είχαν παραδοθεί προς φύλαξη, με παραλαβή σχετικής απόδειξης, στον διαχειριστή της 
ασφαλισμένης επιχείρησης ή δεν βρίσκονταν μέσα σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο στα δωμάτια 
της ασφαλισμένης επιχείρησης. Ειδικά για αυτές τις αξιώσεις το ανώτατο όριο αποζημίωσης για 
κάθε δωμάτιο, ανεξάρτητα του αριθμού των ατόμων που διαμένουν σε αυτό, θα είναι το ποσό των 
πεντακοσίων ευρώ  (€500) - με αφαιρετέα απαλλαγή πενήντα ευρώ (€50) ανά απαίτηση.
4. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
5. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
6. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008). 
7. Την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου από τη λειτουργία της ασφαλισμένης 
επιχείρησης ως  κέντρο αισθητικής, αδυνατίσματος και  λουτροθεραπείας (SPA).
8. Αξιώσεις για ζημιές από την ύπαρξη, λειτουργία ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, 
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εγκαταστάσεων/σχολών καταδύσεων, θαλάσσιου σκι, αιωροπτερισμού, ιππασίας, ιδιωτικής 
μαρίνας/χώρου ελλιμενισμού σκαφών, ενοικίασης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων, θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής και άθλησης, πλωτών ή εναέριων μέσων.
9. Αξιώσεις  για απώλειες ή ζημιές που θα προκληθούν μέσα σε χώρους στάθμευσης, οι οποίοι 
ανήκουν στον ασφαλισμένο ή χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητάς του. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις 
αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Επέκτασης Αστικής Ευθύνης για υλικές ζημιές σε οχήματα 
πελατών-επισκεπτών-προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία υπαίθριων 
ή/και στεγασμένων σταθμών (parking) οχημάτων (ΕΟ 400-4003).
10. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900-9002).
11.  Αξιώσεις εξ αφορμής ασθενειών και συνεπειών αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Διευκρινίζεται πως για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου κάλυψης που παρέχεται με το 
συμβόλαιο, όλα τα μέλη μιας οικογένειας θεωρούνται σαν ένας πελάτης/τρίτος.

EO 900-9006 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (Πισίνας)

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων και 
των πελατών της επιχείρησης κατά την παραμονή τους στον ασφαλισμένο χώρο, από αμελείς 
πράξεις ή παραλείψεις τους που σχετίζονται με τη χρήση και λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής 
(πισίνας) στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η ασφάλιση αυτή ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα 
προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων και συγκεκριμένα:
1.  Τηρεί απαραίτητα τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς λειτουργίας για τις κολυμβητικές 
δεξαμενές, απασχολεί μόνιμα ναυαγοσώστη εφόσον το προβλέπουν οι κανονισμοί, και τοποθετεί 
προειδοποιητικές πινακίδες, προστατευτικά κάγκελα, δίκτυα, σκέπαστρα κατά τις ώρες μη 
λειτουργίας.
2.  Φροντίζει για την άρτια από κάθε άποψη λειτουργία της όλης εγκατάστασης της κολυμβητικής 
δεξαμενής.
3. Έχει τοποθετήσει, σε εμφανές μέρος της κολυμβητικής δεξαμενής, πινακίδες που να 
φανερώνουν ακριβώς το μέγιστο και ελάχιστο βάθος αυτής.
4.  Μεριμνά ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτή όταν είναι άδεια.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις σχετιζόμενες με τη μετάδοση ασθενειών ή μολύνσεων από τη χρήση 
της κολυμβητικής δεξαμενής.

EO 900-9002 Αστική Ευθύνη από Τροφική Δηλητηρίαση 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες που, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους, θα προκληθούν σε πελάτες 
του ασφαλισμένου από τροφική δηλητηρίαση από τρόφιμα ή ποτά που παρασκευάστηκαν ή 

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



παρασχέθηκαν σε αυτούς από τον ασφαλισμένο και καταναλώθηκαν μέσα στον χώρο της 
ασφαλισμένης επιχείρησης, κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προκειμένου κάποιο συμβάν να θεωρηθεί ως “καλυπτόμενο” και να καταβληθεί αποζημίωση, 
θα πρέπει, πέραν των άλλων προϋποθέσεων του ασφαλιστηρίου αυτού, να έχουν προσβληθεί 
τουλάχιστον τρία (3) άτομα και η δηλητηρίαση να βεβαιώνεται από επίσημη ιατρική γνωμάτευση.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από τη διάθεση προϊόντων μετά την 
ημερομηνία λήξης τους.
2. Αξιώσεις για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από τη διάθεση προϊόντων των οποίων η 
χρήση έχει απαγορευθεί.

EO 200-2014 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Βιομηχανιών

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του 
για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, κατά την παραμονή 
τους στον ασφαλιζόμενο χώρο, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους που θα σχετίζονται 
αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία της  επιχείρησης και ειδικότερα από τη  χρήση του 
μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των ανυψωτικών μηχανημάτων, ταινιόδρομων 
ή άλλων μηχανημάτων μεταφοράς προϊόντων κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εμπορευμάτων 
και πρώτων υλών εντός των χώρων της επιχείρησης, ή κατά την παραλαβή/παράδοση των 
εμπορευμάτων ομοίως στους χώρους της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1. Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και τα προβλεπόμενα μέσα και μέτρα 
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης πλήρως συντηρημένα και λειτουργικά. 
2. Ο μηχανικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του και υπό την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και συντηρείται κανονικά.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων 
επιθέσεων εντός του ασφαλισμένου χώρου.

EO 200-2015 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Βιοτεχνιών

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του 
για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, κατά την παραμονή 
τους στον ασφαλιζόμενο χώρο, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους που θα σχετίζονται 
αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία της  επιχείρησης και ειδικότερα από τη  χρήση του 
μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των ανυψωτικών μηχανημάτων,  ταινιόδρομων 
ή άλλων μηχανημάτων μεταφοράς προϊόντων κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εμπορευμάτων 
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και πρώτων υλών εντός των χώρων της επιχείρησης, ή κατά την παραλαβή/παράδοση των 
εμπορευμάτων ομοίως στους χώρους της επιχείρησης:

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1. Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και τα προβλεπόμενα μέσα και μέτρα 
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης πλήρως συντηρημένα και λειτουργικά. 
2.  Ο μηχανικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του και υπό την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και συντηρείται κανονικά.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων 
επιθέσεων εντός του ασφαλισμένου χώρου.

EO 200-2016 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Αποθηκών

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του 
για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, κατά την παραμονή 
τους στον ασφαλιζόμενο χώρο, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους που θα σχετίζονται 
αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία της επιχείρησης και ειδικότερα από τη  χρήση του 
μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των ανυψωτικών μηχανημάτων,  ταινιόδρομων 
ή άλλων μηχανημάτων μεταφοράς προϊόντων κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εμπορευμάτων 
και πρώτων υλών εντός των χώρων της επιχείρησης, ή κατά την παραλαβή/παράδοση των 
εμπορευμάτων ομοίως στους χώρους της επιχείρησης.
 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι: 
1. Η επιχείρηση διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και τα προβλεπόμενα μέσα και μέτρα 
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης πλήρως συντηρημένα και λειτουργικά. 
2.  Ο μηχανικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του και υπό την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και συντηρείται κανονικά.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων 
επιθέσεων εντός του ασφαλισμένου χώρου.

EO 300-3001 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών/ 
Νηπιαγωγείων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές  που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων των 
βρεφών, νηπίων, γονέων και κηδεμόνων, επισκεπτών, επιθεωρητών εκπαίδευσης και δημοτικών 
υπαλλήλων, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην 
ασφαλισμένη επιχείρηση.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη αυτή ισχύει μόνο κατά:
1. Τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του σταθμού/νηπιαγωγείου.
2. Τη διάρκεια παραμονής των βρεφών στον σταθμό των μαθημάτων του νηπιαγωγείου, 
διαλειμμάτων, συγκεντρώσεων γονέων και κηδεμόνων ή άλλων προγραμματισμένων εκδηλώσεων 
εντός του σταθμού/νηπιαγωγείου.
3. Τη διάρκεια ψυχαγωγικών ή άλλων επισκέψεων, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων σταθμού/
νηπιαγωγείου που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση του σταθμού/νηπιαγωγείου με τη σύμφωνη 
γνώμη και τη συγκατάθεση  των γονέων και κηδεμόνων.
4. Τη μετάβαση των βρεφών και νηπίων στις εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου και κατά την 
αποχώρησή τους με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία του ασφαλισμένου και μόνο για ζημιογόνα 
γεγονότα που μπορεί να επέλθουν και τα οποία δεν αφορούν σωματικές βλάβες επιβαινόντων, 
όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και ασφαλίζεται με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία Οχημάτων. Συμφωνείται ότι, σε καμία  
περίπτωση, η παρούσα κάλυψη μπορεί να υποκαταστήσει ή να  λειτουργήσει  συμπληρωματικά ως  
ασφάλιση αστικής ευθύνης που από τον Νόμο είναι υποχρεωμένος να έχει ο ασφαλισμένος για 
τα σχολικά λεωφορεία ιδιοκτησίας του. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις σχετιζόμενες με ασθένειες ή ατυχήματα μεταξύ των βρεφών/νηπίων.
2. Αξιώσεις από ζημιογόνα γεγονότα κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης.
3. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια  προσωπικών αντικειμένων.
4. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900-9002).
5. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
6. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
7. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008).

EO 300-3002 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές  που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων 
των μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, επισκεπτών, επιθεωρητών εκπαίδευσης και δημοτικών 
υπαλλήλων, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην 
ασφαλισμένη επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη αυτή ισχύει μόνο κατά:
1. Τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του δημοτικού σχολείου.
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2. Τη διάρκεια των μαθημάτων, διαλειμμάτων, συγκεντρώσεων γονέων και κηδεμόνων ή άλλων 
προγραμματισμένων εκδηλώσεων εντός του σχολείου.
3. Τη διάρκεια εκδηλώσεων εκτός του σχολείου που διοργανώνονται από τον ασφαλισμένο για 
τους μαθητές, με την εποπτεία και την υποχρεωτική συνοδεία δασκάλων.
4. Τη μετάβαση των μαθητών στις εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου και κατά την αποχώρησή τους 
με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία του ασφαλισμένου και μόνο για ζημιογόνα γεγονότα που μπορεί 
να επέλθουν και τα οποία δεν αφορούν σωματικές βλάβες επιβαινόντων, όπως προβλέπεται από 
τη σχετική νομοθεσία και ασφαλίζεται με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης 
από την Κυκλοφορία Οχημάτων. Συμφωνείται ότι, σε καμία  περίπτωση, η παρούσα κάλυψη μπορεί 
να υποκαταστήσει ή να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως ασφάλιση αστικής ευθύνης που από τον 
Νόμο είναι υποχρεωμένος να έχει ο ασφαλισμένος για τα σχολικά λεωφορεία ιδιοκτησίας του.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις σχετιζόμενες με ασθένειες ή ατυχήματα μεταξύ των μαθητών.
2. Αξιώσεις από ζημιογόνα γεγονότα κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης.
3. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια  προσωπικών αντικειμένων. 
4. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης.
5. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
6. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
7. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008).

EO 300-3003 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Γυμνασίων-Λυκείων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές  που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων 
των μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, επισκεπτών, επιθεωρητών εκπαίδευσης και δημοτικών 
υπαλλήλων, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην 
ασφαλισμένη επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη αυτή ισχύει μόνο κατά:
1. Τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
2. Τη διάρκεια των μαθημάτων, διαλειμμάτων, συγκεντρώσεων γονέων και κηδεμόνων ή άλλων 
προγραμματισμένων εκδηλώσεων εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
3. Τη διάρκεια εκδηλώσεων εκτός του εκπαιδευτικού ιδρύματος που διοργανώνονται από τον 
ασφαλισμένο για τους μαθητές, με την εποπτεία και την υποχρεωτική συνοδεία καθηγητών.
4. Τη μετάβαση των μαθητών στις εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου και κατά την αποχώρησή τους 
με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία του ασφαλισμένου και μόνο για ζημιογόνα γεγονότα που μπορεί 
να επέλθουν και τα οποία δεν αφορούν σωματικές βλάβες επιβαινόντων, όπως προβλέπεται από 
τη σχετική νομοθεσία και ασφαλίζεται με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης 
από την Κυκλοφορία Οχημάτων. Συμφωνείται ότι, σε καμία  περίπτωση, η παρούσα κάλυψη μπορεί 
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να υποκαταστήσει ή να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως ασφάλιση αστικής ευθύνης που από τον 
Νόμο είναι υποχρεωμένος να έχει ο ασφαλισμένος για τα σχολικά λεωφορεία ιδιοκτησίας του.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις σχετιζόμενες με ασθένειες ή ατυχήματα μεταξύ των μαθητών.
2. Αξιώσεις από ζημιογόνα γεγονότα κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης.
3. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια  προσωπικών αντικειμένων. 
4. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης.
5. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
6. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
7. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008).

EO 300-3004 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Φροντιστηρίων/ΙΕΚ/ΚΕΕ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές  που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων 
των μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, επισκεπτών, επιθεωρητών εκπαίδευσης και δημοτικών 
υπαλλήλων, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην 
ασφαλισμένη επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη αυτή ισχύει μόνο κατά:
1.  Τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Φροντιστηρίου/ΙΕΚ/ΚΕΕ.
2. Tη διάρκεια των μαθημάτων, διαλειμμάτων, συγκεντρώσεων γονέων και κηδεμόνων ή άλλων 
προγραμματισμένων εκδηλώσεων εντός του Φροντιστηρίου/ΙΕΚ/ΚΕΕ.
3. Τη διάρκεια εκδηλώσεων εκτός του Φροντιστηρίου/ΙΕΚ/ΚΕΕ που διοργανώνονται από τον 
ασφαλισμένο για τους μαθητές/σπουδαστές, υπό την εποπτεία και την υποχρεωτική συνοδεία 
καθηγητών.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις σχετιζόμενες με ασθένειες ή ατυχήματα μεταξύ των μαθητών.
2. Αξιώσεις από ζημιογόνα γεγονότα κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ασφαλισμένης επιχείρησης.
3. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια  προσωπικών αντικειμένων. 
4. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης.
5. Aξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
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6. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
7. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008).

EO 400-4001 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Πρατηρίου Καυσίμων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
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 την εργασία τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος:
1.  Διαθέτει νόμιμη άδεια για τη λειτουργία της επιχείρησής του.
2. Εφαρμόζει και τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες πυρασφάλειας των χώρων λειτουργίας του 
πρατηρίου καυσίμων.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Ζημιές σε οχήματα που οφείλονται σε ελάττωμα ή ελαττωματική ιδιότητα οποιουδήποτε 
προϊόντος που διαθέτει η ασφαλισμένη επιχείρηση.
2. Ζημιές σε οχήματα από τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και πλυντηρίων ή ζημιές που είναι 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, επισκευής, καλλωπισμού οχημάτων. 
3. Ζημιές που θα προκληθούν σε οχήματα πελατών του ασφαλισμένου κατά την οδήγησή τους  
από οδηγούς υπαλλήλους του ασφαλισμένου που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια οδήγησης.
4. Αξιώσεις για κλοπή οχημάτων πελατών του ασφαλισμένου ή/και απώλεια ή κλοπή προσωπικών 
αντικειμένων ή εμπορευμάτων/αντικειμένων που βρίσκονται εντός οχημάτων.
5. Αξιώσεις για ζημιογόνα γεγονότα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ληστειών και 
ενόπλων επιθέσεων εντός του ασφαλισμένου χώρου.

EO 400-4002 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Σταθμών Στάθμευσης Οχημάτων  (parking)

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του  για 
σωματικές βλάβες ή/και απώλειες/υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, από αμελείς 
πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος:
1.  Διαθέτει νόμιμη άδεια για τη λειτουργία της επιχείρησής του.  
2. Εφαρμόζει και τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας των χώρων λειτουργίας του 
σταθμού, και ειδικότερα να διαθέτει οδεύσεις διαφυγής προσώπων,  μόνιμο πυροσβεστικό 
σύστημα καταιονισμού νερού εφόσον οι θέσεις στάθμευσης υπερβαίνουν τον αριθμό των δέκα 
(10) οχημάτων.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Ζημιές σε οχήματα από τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και πλυντηρίων ή ζημιές που είναι 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, επισκευής, καλλωπισμού οχημάτων.  
2. Ζημιές που θα προκληθούν σε οχήματα πελατών του ασφαλισμένου κατά την οδήγησή τους 
από υπαλλήλους του ασφαλισμένου που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια οδήγησης. 
3. Αξιώσεις για μερική κλοπή οχημάτων πελατών του ασφαλισμένου ή/και απώλεια ή κλοπή 
προσωπικών αντικειμένων πελατών ή εμπορευμάτων/αντικειμένων που βρίσκονται εντός των 
οχημάτων.
4. Αξιώσεις για ζημιές οχημάτων εφόσον δεν οδηγούνται από υπαλλήλους του ασφαλισμένου ή 
δεν γίνεται χρήση αυτόματου συστήματος στάθμευσης ή χρήση ειδικών ανελκυστήρων.
5. Ζημιές που θα οφείλονται σε πρόσκρουση της οροφής οχημάτων οπουδήποτε στην ασφαλισμένη 
εγκατάσταση εξ αιτίας του ύψους αυτών. 
6. Αξιώσεις για ζημιογόνα γεγονότα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ληστειών και 
ενόπλων επιθέσεων εντός του ασφαλισμένου χώρου.
7. Οποιαδήποτε αξίωση για ζημιές που συνέβησαν σε οχήματα εντός του χώρου της ασφαλιζόμενης 
επιχείρησης εφόσον αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα στο ειδικό βιβλίο εισερχομένων-
εξερχομένων το οποίο είναι υποχρεωμένη να τηρεί η ασφαλισμένη επιχείρηση.

EO 400 – 4003 Eπέκταση αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές σε οχήματα πελατών-επισκεπτών-
προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία υπαίθριων ή/και στεγασμένων 
σταθμών (parking) οχημάτων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Κατά παρέκκλιση της εξαίρεσης 21 των Γενικών Εξαιρέσεων του Άρθρου -10- των Γενικών 
Όρων, καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του 
για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές/απώλειες, από πυρκαγιά ή/και έκρηξη ή/και ολική 
κλοπή, που θα προκληθούν σε οχήματα πελατών – επισκεπτών-προμηθευτών  στους χώρους της 
ασφαλισμένης επιχείρησης που χρησιμεύουν για τη στάθμευση οχημάτων, από αμελείς πράξεις 
ή/καιπαραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση. Ο 
όρος «απώλεια» καλύπτει και την ολική κλοπή οχημάτων πελατών – επισκεπτών – προμηθευτών 
του ασφαλισμένου.  

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι η ασφαλισμένη επιχείρηση: 
1. Διαθέτει τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και λειτουργεί έχοντας την απαραίτητη από τον 
Νόμο άδεια και τις λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας. 
2. Οι χώροι στάθμευσης είναι συνδεδεμένοι με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
της ασφαλισμένης επιχείρησης. 
3. Η ευθύνη λειτουργίας των χώρων στάθμευσης ανήκει στην ασφαλισμένη επιχείρηση. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Ζημιές σε οχήματα από τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και πλυντηρίων  ή ζημιές που είναι 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, επισκευής, καλλωπισμού οχημάτων.  
2. Ζημιές που θα προκληθούν σε οχήματα κατά την οδήγησή τους από υπαλλήλους του 
ασφαλισμένου που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια οδήγησης. 
3. Αξιώσεις για μερική κλοπή οχημάτων ή/και απώλεια ή κλοπή αντικειμένων ή εμπορευμάτων 

 42



   43

που βρίσκονται εντός των οχημάτων.
4. Ζημιές που θα οφείλονται σε πρόσκρουση της οροφής οχημάτων οπουδήποτε στην ασφαλισμένη 
εγκατάσταση εξ αιτίας του ύψους αυτών.
5. Αξιώσεις για ζημιογόνα γεγονότα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ληστειών και 
ενόπλων επιθέσεων εντός του ασφαλισμένου χώρου.

EO 400-4004 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Συνεργείων Οχημάτων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
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 την εργασία τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, για τον κίνδυνο ολικής κλοπής των οχημάτων 
πελατών του κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος:
1.  Διαθέτει νόμιμη άδεια για τη λειτουργία της επιχείρησής του.  
2. Εφαρμόζει και τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας των χώρων λειτουργίας του 
συνεργείου, διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων 
και διαθέτει επαρκή μέτρα πυρασφάλειας.  

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1.  Ζημιές που θα προκληθούν σε οχήματα πελατών της ασφαλισμένης επιχείρησης οδηγούμενα 
από οδηγούς υπαλλήλους του ασφαλισμένου που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια οδήγησης.
2. Αξιώσεις για απώλεια ή κλοπή αντικειμένων ή εμπορευμάτων που βρίσκονται εντός των 
οχημάτων  των πελατών του ασφαλισμένου καθώς και αξιώσεις για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά 
οχημάτων εάν αυτά βρίσκονται εκτός του στεγασμένου χώρου του συνεργείου (π.χ. σε περίβολο, 
επί του πεζοδρομίου ή σταθμευμένο στον δρόμο, κ.λπ.). 
3.  Ζημιές σε οχήματα από τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και πλυντηρίων. 
4. Αξιώσεις για ζημιογόνα γεγονότα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ληστειών και 
ενόπλων επιθέσεων εντός του ασφαλισμένου χώρου.
5. Οποιαδήποτε αξίωση για ζημιές που συνέβησαν σε οχήματα εντός του χώρου της ασφαλιζόμενης 
επιχείρησης εφόσον αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα στο ειδικό βιβλίο εισερχομένων-
εξερχομένων το οποίο είναι υποχρεωμένη να τηρεί η ασφαλισμένη επιχείρηση.

EO 500-5001 Αστική Ευθύνη Εκτελουμένων Έργων   

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του  για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές  που θα προκληθούν σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ισχύος 
του ασφαλιστηρίου, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή και σε άμεσο 
συσχετισμό με τις εργασίες κατασκευής του έργου που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της ασφάλισης αυτής ότι ο ασφαλισμένος κατά 
την προετοιμασία και εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα, προβλεπόμενα 

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και προστασίας για τους τρίτους και για τους εργαζόμενους 
στο έργο, καθώς και για τα  υφιστάμενα, τα  όμορα και τα γειτνιάζοντα με το έργο περιουσιακά 
στοιχεία τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1.  Ζημιές που προκαλούνται από υπεργολάβους και το εργατοτεχνικό  προσωπικό τους. 
2. Ζημιές από καθίζηση, κατολίσθηση  του  εδάφους που οφείλεται στο βάρος  μηχανημάτων.
3. Ζημιές σε δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας, παροχής υπηρεσιών φυσικού αερίου, ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κ. ά. 
4. Ζημιές σε όμορες ή και σε γειτνιάζουσες κατασκευές. 

EO 500-5002 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Μηχανημάτων Έργου

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές  που θα προκληθούν σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ισχύος 
του ασφαλιστηρίου, 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- που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ως εργαλείο.   

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει: 
1.  Ζημιές  από καθίζηση, κατολίσθηση εδάφους που  οφείλεται στο βάρος του μηχανήματος.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Ζημιές που είναι αποτέλεσμα χρήσης του μηχανήματος ή εξαρτήματός του για σκοπούς  
διαφορετικούς από αυτούς που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε. 
6. Ζημιές σε μεταφερόμενο ή ανυψούμενο φορτίο. 
7.  Ζημιές από τη λειτουργία και χρήση του μηχανήματος σε λιμάνια, μαρίνες, σιδηροδρομικούς 
σταθμούς και αεροδρόμια. 
8.  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.
9.  Ζημιές από ή κατά  την κυκλοφορία του σε δημόσιους δρόμους και χώρους.
10. Ζημιές που προκαλούνται από χειριστή που στερείται την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια.

EO 500-5003 Αστική Ευθύνη από Ανυψούμενο Φορτίο

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για 
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σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές  που θα προκληθούν σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ισχύος 
του ασφαλιστηρίου, 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- που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ως εργαλείο.   

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει: 
1.  Ζημιές  από καθίζηση, κατολίσθηση εδάφους που  οφείλεται στο βάρος του μηχανήματος.
2. Ζημιές σε οποιεσδήποτε κατασκευές ή υποδομές (π.χ. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Ζημιές που είναι αποτέλεσμα χρήσης του μηχανήματος ή εξαρτήματός του για σκοπούς  
διαφορετικούς από αυτούς που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε.
6.  Ζημιές σε μεταφερόμενο φορτίο. 
7.  Ζημιές από τη λειτουργία και χρήση του μηχανήματος σε λιμάνια, μαρίνες, σιδηροδρομικούς 
σταθμούς και αεροδρόμια.
8.  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.
9.  Ζημιές από ή κατά  την κυκλοφορία του μηχανήματος σε δημόσιους δρόμους και χώρους.
10. Ζημιές που προκαλούνται από χειριστή που στερείται την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια.

EO 500-5004 Αστική Ευθύνη από Μεταφερόμενο Φορτίο

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του 
για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους, 
θα προκληθούν σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, από πτώση του, 
μεταφερόμενου από το ασφαλισμένο όχημα, φορτίου.    

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της ασφάλισης αυτής ότι ο ασφαλισμένος 
μερίμνησε και έλαβε όλα τα απαιτούμενα, προβλεπόμενα και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και 
προστασίας για το φορτίο, τους τρίτους και τους εργαζόμενους, και εφάρμοσε τους κανονισμούς 
για τη σωστή και ασφαλή φόρτωση, στοιβασία, πρόσδεση και μεταφορά του φορτίου με το 
ασφαλισμένο όχημα.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Ζημιές από οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από την πτώση του φορτίου από το μεταφορικό μέσο. 
2. Ζημιές στο ίδιο το φορτίο.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



3. Ζημιές  από καθίζηση, κατολίσθηση εδάφους που οφείλεται στο βάρος του μεταφορικού μέσου 
ή/και του μεταφερόμενου φορτίου.
4. Ζημιές σε οποιεσδήποτε κατασκευές ή υποδομές (π.χ. γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, 
πεζοδρόμια, οδούς  ή άλλες κατασκευές) εξαιτίας κραδασμών ή λόγω του βάρους ή λόγω των 
διαστάσεων του μεταφορικού μέσου ή/και του όγκου ή/και του βάρους του  μεταφερομένου 
φορτίου.
5. Ζημιές από ή/κατά τη μεταφορά ή την πτώση του φορτίου από το μεταφορικό μέσο εντός 
λιμένων, μαρινών, σιδηροδρομικών σταθμών και αεροδρομίων.
6. Ζημιές που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή κατασκευαστικό ελάττωμα ή στη μη τήρηση των 
προδιαγραφών και αντοχών του μεταφορικού μέσου σε σχέση με το εκτελούμενο μεταφορικό 
έργο. 
7. Ζημιές που προκαλούνται από πτώση του μεταφερόμενου φορτίου από το μεταφορικό μέσο το 
οποίο χειρίζεται πρόσωπο που στερείται την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια.

EO 500-5005 Αστική Ευθύνη από Μεταφερόμενο και Προεξέχον Φορτίο

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων  του 
για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους, θα 
προκληθούν σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, από μεταφερόμενο φορτίο 
που προεξέχει ή πέφτει από το ασφαλισμένο μεταφορικό μέσο.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της ασφάλισης αυτής ότι ο ασφαλισμένος 
μερίμνησε και έλαβε όλα τα απαιτούμενα, προβλεπόμενα και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και 
προστασίας για το φορτίο, τους τρίτους και τους εργαζόμενους και εφάρμοσε τους κανονισμούς 
για τη σωστή και ασφαλή φόρτωση, στοιβασία, πρόσδεση και μεταφορά του φορτίου με το 
ασφαλισμένο όχημα. Ειδικά για τα προεξέχοντα φορτία μεγάλου όγκου που στοιβάζονται πάνω σε 
ειδικές πλατφόρμες μεταφοράς, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες 
κανονισμούς ασφαλείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να ενημερώνει τη 
Διεύθυνση Τροχαίας Ε.Ο. για τις περιπτώσεις που απαιτείται η συνδρομή της ως προς την ασφαλή 
διακίνηση του οχήματος μετά του μεταφερομένου φορτίου.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1.  Ζημιές από οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από την πτώση ή την προεξοχή του φορτίου από το 
μεταφορικό μέσο. 
2. Ζημιές στο ίδιο το φορτίο.
3. Ζημιές  από καθίζηση, κατολίσθηση εδάφους που οφείλεται στο βάρος του μεταφορικού μέσου 
ή/και του μεταφερόμενου φορτίου.
4. Ζημιές σε οποιεσδήποτε κατασκευές ή υποδομές (π.χ. γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, 
πεζοδρόμια, οδούς  ή άλλες κατασκευές) εξαιτίας κραδασμών ή λόγω του βάρους ή λόγω των 
διαστάσεων του μεταφορικού μέσου ή/και  του βάρους του  μεταφερομένου φορτίου.
5. Ζημιές από ή/κατά τη μεταφορά ή την πτώση του φορτίου από το μεταφορικό μέσο εντός 
λιμένων, μαρινών, σιδηροδρομικών σταθμών και αεροδρομίων.
6. Ζημιές που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή κατασκευαστικό ελάττωμα ή στη μη τήρηση των 
προδιαγραφών και αντοχών του μεταφορικού μέσου σε σχέση με το εκτελούμενο μεταφορικό 
έργο. 
7. Ζημιές που προκαλούνται από πτώση του μεταφερόμενου φορτίου από το μεταφορικό μέσο το 
οποίο χειρίζεται πρόσωπο που στερείται την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια.
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EO 600-6001  Αστική Ευθύνη Περιβαλλοντικών κινδύνων  

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων  του,  
από την αποκλειστικά και μόνο, αναγραφόμενη στο  ασφαλιστήριο αυτό, δραστηριότητά του στον 
τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Η κάλυψη αφορά την καταβολή δαπανών για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών από ατυχηματική μόλυνση του περιβάλλοντος και την επαναφορά του στην πρότερη 
κατάσταση, τις σωματικές βλάβες και/ή τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους, 
συνεπεία διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής κονιορτού, καπνού, ατμού, αιθάλης, 
αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, τοξικών χημικών, στερεών, υγρών ή αερίων, αποβλήτων ή 
άλλων ερεθιστικών ουσιών που ρυπαίνουν ή μολύνουν τα εδάφη, την ατμόσφαιρα ή τις πηγές, τις 
λίμνες και τα υδάτινα ρεύματα, 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη ισχύει εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι τέσσερις (4) πιο κάτω προϋποθέσεις: 
1. Η διαφυγή, διασπορά, απελευθέρωση ή εκπομπή δεν είναι εύλογα αναμενόμενη από τον 
ασφαλισμένο ούτε οφείλεται σε πρόθεσή του. 
2. Η έναρξη της διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής πρέπει να συμβεί κατά τη 
διάρκεια που ισχύει το ασφαλιστήριο αυτό. 
3. Κάθε διαφυγή, διασπορά, απελευθέρωση ή εκπομπή πρέπει να είναι εμφανής στον 
ασφαλισμένο, στους υπαλλήλους του/προστιθέντες του χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες 
γνώσεις ή τεχνολογία για τη διαπίστωσή της μέσα σε 72 ώρες από την έναρξη της διαφυγής, 
διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής.
4. Όλες οι κατά του ασφαλισμένου εγερθείσες απαιτήσεις, που απορρέουν από την κάλυψη αυτή, 
θα πρέπει να δηλωθούν στην Εταιρία όσο το δυνατόν νωρίτερα και πάντως όχι αργότερα από 
τριάντα (30) ημέρες αφότου γνωστοποιήθηκαν στον ασφαλισμένο.

Ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αυτού και της Εταιρίας, είτε ως προς το  πότε 
αρχίζει, ή καθίσταται φανερή η διαφυγή ή η διασπορά ή η απελευθέρωση ή η εκπομπή είτε ως προς 
το αν πληρούνται σωρευτικά και οι προαναφερόμενες τέσσερις (4) ειδικές προϋποθέσεις ισχύος της 
κάλυψης, φέρει το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών του, και με δικά του έξοδα. Μέχρις ότου μια 
τέτοια απόδειξη γίνει αποδεκτή από την Εταιρία, αυτή διατηρεί το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, 
να αναλάβει την υπεράσπιση του ασφαλισμένου για κάθε απαίτηση που θα εγερθεί εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ασφαλισμένος ρητά δηλώνει, γνωρίζοντας πως μη συμμόρφωση ενδέχεται να δώσει λαβή για 
την απόρριψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής απαίτησης, πως:
1. Συμμορφώνεται με τους διεθνείς (ADR ή/και I.M.O) και εθνικούς κανονισμούς και συνθήκες/
ρυθμίσεις/συμφωνίες περί της μεταφοράς/στοιβασίας/αποθήκευσης επικίνδυνων φορτίων.
2. Ο ίδιος και ο τυχόν διαχειριστής και ο τυχόν διαμεταφορέας και ο μεταφορέας γνωρίζουν την, 
υπό του I.M.O., κατάταξη των «επικίνδυνων» ουσιών/φορτίων που πρόκειται να διακινηθούν και 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χαρακτηρίζουν αυτές/αυτά ευκρινώς στα φορτωτικά έγγραφα 
και ναυλοσύμφωνα.
3. Η εταιρία που πρόκειται να επεξεργαστεί τα διακινούμενα απόβλητα-απορρίμματα έχει 
εγγυηθεί την αποδοχή του φορτίου επί τη εμφανίσει αυτού. Σε περίπτωση που η εταιρία που 
πρόκειται να επεξεργαστεί τα διακινούμενα απόβλητα-απορρίμματα αρνηθεί την παραλαβή αυτών 
ή σε περίπτωση αδυναμίας εκφόρτωσης του φορτίου στον τόπο προορισμού του, ο ασφαλισμένος 
υποχρεώνεται να αναγγείλει το γεγονός αμέσως στην Εταιρία, η οποία έχει δικαίωμα να 
προσδιορίσει όρους και τυχόν επασφάλιστρο για τη συνέχιση της κάλυψης.
4. Τα υπό μεταφορά φορτία έχουν συσκευαστεί με επαγγελματικό τρόπο/μέθοδο που προσιδιάζει 
στις συνθήκες και κινδύνους της υπό εκτέλεση μεταφοράς.
5.  Τυχόν διαφορετικά φορτία αποβλήτων-απορριμμάτων είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει ευθύνη που, αμέσως ή εμμέσως, προκύπτει κατά ή ως αποτέλεσμα της:
1. Σταδιακής/βαθμιαίας μόλυνσης του περιβάλλοντος.
2. Μεταφοράς των αποβλήτων-απορριμμάτων δια θαλάσσης.
3. Κατεργασίας, επεξεργασίας, ανακύκλωσης, αποθήκευσης, απόρριψης, ενταφιασμού αποβλήτων
-απορριμμάτων.
4. Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία  των 
χώρων στους  οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων 
των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών.  Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση 
μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης 
από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες του ασφαλισμένου. 

EO 600-6002 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου Εορταστικών Εκδηλώσεων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του 
για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους, θα 
προκληθούν σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, στο χώρο της εκδήλωσης 
που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο.  Ειδικότερα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει: 
1. Υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια εργασιών 
προετοιμασίας των χώρων όπου θα πραγματοποιηθεί η ασφαλισμένη εκδήλωση με πρόσθετες 
κατασκευές, καθώς και κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των προσθέτων κατασκευών μετά τη 
λήξη της εκδήλωσης, εφόσον εκτελούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του ασφαλιζόμενου 
και όχι τρίτου εργολάβου.
2. Υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά την παραμονή τους 
στους χώρους της εκδήλωσης.
3. Υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους από τις προσωρινές 
εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του χώρου της εκδήλωσης, όπως π.χ., πινακίδες, 
εκθετήρια, τέντες, βιτρίνες, ερμάρια, εγκαταστάσεις φωτισμού, ήχου και εικόνας, κιγκλιδώματα κ.ά. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος:
1.  Έχει λάβει νόμιμη άδεια για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.  
2. Εφαρμόζει και τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων και χώρων όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1.  Αξιώσεις κατά του ασφαλισμένου από τους συντελεστές της ασφαλισμένης εκδήλωσης.
2. Αξιώσεις εξ αφορμής αμελών πράξεων ή παραλείψεων των μελών του προσωπικού εταιρίας 
ασφάλειας (security) που συνδέονται με τον ασφαλισμένο και την ασφαλισμένη δραστηριότητα. 
3. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
4. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.
5. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών  δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
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6. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008).
7. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900- 9002).

EO 600-6003 Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου Εκθεσιακών και Συνεδριακών 
Διοργανώσεων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του 
για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους, θα 
προκληθούν σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, στο χώρο της εκδήλωσης 
που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ειδικότερα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει:
1. Υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια 
εργασιών προετοιμασίας των χώρων των εκθετών, υποδοχής, κ.λπ. με πρόσθετες κατασκευές, 
καθώς και κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των προσθέτων κατασκευών μετά τη λήξη της 
έκθεσης, εφόσον εκτελούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του ασφαλιζόμενου και όχι τρίτου 
εργολάβου.
2.  Υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά την παραμονή τους 
στους χώρους της έκθεσης.
3. Υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν από τις προσωρινές εσωτερικές 
ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του εκθεσιακού χώρου, όπως π.χ., πινακίδες, εκθετήρια, τέντες, 
βιτρίνες, ερμάρια, εγκαταστάσεις φωτισμού, ήχου και εικόνας, κιγκλιδώματα κ.ά.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος:
1.  Έχει λάβει νόμιμη άδεια για τη διοργάνωση της έκθεσης.  
2. Εφαρμόζει και τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων και των χώρων της έκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Αξιώσεις κατά του ασφαλισμένου από τους εκθέτες και λοιπούς συντελεστές της διοργάνωσης. 
2. Αξιώσεις εξ αφορμής αμελών πράξεων ή παραλείψεων των μελών του προσωπικού εταιρίας 
ασφάλειας (security) που συνδέονται με τον ασφαλισμένο και την ασφαλισμένη δραστηριότητα. 
3. Αξιώσεις που ενδέχεται να εγερθούν εξ αφορμής ληστειών και ένοπλων επιθέσεων εντός του 
ασφαλισμένου χώρου.
4. Αξιώσεις για κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.
5. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Τέτοιες 
ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού 
Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΕΟ 900-9006).
6. Αξιώσεις εξ αφορμής της ύπαρξης, λειτουργίας, χρήσης υδάτινων ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του 
Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων (ΕΟ 
200-2008).
7. Αξιώσεις εξ αιτίας τροφικής δηλητηρίασης. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να 
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καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις του Ειδικού Όρου Αστικής Ευθύνης από Τροφική 
Δηλητηρίαση (ΕΟ 900- 9002).

EO 600-6004 Αστική Ευθύνη Συντηρητή Ανελκυστήρων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, ως συντηρητή ανελκυστήρων, και των υπαλλήλων 
του/προστιθέντων του για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που, από αμελείς πράξεις ή 
παραλείψεις τους, θα προκληθούν σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, από τη 
λειτουργία και χρήση των καθοριζόμενων στο ασφαλιστήριο ανελκυστήρων. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Με αυτό το ασφαλιστήριο θεωρούνται τρίτοι και οι διάφοροι ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες ορόφων ή 
διαμερισμάτων των ασφαλισμένων κατοικιών, τα μέλη των οικογενειών τους, τα πρόσωπα που 
είναι στην υπηρεσία τους, ο διαχειριστής, οι ένοικοι, οι θυρωροί και οι οδηγοί των ανελκυστήρων. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι:
1. Οι καλυπτόμενοι ανελκυστήρες έχουν εγκατασταθεί από εγκαταστάτη σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες και προδιαγραφές του κατασκευαστή.
2. Ο ασφαλισμένος και οι υπάλληλοί του/προστιθέντες του διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
που προβλέπονται για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Ο ασφαλισμένος μεριμνά ανελλιπώς 
για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και συντήρησης της όλης εγκατάστασης των ανελκυστήρων, 
η οποία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.
3. Οποιαδήποτε μηχανική ή άλλη βλάβη επισκευάζεται άμεσα.

EO 600-6005 Αστική Ευθύνη από διαφημιστικές πινακίδες

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου με την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη ή του έχοντος την 
εκμετάλλευση διαφημιστικών πινακίδων/επιγραφών νόμιμα εγκατεστημένων ή ευρισκομένων 
σε δρόμους ή σε ταράτσες κτιρίων, για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που, από αμελείς 
πράξεις ή παραλείψεις τους, θα προκληθούν σε τρίτους. 

ΑΡΘΡΟ 2- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Επίσης καλύπτονται  οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια τοποθέτησης, αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης διαφημιστικών πανό/αφισών, επισκευής ή συντήρησης των ικριωμάτων ή των 
πλαισίων.  

EO 900-9004 Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του 
ασφαλιστηρίου αυτού, η παρεχόμενη κάλυψη επεκτείνεται  ώστε  να συμπεριλάβει απαιτήσεις 
τρίτων για ζημιές σε υπόγειες καλωδιώσεις ή/και σωληνώσεις ή σε άλλες εγκαταστάσεις και 
δίκτυα  Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) και ιδιωτικών εταιριών τηλεπικοινωνιών, που είναι 
συνέπεια των ασφαλισμένων κατασκευαστικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ασφαλισμένος έγκαιρα και πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να λάβει  από τους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) και τηλεπικοινωνιών τα σχέδια επί των οποίων αναφέρεται 
η ακριβής θέση των υπογείων καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή άλλων εγκαταστάσεων.
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ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Σε κάθε περίπτωση ζημιάς σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, 
ΔΕΦΑ.) και ιδιωτικών εταιριών τηλεπικοινωνιών, η αποζημίωση θα περιορίζεται στην κάλυψη 
των δαπανών επισκευής των άμεσα προκληθησομένων υλικών ζημιών, ρητά εξαιρουμένων  
οποιωνδήποτε αποθετικών ζημιών του Οργανισμού ή άλλου τρίτου.  

EO 900-9005 Επέκταση Φορτοεκφορτώσεων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Κατά μερική τροποποίηση της εξαίρεσης  υπ. αριθ.  22  του Άρθρου 10 των Γενικών Όρων, 
συμφωνείται να καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/ 
προστιθέντων του για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που, από αμελείς πράξεις ή 
παραλείψεις τους, θα προκληθούν σε τρίτους από εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, παραλαβής ή 
και συλλογής εμπορευμάτων και άλλων αντικειμένων από τον ασφαλισμένο.

EO 900-9007 Αστική Ευθύνη - Διασταυρούμενη ευθύνη (Cross Liability)

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του 
ασφαλιστηρίου αυτού, η παρεχόμενη κάλυψη αστικής ευθύνης επεκτείνεται  ώστε  να συμπεριλάβει 
και τις απαιτήσεις,  οι οποίες θα εγερθούν μεταξύ των ασφαλισμένων εργολάβων/υπεργολάβων.  

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
Αξιώσεις για σωματική βλάβη ή ασθένεια  μελών του εργατοτεχνικού προσωπικού. 

EO 700-7001 Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, υπό την, αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο, 
ιδιότητά του ως Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, για παράβαση καθήκοντος ή αμελείς πράξεις 
ή παραλείψεις του ιδίου ή/και των προστιθέντων του κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 
  
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι αυτός είναι κάτοχος 
επίσημα αναγνωρισμένου διπλώματος πανεπιστημιακής σχολής, τίτλου και ειδικότητας που 
δηλώθηκε στην Πρόταση Ασφάλισης, και νόμιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από:
1. Αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη σχετικά με υπηρεσίες ή δραστηριότητες που υπερβαίνουν τα 
όρια των επαγγελματικών υπηρεσιών που κατά κανόνα παρέχονται από μηχανικούς με βάση την 
εθνική νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας και τους σχετικούς κανονισμούς.
2. Την παραγωγή, κατασκευή, μεταποίηση, επισκευή, προληπτική συντήρηση (service) 
ή επεξεργασία αγαθών ή προϊόντων που πωλούνται, παρέχονται ή διανέμονται από τον 
ασφαλισμένο ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή από επάγγελμα διάφορο εκείνου 
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που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, παρ’ όλο που ο ασφαλιζόμενος μπορεί να επιδίδεται 
στις παραπάνω δραστηριότητες σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
ασφαλιστήριο.
3. Οικονομική απώλεια που δεν έχει σχέση με ζημιά περιουσιακού στοιχείου ή σωματική 
βλάβη (καθαρή οικονομική απώλεια). Παρ’ όλα αυτά, η ελαττωματική λειτουργία, ατέλεια ή 
βλάβη του ίδιου του σχεδιαζόμενου αντικειμένου που οφείλεται στην εσφαλμένη σχεδίαση 
(ή στην έλλειψη επαρκούς εποπτείας κατά την κατασκευή) θα θεωρούνται ζημιά περιουσιακού 
στοιχείου. Επιπρόσθετα, δεν παρέχεται κάλυψη για οποιαδήποτε αποθετική ζημία η οποία 
υπερβαίνει το κόστος απλής επισκευής του συγκεκριμένου αντικειμένου που θα το καθιστούσε 
κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίον προορίζεται.
4. Οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη εκ μέρους του ασφαλισμένου να προβεί σε 
ασφάλιση ή να διατηρήσει ασφάλιση ή να παρέχει χρηματοδότηση ή συμβουλές επί οικονομικών 
θεμάτων.
5. Ζημιά που απορρέει από την υπέρβαση των προϋπολογιζομένων δαπανών και των 
χρονοδιαγραμμάτων.
6. Απαιτήσεις λόγω οικονομικής ζημιάς που απορρέει από την απώλεια χρήσης, απώλεια 
κέρδους, έλλειψη απόδοσης ως προς την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων ή την 
παραγωγικότητα ή απόδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
7. Την ανάγκη ή υποχρέωση αναθεώρησης ή επανασχεδίασης διαγραμμάτων, σχεδίων, 
προδιαγραφών ή πινάκων προδιαγραφών, που είναι συνέπεια απαίτησης για την οποία 
καταβάλλεται αποζημίωση με βάση αυτό το ασφαλιστήριο.
8. Αδυναμία απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ποσών.
9. Την κατασκευή και σχεδίαση φραγμάτων, σηράγγων (συμπεριλαμβανομένων τάφρων, 
υδροφρακτών), λιμενικών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, αεροσκαφών και πλωτών 
ναυπηγημάτων.
10. Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη 
λειτουργία  των χώρων στους  οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών.  
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των 
Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες 
του ασφαλισμένου.

EO 700-7002   Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών/Οδοντιάτρων

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, υπό την, αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο, 
ιδιότητά του ως ιατρού, για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν 
σε τρίτους από παράβαση καθήκοντος ή από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή και 
των, κατονομαζόμενων στο ασφαλιστήριο, μη ιατρών βοηθών του, κατά την εκτέλεση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτονται και οι περιπτώσεις παροχής άμεσης ιατρικής βοήθειας που ενδεχομένως να 
αφορούν περιστατικά διάφορα με την εξειδίκευση (ειδικότητα) του ασφαλισμένου.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι αυτός είναι κάτοχος 
αναγνωρισμένου επίσημα διπλώματος ή πτυχίου ιατρικής σχολής, τίτλου ιατρικής ειδικότητας 
και νόμιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
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ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από: 
1. Υπηρεσίες που παρέχονται πέραν του σκοπού των επαγγελματικών ιατρικών υπηρεσιών, 
συμβουλών που προσφέρονται με την ιδιότητα του ιατρού. 
2. Υπηρεσίες άλλες από εκείνες που είναι απαραίτητες για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς 
λόγους. Ειδικά σε επεμβάσεις αισθητικής ή πλαστικής χειρουργικής, η κάλυψη ισχύει μόνο για 
τις  περιπτώσεις επανορθωτικής χειρουργικής που κρίνεται  ως αναγκαία συνέπεια ατυχήματος 
και/ή συγγενών ή γενετικών δυσμορφιών.
3. Ραδιοθεραπείες, χρήση ραδίου, ραδιοϊσοτόπων και ατομικής ακτινοβολίας γενικά, με 
εξαίρεση τις διαθερμίες.
4.  Θεραπευτικές αγωγές/υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για την πρόκληση ή την αποφυγή μιας 
κύησης/τεκνοποιίας, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών επεμβάσεων για την πρόκληση 
στείρωσης, εξωσωματικής εγκυμοσύνης και/ή έκτρωσης (εκτός  αν η επέμβαση ενδείκνυται 
ιατρικά και τεκμηριώνεται εγγράφως). 
5. Σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής οδύνης ή της ψυχικής νόσου ή της 
φοβίας), ζημιά ή απώλεια η οποία στην πραγματικότητα προκλήθηκε ή φέρεται να υφίσταται 
ισχυρισμός ότι  προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσοποιητικής 
Ανεπάρκειας (AIDS) ή από ηπατίτιδα.
6. Τη λειτουργία τραπεζών αίματος εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι τράπεζες αυτές 
παρέχουν αποκλειστικά  αίμα ή προϊόντα αίματος για τις ανάγκες των καλυπτομένων με το 
παρόν ασφαλιστήριο περιπτώσεων ιατρικών επεμβάσεων.
7. Τη χρήση φαρμάκων για τη μείωση του σωματικού βάρους. 
8. Κλινικές δοκιμές, κλινικές δοκιμές φαρμάκων, από θεραπείες, ή επεμβάσεις που   βρίσκονται 
σε πειραματικό στάδιο, ή προέρχονται από ιατρική ή βιολογική έρευνα, ή  από γενετικές βλάβες 
αποτέλεσμα  τροποποίησης  του γενετικού κώδικα  (γενετική μηχανική).
9. Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη 
λειτουργία  των χώρων στους  οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών.  
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των 
Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες 
του ασφαλισμένου.
10. Αποφάσεις δικαστηρίων ξένων κρατών εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
EO 700-7003 Επαγγελματική Ευθύνη Φαρμακοποιών  

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, υπό την, αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο, 
ιδιότητά του ως φαρμακοποιού, για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν 
σε τρίτους από παράβαση καθήκοντος ή από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή και των, 
κατονομαζόμενων στο ασφαλιστήριο, βοηθών του, κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας (παρασκευή, παράδοση και πώληση φαρμάκων).

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτονται και οι περιπτώσεις παροχής πρώτων βοηθειών άμεσης ανάγκης σε ασθενή που 
βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή εκείνη τη στιγμή να υπάρξει ιατρική 
βοήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι αυτός είναι κάτοχος 
αναγνωρισμένου επίσημα πανεπιστημιακού πτυχίου φαρμακευτικής σχολής, και νόμιμης άδειας 
άσκησης επαγγέλματος. 
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από: 
1. Οποιεσδήποτε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται πέραν του σκοπού των επαγγελματικών  
υπηρεσιών, συμβουλών που τυπικά προσφέρονται υπό την ιδιότητα του φαρμακοποιού βάσει 
της Εθνικής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και του κώδικα και των κανόνων δεοντολογίας.
2. Τη χορήγηση φαρμάκων για θεραπευτικές αγωγές που παρασχέθηκαν για την πρόκληση ή την 
αποφυγή της κυήσεως/τεκνοποιίας, συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για αποθετικές 
(οικονομικά παρεπόμενες) ζημιές που προκύπτουν από τα παραπάνω όπως, ενδεικτικά 
αναφερομένης και όχι περιοριστικά, της υποχρέωσης καταβολής διατροφής.
3. Σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής οδύνης ή της ψυχικής νόσου ή της 
φοβίας), ζημία ή απώλεια η οποία στην πραγματικότητα προκλήθηκε, ή φέρεται να υφίσταται 
ισχυρισμός ότι  προκλήθηκε, εξαιτίας ή από  το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας 
(AIDS) ή όταν το τελευταίο συνεισέφερε σε αυτήν την απώλεια ή ζημία ή σχετίζεται με αυτήν ή 
από τους παθογόνους παράγοντες αυτού ή από ηπατίτιδα.
4. Τη χορήγηση μη εγκεκριμένων φαρμάκων από τον Ε.Ο.Φ. για τη μείωση του σωματικού 
βάρους και τη διακοπή της κύησης.
5.  Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, από κάθε θεραπεία, μελέτη και επεμβάσεις που βρίσκονται σε 
πειραματικό στάδιο, από ζημίες που προέρχονται από ιατρική ή βιολογική έρευνα . 
6. Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη 
λειτουργία  των χώρων στους οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των 
Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες 
του ασφαλισμένου. 
7. Αποφάσεις δικαστηρίων ξένων κρατών εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EO 700-7006 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, υπό την αναγραφόμενη στο 
ασφαλιστήριο ιδιότητά του ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, λόγω παράβασης καθήκοντος, 
κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, οφειλόμενη σε αμέλεια, σφάλμα ή 
παράλειψη, οποτεδήποτε ή οπουδήποτε διαπραχθεί ή υποστηρίζεται ότι διαπράχθηκε από: 
α. τον ασφαλισμένο,
β. τους προκατόχους του στην επιχείρηση (εκτός εάν ο ασφαλισμένος ή οι προκάτοχοί του ήταν 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρία),
γ. οποιοδήποτε πρόσωπο που απασχολήθηκε οποιαδήποτε χρονική περίοδο από τον 
ασφαλισμένο ή τους προκατόχους του στην επιχείρηση, κατά την άσκηση, από ή για λογαριασμό 
του ασφαλισμένου ή των προκατόχων του, οποιασδήποτε δραστηριότητας υπό την ιδιότητά τους 
ως ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

2.1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αν κατά την περίοδο ασφάλισης, ο ασφαλισμένος ανακαλύψει ότι οποιαδήποτε έγγραφα (όπως 
ορίζονται στη συνέχεια) ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτων τα οποία του έχουν δοθεί ή πρόκειται 
να του δοθούν για φύλαξη ή βρίσκονται ή εικάζεται ή πιστεύεται ότι βρίσκονται στη φροντίδα 
του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο ο ασφαλισμένος τα έχει εμπιστευθεί, 
υποβάλει ή καταθέσει κατά τη συνήθη άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, έχουν 
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καταστραφεί ή υποστεί φθορά ή χαθεί ή εγκαταλειφθεί από αμέλεια και δεν είναι δυνατό να 
βρεθούν μετά από ενδελεχή έρευνα, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο όπως ορίζεται 
πιο κάτω για:
I. την αστική ευθύνη του έναντι τρίτου εξαιτίας της  καταστροφής, φθοράς ή απώλειας των 
εγγράφων, και
II. τις δαπάνες και τα έξοδα που κατεβλήθησαν με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας για 
τη διερεύνηση, την αντίκρουση ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης

2.1.1 Ορισμός 
«Έγγραφα» νοούνται οι συμβολαιογραφικές πράξεις, διαθήκες, συμφωνίες, χάρτες, σχέδια, 
μητρώα, βιβλία, επιστολές, πιστοποιητικά, έντυπα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή 
πληροφορίες αποθηκευμένες, εγγεγραμμένες ή αποτυπωμένες σε κάρτα ή μαγνητική ταινία ή 
σε μαγνητικούς δίσκους ή σε άλλους υποδοχείς μηνυμάτων, καθώς και έγγραφα οιασδήποτε 
φύσης, γραπτά, τυπωμένα ή αναπαραχθέντα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (εκτός από ομόλογα 
στον κομιστή, κουπόνια, τραπεζογραμμάτια, επιταγές και διαπραγματεύσιμους τίτλους).

2.1.2 Ειδικές Εξαιρέσεις
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από: 
1. περιστατικά για τα οποία ο ασφαλισμένος δικαιούται να αποζημιωθεί βάσει του παρόντος 
ασφαλιστηρίου, πέραν της παρούσας επέκτασης,
2. περιστατικά για τα οποία ο ασφαλισμένος δικαιούται να αποζημιωθεί βάσει οποιουδήποτε 
άλλου ασφαλιστηρίου ή πιστοποιητικού ασφάλισης.

2.1.3 Ειδικές Προϋποθέσεις 
1. Ο ασφαλισμένος δεν θα αποδέχεται ευθύνη ούτε θα ικανοποιεί καμία απαίτηση ούτε θα 
καταβάλλει οποιεσδήποτε δαπάνες ή έξοδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη 
της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα  ανά πάσα στιγμή να αναλάβει και να ασκήσει για 
λογαριασμό του ασφαλισμένου να αντικρούσει ή να διακανονίσει οποιαδήποτε απαίτηση.
2. Προϋπόθεση για να έχει ο ασφαλισμένος το δικαίωμα να αποζημιωθεί βάσει της επέκτασης 
αυτής του ασφαλιστηρίου είναι να ενημερώσει εγγράφως αμέσως την Εταιρία κατά τη διάρκεια 
της ασφαλιστικής περιόδου σχετικά με κάθε περιστατικό που θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία 
έγερσης απαίτησης με βάση το ασφαλιστήριο αυτό
3. Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας δεν θα αυξάνεται λόγω αυτής της επέκτασης.
4. Προϋπόθεση για να έχει ο ασφαλισμένος το δικαίωμα να αποζημιωθεί με βάση την  επέκταση 
αυτή είναι να φυλάσσονται όλα τα έγγραφα σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο εκτός των ωρών 
συνήθους λειτουργίας της επιχείρησης και να διατηρούνται εκτός της εγκατάστασης αντίγραφα 
όλων των ηλεκτρονικών αρχείων.

2.1.4  Ανώτατο όριο αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας εγγράφων & απαλλαγή
Το ανώτατο ασφαλιστικό ποσό που μπορεί να εισπραχθεί με βάση την  επέκταση της απώλειας 
εγγράφων δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για ολόκληρη την  περίοδο ασφάλισης το ποσό των 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των εξόδων, με 
αφαιρετέα  απαλλαγή το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) ανά απαίτηση.
Το ανώτατο όριο αποζημίωσης της επέκτασης αυτής περιλαμβάνεται και δεν προστίθεται στα 
ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο.

2.2  ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ
Κατά παρέκκλιση κάθε αντιθέτου όρου του ασφαλιστηρίου αυτού, συμφωνείται ότι αυτή η 
ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης επεκτείνεται για να αποζημιωθεί ο ασφαλισμένος για 
πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν απλή δυσφήμιση και/ ή συκοφαντική δυσφήμιση η οποία 
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διαπράττεται χωρίς δόλο, λεκτικά, έγγραφα ή προφορικά από τον ίδιο ή οποιοδήποτε υπάλληλό 
του κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του. Σε περίπτωση έγερσης απαίτησης λόγω απλής 
δυσφήμισης ή συκοφαντικής δυσφήμισης, ο ασφαλισμένος οφείλει (πέραν των υποχρεώσεων 
του βάσει του παρόντος), εφόσον κρίνεται εύλογο και ζητηθεί από την  Εταιρία, να ζητήσει 
δημόσια συγγνώμη και να εκφράσει τη λύπη του, με τρόπο και περιεχόμενο που θα έχει 
εγκριθεί από την Εταιρία, και θα αφορά τις λέξεις εξαιτίας των οποίων εγέρθηκε η απαίτηση, 
με στόχο να περιοριστούν οι δαπάνες ή οι αποζημιώσεις. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος 
αρνηθεί να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να εκφράσει τη λύπη του, τότε η Εταιρία δεν θα είναι 
υποχρεωμένη να καταβάλει καμία αποζημίωση ή δαπάνη. 

2.3 ΑΠΙΣΤΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Η Εταιρία συμφωνεί να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο μέχρι το αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο  
ασφαλιστικό ποσό (όριο αποζημίωσης) για τα ποσά που ο ασφαλισμένος θα υποχρεωθεί 
να καταβάλει νόμιμα συνεπεία απαίτησης ή απαιτήσεων που εγέρθηκαν εναντίον του κατά τη 
διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, και οι οποίες προκλήθηκαν από, ή οφείλονται σε, απιστία ή 
δόλια, εγκληματική ή κακόβουλη πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε υπαλλήλου του. 
Ο όρος «υπάλληλος» δεν καλύπτει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μετόχους ή εταίρους 
του ασφαλισμένου.

2.4  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η Εταιρία συμφωνεί να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για απαιτήσεις που εγείρονται εναντίον 
του κατά την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ασφαλιστική περίοδο εξαιτίας ακούσιας 
παραβίασης της εμπιστευτικότητας.

2.5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η Εταιρία συμφωνεί, με την επιφύλαξη των όρων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων της ασφάλισης 
αυτής, να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για όλα τα ποσά τα οποία θα υποχρεωθεί βάσει του 
νόμου να καταβάλει ως αποζημίωση, δαπάνες και έξοδα συνεπεία απαίτησης ή απαιτήσεων που 
θα εγερθούν εναντίον του και θα αναγγελθούν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής 
περιόδου, λόγω παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας ή 
κατοχυρωμένου σχεδίου η οποία διαπράχθηκε καλόπιστα από:
α. τον ασφαλισμένο, ή 
β. υπάλληλο του ασφαλισμένου, ή 
γ. μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ασφαλισμένου κατά την άσκηση ή σε σχέση με την 
άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ασφαλισμένου, όπως αυτές ορίζονται στο 
ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από: 
1.  Χρεοκοπία, αφερεγγυότητα ή πτώχευση του ασφαλισμένου.
2. Χρεοκοπία, αφερεγγυότητα ή πτώχευση οιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρίας, Συνδικάτου 
Ασφαλιστών Lloyd’s, στεγαστικής τράπεζας, τράπεζας (ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), 
διαχειριστή επενδύσεων, χρηματιστή, επενδυτικού διαμεσολαβητή ή οποιασδήποτε άλλης 
συναφούς εταιρίας με την οποία ο ασφαλισμένος έχει συνάψει άμεσα ή έμμεσα συμβάσεις 
ασφάλισης, επενδύσεων ή καταθέσεων.
3.  Αθέτηση πληρωμής.
4. Την αποδοχή κινδύνων από τον ασφαλισμένο βάσει οποιασδήποτε σύμβασης ή 
εξουσιοδότησης σε αυτόν η οποία δεν απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας 



   57

για την αποδοχή του κάθε κινδύνου, πλην των προσωρινών ασφαλιστηρίων (Cover Notes), 
εκτός εάν αυτό εγκρίνεται ειδικά από το παρόν.
5. Οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία, εξαιτίας αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης που 
διαπράττεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του ασφαλισμένου ως ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή, εκτός εάν η ασφαλιστική Εταιρία έχει επιτύχει την έκδοση καταδικαστικής 
απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου κατά του ασφαλισμένου.
6. Οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία ή γεγονός που 
συμβάλλει ταυτόχρονα ή διαδοχικά στην πρόκληση ζημιάς ή έγερση απαίτησης αποζημίωσης: 
I. Φθορά, δαπάνες ή έξοδα οποιασδήποτε φύσης που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα, οφείλονται 
σε ή συνδέονται με οποιαδήποτε πράξη η οποία διαπράχθηκε για να ελέγξει, να εμποδίσει ή να 
καταστείλει ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, πολιτική ταραχή, 
τρομοκρατική ενέργεια. Σε περίπτωση που ένα μέρος της παρούσας εξαίρεσης κριθεί άκυρο ή 
ανεφάρμοστο, το υπόλοιπο εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται πλήρως.
II. Απαίτηση που προκύπτει από την παράβαση του καθήκοντος του ασφαλισμένου να ενημερώσει 
για την καταλληλότητα (αυτός ο όρος περιλαμβάνει, με την επιφύλαξη της γενικότερης σημασίας 
του, και την χρηματοοικονομική κατάσταση) οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρίας, πράκτορα ή 
ασφαλιστική εταιρία στην ή με την οποία τοποθετεί ασφάλιση ή αντασφάλιση.
III. Συνδεδεμένη, μητρική ή θυγατρική εταιρία ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 
οικονομικό ή εκτελεστικό συμφέρον στην επιχείρηση του ασφαλισμένου, εκτός εάν η εν λόγω 
απαίτηση αφορά αποζημίωση ή συνεισφορά σε σχέση με απαίτηση που έχει υποβληθεί από τρίτο 
εναντίον της προαναφερόμενης συνδεδεμένης, μητρικής ή θυγατρικής εταιρίας, του φυσικού ή 
νομικού προσώπου και προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών από τον ασφαλισμένο, ή
IV. Αγωγή αποζημίωσης που ασκείται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου εκτός των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
V. Άσκηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους της EE, εφαρμογή απόφασης    
δικαστηρίου  αλλοδαπής βάσει Αμοιβαιότητας ή με άλλο τρόπο.
VI. Εργασία που αφορά συμβάσεις που έχουν συναφθεί εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
VII. Μείωση της αξίας ή απώλεια επενδύσεων, όταν η εν λόγω μείωση της αξίας ή απώλεια 
είναι αποτέλεσμα φυσιολογικών ή ασυνήθιστων τάσεων ή διακυμάνσεων σε οποιαδήποτε 
χρηματοοικονομική αγορά ή χρηματιστήριο εμπορευμάτων ή σε άλλη αγορά, τα οποία βρίσκονται 
εκτός της επιρροής ή του ελέγχου του ασφαλισμένου.
7. Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη 
λειτουργία  των χώρων στους οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των 
Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες 
του ασφαλισμένου.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα λόγω 
πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς της επιχείρησης, θανάτου ή συνταξιοδότησης ή για 
οιονδήποτε άλλο λόγο, εξαιρουμένης της παύσης εξαιτίας οιασδήποτε ανέντιμης, δόλιας ή 
εγκληματικής πράξης ή παράλειψης, παραχωρείται στον ασφαλισμένο, βάσει του παρόντος 
ασφαλιστηρίου, παράταση χρόνου αναγγελίας ζημίας κατ’ ανώτατο όριο πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία διακοπής της δραστηριότητάς του.
Η παράταση του χρόνου αναγγελίας ζημίας δεν θα παραχωρηθεί, βάσει του παρόντος 
ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση ανανέωσης ή αντικατάστασης της παρούσας ασφάλισης με άλλη 
ασφαλιστική εταιρία.
Όμως, αυτή η επέκταση της κάλυψης που παραχωρείται βάσει του παρόντος θα εφαρμοστεί 
μόνο σε απαιτήσεις ή περιστάσεις σε βάρος του ασφαλισμένου οι οποίες προκύπτουν από 
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αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη που διέπραξε ή εικάζεται ότι διέπραξε ο ασφαλισμένος πριν 
από τη διακοπή της κάλυψης και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω απαιτήσεις ή περιστάσεις 
υποβάλλονται εγγράφως και κοινοποιούνται όπως προβλέπει του παρόν ασφαλιστήριο.
Το ανώτατο ποσό που θα καταβάλει η Εταιρία δεν θα υπερβαίνει συνολικά το αναγραφόμενο στον 
πίνακα ασφάλισης ποσό ανά περίπτωση για ολόκληρη τη διάρκεια της παράτασης του χρόνου 
αναγγελίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απαιτήσεων ή/και τον αριθμό των απαιτούντων (ή 
τον αριθμό των αρχικών επενδυτών) ή/και τον αριθμό των ασφαλισμένων ή τον αριθμό των 
εφαρμοζόμενων ασφαλιστικών ρητρών.

EO 700-7007 Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστών (Ελεύθερων Επαγγελματιών)

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, υπό την, αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο, 
ιδιότητά του ως ελεύθερου επαγγελματία λογιστή,  για παράβαση καθήκοντος ή αμελείς πράξεις 
ή παραλείψεις του ή αθέτηση ή πλημμελή εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης κατά την 
εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι αυτός είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής με ελάχιστη προϋπηρεσία ενός (1) έτους και είναι κάτοχος 
νόμιμης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από:
1. Αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη σχετικά με υπηρεσίες ή δραστηριότητες που υπερβαίνουν τα 
όρια των επαγγελματικών υπηρεσιών που κατά κανόνα παρέχονται από  λογιστές  με βάση την 
εθνική νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας και τους σχετικούς κανονισμούς.
2.Οποιαδήποτε υπηρεσία προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, εισηγμένες επιχειρήσεις, 
υπηρεσίες που σχετίζονται με συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές επιχειρήσεων, υπηρεσίες ορκωτού 
λογιστή.
3. Οποιαδήποτε υπηρεσία ή πρόταση ή συμβουλή σε σχέση με οικονομικά, κτηματικά ή άλλα, 
εμπορικής φύσεως, θέματα. Τηρουμένων των λοιπών γενικών και ειδικών εξαιρέσεων, 
αυτή η εξαίρεση  δεν θα ισχύσει αν και εφόσον η απαίτηση είναι αποτέλεσμα εσφαλμένων 
συμβουλών σε φορολογικά/ ασφαλιστικά θέματα με την προϋπόθεση πως οι συμβουλές αυτές 
δε θα αφορούν φοροαποφυγή, μείωση φορολογητέας ύλης, μείωση/ περιορισμό ασφαλιστικών 
εισφορών, κλπ.
4. Οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη εκ μέρους του ασφαλισμένου να προβεί σε 
ασφάλιση ή να διατηρήσει ασφάλιση ή να παρέχει χρηματοδότηση.
5. Χρεοκοπία, αφερεγγυότητα ή πτώχευση του ασφαλισμένου. 
6. Οποιαδήποτε δραστηριότητα οιασδήποτε φύσεως (π.χ. συμβουλές, πρόταση, κ.λπ.) που 
σχετίζεται με λογισμικό, προγράμματα ή μηχανολογικό εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
7. Ζημιά που απορρέει από υπέρβαση προϋπολογιζομένων δαπανών και χρονοδιαγραμμάτων.
8. Αδυναμία απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ποσών.
9. Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη 
λειτουργία  των χώρων στους οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των 
Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες 
του ασφαλισμένου.
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EO 800-8001  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος        

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές 
που θα προκληθούν σε τρίτους που κατανάλωσαν ή χρησιμοποίησαν ελαττωματικό προϊόν το 
οποίο σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, παράχθηκε ή διανεμήθηκε από αυτόν στα πλαίσια της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη της ευθύνης του ασφαλισμένου προϋποθέτει ότι:
1. Η επιχείρηση λειτουργεί με νόμιμη άδεια, εφαρμόζει και τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας των χώρων λειτουργίας της.
2. Οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση διαθέτουν τα απαραίτητα αντικειμενικά προσόντα 
(εκπαίδευση, τίτλους σπουδών, και ό,τι άλλο προβλέπεται για την άσκηση του επαγγέλματός 
τους), εφόσον απαιτούνται.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από: 
1. Οποιαδήποτε ζημιά εκτός από σωματική βλάβη ή υλική ζημιά (π.χ. οικονομική, κ.λπ.).
2. Σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από προϊόντα και εμπορεύματα που 
διατέθηκαν εκτός των πλαισίων της ασφαλισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας ή εκτός των 
γεωγραφικών ορίων που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. 
3. Απώλειες ή ζημιές  στα ίδια τα προϊόντα,  συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν για την ανάκληση, επιθεώρηση, επισκευή, ανασύνθεση, ανανέωση, 
τροποποίηση, αναπροσαρμογή, αντικατάσταση, αποκατάσταση προϊόντος ή μέρους αυτού, το 
οποίο είναι ή θεωρείται ή προβάλλεται ότι, είναι ελαττωματικό. 
4. Τις περιπτώσεις εσκεμμένης, ενσυνείδητης ή σκόπιμης παραμέλησης, εκ μέρους του 
ασφαλισμένου,  της λήψης εύλογων μέτρων για την πρόληψη επικείμενης ζημιάς, καθώς και 
τις περιπτώσεις μη τήρησης ή συμμόρφωσης στη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες 
των κρατικών αρχών.
5. Εγγυήσεις προϊόντων και αξιώσεις που προκλήθηκαν από εσφαλμένες, ατελείς ή ασαφείς 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος.
6. Αξιώσεις που προκύπτουν από προϊόντα που έχουν κριθεί επικίνδυνα για χρήση με βάση τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
7. Ευθύνη προϊόντων σχετικά με οποιοδήποτε αγαθό ή προϊόν που προορίζεται να ενσωματωθεί 
ή να χρησιμοποιηθεί  στην κατασκευή  ή τον μηχανικό/ ηλεκτρομηχανολογικό/ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό οχημάτων, σκαφών και αεροσκαφών. 
8. Ευθύνη που προέρχεται από ενέργειες δολιοφθοράς τρίτων στα καλυπτόμενα προϊόντα.
9. Ευθύνη για αξιώσεις που σχετίζονται με παραγωγή ή/και πώληση ή/και διάθεση:
I. Εκρηκτικών υλών, πυροτεχνημάτων, αερίων και εύφλεκτων παραγώγων πετρελαίου,
II. φαρμάκων, ναρκωτικών ουσιών, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών εμφυτευμάτων, 
αίματος και παραγώγων αυτού,
III. χημικών (βαφών, καλλυντικών, προϊόντων ομορφιάς, παρασιτοκτόνων,    
IV. ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, λιπασμάτων, ζωοτροφών, 
V.  έτοιμου σκυροδέματος και προκατασκευασμένων υλικών δόμησης,
VI. ιατρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,
VII. προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν  στην κατασκευή ή τον 
μηχανικό/ ηλεκτρομηχανολογικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό οχημάτων, σκαφών και αεροσκαφών.
10. Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη 
λειτουργία  των χώρων στους οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, 
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συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των 
Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες 
του ασφαλισμένου. 

EO 700 - 7008  Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, 
Ψυκτικών, Συντηρητών καυστήρων) 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται η επαγγελματική 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 τις εργασίες 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο. Η ασφαλιστική 
κάλυψη παρέχεται για αξιώσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου και θα αφορούν ζημιογόνα γεγονότα που συνέβησαν κατά την περίοδο αυτή, η δε 
αναγγελία τους από τον ασφαλισμένο στην εταιρία θα γίνει εντός της περιόδου ασφάλισης ή προ 
της λήξης της περιόδου παράτασης αναγγελίας ζημιάς (εφόσον έχει συμφωνηθεί και παρέχεται 
παράταση χρόνου αναγγελίας ζημιάς). 
Εφόσον έχει συμφωνηθεί η κάλυψη να παρέχεται αναδρομικά (αναδρομική ισχύς της κάλυψης) 
η ασφαλιστική σύμβαση θα επεκτείνεται και θα καλύπτει απαιτήσεις τρίτων ως αποτέλεσμα 
ζημιογόνου γεγονότος το οποίο συνέβη μετά την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος της κάλυψης 
και μέχρι τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου της ασφαλιστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ισχύ της ασφάλισης αυτής ότι ο ασφαλισμένος και 
οι προστιθέντες του:
Α. είναι κάτοχος/ι όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία πτυχίων ή/και πιστοποιητικών 
σπουδών καθώς και των νομίμων αδειών για την άσκηση του επαγγέλματός του/ων τα οποία 
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.
Β. κατά την προετοιμασία και εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα, 
προβλεπόμενα και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας και προστασίας για τους τρίτους. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του Άρθρου 10 των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Ζημιές που προκαλούνται από υπεργολάβους και το εργατοτεχνικό  προσωπικό τους. 
2. Ζημιές που ήταν πιθανές ή/και αναμενόμενες λόγω συνειδητής επιλογής ειδικών υλικών ή 
χρήσης ειδικών μεθόδων με στόχο τη μείωση κόστους ή την επίσπευση αποτελεσμάτων.
3. Ζημιές σε δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας, παροχής υπηρεσιών φυσικού αερίου, ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κ. ά. 
4. Ζημιές ως συνέπεια χρήσης μη επαρκώς εφαρμοσμένων μεθόδων που δεν ακολουθούν τις 
αρχές και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας ή προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως 
ακατάλληλα ή επικίνδυνα για χρήση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
5. Ζημιές από την μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν σχέση με προθεσμίες, 
προδιαγραφές, εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων, χρήση συγκεκριμένων υλικών, ρητρών ή 
εγγυήσεων.
6. Ζημιές συνεπεία καθίζησης ή ειδικής διαμόρφωσης εδάφους.
7. Ζημιές συνεπεία μη τήρησης και εφαρμογής εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων.
8. Ζημιές από την μη εφαρμογή ή παρέκκλιση οδηγιών ορθής και κατάλληλης χρήσης υλικών ή 
προϊόντων ή εξοπλισμού.
9. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών.
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EO 900-9001   Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση του εργοδότη, που ασφαλίζεται με αυτό το 
ασφαλιστήριο, να αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά υπαλλήλου του που δεν μπορεί να συνεχίσει 
να εργάζεται, εξαιτίας σημαντικού λόγου που οφείλεται σε υπαιτιότητά του (του εργοδότη). 
Υπάλληλος είναι κάθε πρόσωπο που συνδέεται με την επιχείρηση με νόμιμη σύμβαση εργασίας 
ή μαθητείας. Στην έννοια της ιδιότητας του υπαλλήλου περιλαμβάνεται και αυτή του εργατοτεχνίτη.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Καλύπτεται, μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, η αστική ευθύνη του λήπτη της 
ασφάλισης / ασφαλισμένου (περιλαμβανομένων και των παρ’ αυτών προστιθέντων προσώπων) με 
την ιδιότητα του ως Εργοδότη, για τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται από τα άρθρα:
• 657 & 658 του Α.Κ., για την περίπτωση που ο υπάλληλος δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του λόγω σωματικής του βλάβης από ατύχημα που προκλήθηκε από βίαιο συμβάν κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του στον χώρο εργασίας του. Η οφειλόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση 
το ημερομίσθιο που έχει δηλωθεί στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό και θα καταβάλλεται με 
ανώτατο όριο τα 26 ημερομίσθια από τα οποία θα αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό που καταβάλλει στον 
παθόντα ο φορέας της κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Η κάλυψη θα περιλαμβάνει και τη διαφορά 
μεταξύ των ημερομισθίων που καταβάλλονται από τον φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης και 
εκείνων που καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις θεωρημένες μισθολογικές 
καταστάσεις της επιχείρησης.
• 932 του Α.Κ. για χρηματική ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης, σε περίπτωση σωματικών 
βλαβών ή ψυχικής οδύνης, σε περίπτωση θανάτου.
Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη ισχύει για ζημιές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ισχύος του 
ασφαλιστηρίου και για τις οποίες θα απαιτηθεί αποζημίωση μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την 
ημερομηνία συμβάντος.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η κάλυψη της εργοδοτικής αστικής ευθύνης ισχύει με την προϋπόθεση ότι:
• Ο υπάλληλος που έπαθε τη ζημιά ασφαλίζεται σε φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης.
• Σε περίπτωση που οι αποδοχές του παθόντος υπαλλήλου είναι μεγαλύτερες από αυτές που 
είναι επίσημα δηλωμένες στον φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, το υπερβάλλον ποσό θα 
επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ασφαλισμένος.
• Ο ασφαλισμένος τηρεί καταστάσεις ασφάλισης που αποδεικνύουν τη χρονική περίοδο πριν από 
το ατύχημα που ο παθών προσέφερε τις υπηρεσίες του στον ασφαλισμένο, το διάστημα για το οποίο 
κρίθηκε ανίκανος να εργαστεί από τον φορέα της κύριας κοινωνικής ασφάλισης και τα ποσά που 
κατέβαλε ο ασφαλισμένος, καθώς και τις αποδοχές του παθόντος.
• Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από τους 
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
• Ο ασφαλισμένος θα τηρεί όλες τις από τον νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις σε περίπτωση 
ατυχήματος, ιδίως τις υποχρεώσεις περί αναγγελίας αυτού στις αρχές.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10. Έξοδα για απόσυρση ή απομάκρυνση προϊόντων ή τμημάτων αυτών.
11. Ζημιές  που  θα  προκληθούν σε τρίτους  από  τις  κτιριακές  εγκαταστάσεις και  τη  
λειτουργία των χώρων στους οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών. 
Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των 
Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες 
του ασφαλισμένου.
12. Αποφάσεις δικαστηρίων ξένων κρατών εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός από τις Εξαιρέσεις του Άρθρου 10 των Γενικών Όρων, δεν καλύπτεται η εργοδοτική αστική 
ευθύνη:
• Για επαγγελματικές και άλλου είδους ασθένειες ή ατυχήματα που οφείλονται σε ασθένειες.
• Για ατυχήματα που συμβαίνουν έξω από τον χώρο λειτουργίας της επιχείρησης, με εξαίρεση 
ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε υπαλλήλους της ασφαλισμένης επιχείρησης των οποίων τα 
καθήκοντα τους υποχρεώνουν να εργάζονται και έξω από τον χώρο λειτουργίας της.
• Για ατυχήματα από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.
• Για ατυχήματα που οφείλονται σε πρόθεση του παθόντα υπαλλήλου ή για ατυχήματα που 
προκαλούνται σαν συνέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον ίδιο τον 
παθόντα ή για ατυχήματα που είναι αποτέλεσμα πλημμελούς ή μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας 
από τον παθόντα υπάλληλο.
• Σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το όριο κάλυψης που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ισχύει αθροιστικά για όλους τους υπαλλήλους 
της ασφαλισμένης επιχείρησης, ενώ παράλληλα μειώνεται ανάλογα με το ποσό των αποζημιώσεων 
που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

EO 1000-10001  Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών/
Αερομοντέλων (ΣμηΕΑ - Drones)

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
Αερομοντέλο ή Μοντέλο Αεροσκάφους: Είναι μία ιπτάμενη συσκευή περιορισμένων διαστάσεων, 
που φέρει ή όχι προωθητικό σύστημα, που δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει άνθρωπο, και 
χρησιμοποιείται για αεραθλητισμό ή ψυχαγωγία. Τα αερομοντέλα μπορεί να έχουν τη μορφή 
αεροπλάνου, ανεμόπτερου, ελικόπτερου, αυτόγυρου, υδροπλάνου, αμφίβιου, αλεξίπτωτου, 
αερόστατου, αερόπλοιου, ή άλλη μορφή. Τα αερομοντέλα μπορεί να είναι τηλεχειριζόμενα, 
ελεύθερης πτήσης, ή κυκλικής πτήσης.
Αεροσκάφος: Κάθε μηχάνημα που εξασφαλίζει τη στήριξή του στην ατμόσφαιρα χάρη στην 
αντίσταση του αέρα πλην της αντίστασης του αέρα επί της επιφάνειας της γης.
Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος – μηΕΑ: Ορίζεται το αεροσκάφος το οποίο λειτουργεί ή έχει 
σχεδιαστεί να λειτουργεί χωρίς να επιβαίνει χειριστής σε αυτό.
ΜΤΟΜ (Maximum Take Off Mass): Είναι η μέγιστη μάζα του αεροσκάφους κατά την απογείωση.
Περιορισμένη Περιοχή: Εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες 
εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτήση αεροσκαφών περιορίζεται σύμφωνα 
με ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.
Αεροπορική Αρχή: Είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - ΥΠΑ, κρατική υπηρεσία που με βάση 
την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις είναι αρμόδια για θέματα πολιτικής 
αεροπορίας στην Ελλάδα.
Αεροπορικές εργασίες: Επιχειρησιακή λειτουργία αεροσκάφους κατά την οποία το αεροσκάφος 
χρησιμοποιείται για εκτέλεση ειδικευμένων εργασιών όπως στη γεωργία, τις κατασκευές, τη 
φωτογραφία και κινηματογράφηση, την επιθεώρηση διαφόρων εγκαταστάσεων, την παρακολούθηση 
και περιπολία, την έρευνα και τη διάσωση, την εναέρια διαφήμιση, κ.λπ.
Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ - Drones: Κατηγορία ΣμηΕΑ – Drones  των οποίων η πτητική λειτουργία 
διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με ΜΤΟΜ 
κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος. Η ανοικτή κατηγορία 
διακρίνεται στις ακόλουθες  τρεις υποκατηγορίες (άρθρο 7, αριθμ. Δ/ΥΠΑ/ 21860/ 1422, ΦΕΚ 3152): 
• CAT Α0: «Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά 
την απογείωση (ΜΤΟΜ) μικρότερη του ενός κιλού (<1kg).
• CAT A1: «Πολύ Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μέγιστη μάζα αεροσκάφους 
κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από ένα κιλό (=/>1 kg) έως τα τέσσερα κιλά (<4 Κg). 
• CAT A2: «Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με  μέγιστη μάζα αεροσκάφους 
κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από τα τέσσερα κιλά (=/> 4 kg) και έως τα είκοσι πέντε κιλά (<25 kg).
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Είδος χρήσης του ΣμηΕΑ -Drones: Τα ΣμηΕΑ–Drones χρησιμοποιούνται για εμπορικό, 
επιστημονικό ή ψυχαγωγικό σκοπό καθώς και για την εκτέλεση πτήσεων αεροπορικών εργασιών. Ο 
εκμεταλλευόμενος (ιδιοκτήτης, κάτοχος, μισθωτής) το αεροσκάφος υποχρεούται να δηλώνει προς 
την Αεροπορική Αρχή το είδος της χρήσης του.
Απαγορευμένες Περιοχές για τις πτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών:
Προσδιορισμένες απαγορευμένες περιοχές πτήσεων των Συστημάτων μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών – ΣμηΕΑ - Drones: άνωθεν στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κτιρίων 
δημοσίων υπηρεσιών, και περιοχών δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως ανακοινώνονται με ευθύνη του 
ΥΠΕΘΑ των Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων με σκοπό την αποφυγή τους 
στον σχεδιασμό των πτήσεων των ΣμηΕΑ ή και τη γεωπερίφραξη.
Απαγορευμένη Περιοχή: Εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες 
εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου απαγορεύεται η πτήση αεροσκαφών.
Αποκλειστικός Εναέριος Χώρος: Νοείται Εναέριος Χώρος καθορισμένων διαστάσεων που διατίθεται 
για την αποκλειστική χρήση ενός συγκεκριμένου(-ων) χρήστη(-ών).
Γεωπερίφραξη: Ως γεωπερίφραξη νοείται ο περιορισμός της πρόσβασης ενός μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων περιοχών, στις οποίες αυτό δεν εισέρχεται 
βάσει του σχεδιασμού του λογισμικού ή/ και του υλικού του, ακόμη και εάν ο χειριστής εκούσια ή 
ακούσια δώσει εντολή στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εισέλθει στις συγκεκριμένες περιοχές.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Κατά  παρέκκλιση  της  εξαίρεσης 20,  του άρθρου  10 (Γενικές  Εξαιρέσεις  και Περιορισμοί 
Ασφάλισης), των Γενικών Όρων Αστικής Ευθύνης, καλύπτεται η αστική ευθύνη του 
ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για σωματικές βλάβες ή/και υλικές 
ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, από αμελείς 
πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά και με αφορμή και σε άμεσο συσχετισμό με τη λειτουργία 
και χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών/αερομοντέλων  ΣμηΕΑ – Drones, που 
εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο στην Ανοικτή  Κατηγορία (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του 
παρόντος Ειδικού Όρου). 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος/χειριστής:
1. Εφαρμόζει και τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας ανάλογα με τον χώρο όπου θα 
χρησιμοποιηθεί το ΣμηΕΑ.
2. Βρίσκεται σε σταθερό σημείο, δηλαδή δε μετακινείται συγχρόνως με επίγειο, ιπτάμενο ή άλλο μέσο.
3. Χρησιμοποιεί το ΣμηΕΑ – Drone σύμφωνα με τη δηλωθείσα στην Πρόταση Ασφάλισης χρήση 
(ιδιωτική ή επαγγελματική).
4. Έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη 
των 500 μέτρων. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις 
συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτει 
άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληροί  συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας.
5. Φροντίζει ώστε η χρήση του ΣμηΕΑ να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (ύψος, καιρικές 
συνθήκες, μέτρα προστασίας, κ.λπ.).
6. Συμμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό – γενικό πλαίσιο Συστημάτων μη 
Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (αρ. Δ/ΥΠΑ /21860/1422 φεκ 3152/ Τεύχος Β’/30.09.2016).

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, με ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία ή αναφορά στο 
ασφαλιστήριο, εκτός από τις Γενικές Εξαιρέσεις του άρθρου -10- των Γενικών Όρων, η ασφάλιση 
αυτή δεν καλύπτει:
1. Ζημιές που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή κατασκευαστικό ελάττωμα ή στη μη τήρηση των 
προδιαγραφών,  αντοχών και αδειών χρήσης του ΣμηΕΑ – Drone.
2. Ζημιές στο ίδιο το ΣμηΕΑ – Drone και στον συμπληρωματικό εξοπλισμό του.
3. ΣμηΕΑ – Drones  που  συγκαταλέγονται στην «ειδική» κατηγορία ή στην «πιστοποιημένη» κατηγορία.

   63
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ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ( Α )

Προς την

“ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Λ. Συγγρού 193-195 & Χρ. Σμύρνης 2, 17121, Ν. Σμύρνη

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμό 
….…………………………

ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από 
την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία:

1.

2.

3.

4.

5.

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως 
μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου 
παραδώσατε.

               Ημερομηνία                                                  O/H δηλών/ούσα
         (Ημέρα/Μήνας/Έτος)                               (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
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ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ( Β )

Προς την

“ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Λ. Συγγρού 193-195 & Χρ. Σμύρνης 2, 17121, Ν. Σμύρνη

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης 
δυνάμει του με αριθμό ….…………………….......………… ασφαλιστηρίου που μου 
παραδώσατε, διότι:

1. Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται  από το άρθρο 
150 παρ. 1 του ν.4364/5.2.2016.

2. Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς Γενικούς και Ειδικούς 
Ασφαλιστικούς Όρους.

Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής ως 
μηδέποτε γενομένη και ουδεμία ισχύ έχει το παραπάνω ασφαλιστήριο που μου 
παραδώσατε.

            Ημερομηνία                                                  O/H δηλών/ούσα
       (Ημέρα/Μήνας/Έτος)                               (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

O/Η υπογράφων/ουσα .........................................................................................

συμβαλλόμενος/η στην παρακάτω αναφερόμενη Ασφαλιστική Σύμβαση με την 
εταιρία “ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, δηλώνω ότι:

Ενημερώθηκα προσυμβατικά σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στην Ασφαλιστική 
Σύμβαση, για την ακολουθούμενη από την Εταιρία διαδικασία διαχείρισης 
αιτιάσεων συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητάς μου να προσφύγω σε 
αρμόδια αρχή με την επιφύλαξη προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Παρέλαβα την υπ’ αριθμό ……………………............……… ασφαλιστική σύμβαση 
Κλάδου Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων με τους Γενικούς και Ειδικούς 
Ασφαλιστικούς Όρους.

Ενημερώθηκα για τα δικαιώματά μου εναντίωσης στην ασφαλιστική σύμβαση, 
με αναφορά που γίνεται για αυτά στο ασφαλιστήριο, στο οποίο αναγράφονται τα 
εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης.

Παρέλαβα έντυπο με υποδείγματα δήλωσης εναντίωσης στην ασφαλιστική 
σύμβαση, τα οποία υποδείγματα αφορούν και τις δύο περιπτώσεις δικαιώματος 
εναντίωσης που αναφέρονται στο ανωτέρω τμήμα του ασφαλιστηρίου.

Παρέλαβα Έντυπο Δήλωσης Ζημιάς.

Παρέλαβα Έντυπο Υποβολής Αιτιάσεων/Παραπόνων.

                  

                  Τόπος

               Ημερομηνία                                                     O/H δηλών/ούσα
        (Ημέρα/Μήνας/Έτος)                                   (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)                                                

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:……………………...............

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΖΗΜΙΑ:………………………………......................

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:…………………………………………….…………….…...................................

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………………………...............................

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:………………………….………………....................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ/ΑΝΑΝΕΩΤΗΡΙΟΥ:……………………………………....................

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ/ΑΝΑΝΕΩΤΗΡΙΟΥ:……………………………………....................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ:........................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………..............................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………................................

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΧΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:………………………………...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ / ΖΗΜΙΑΣ :…………………………………............
……………………………………………………………………………….............................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΗΜΙΑΣ.......................................................

Ο ΑΝΑΓΓΕΛΛΩΝ

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

  ΠΡΟΣ:  ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193 - 195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2, 17121 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109309467, Fax: 2109314541, e-mail: customercare@minetta.gr

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΠΟΛΗ: Τ.Κ.:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ: FAX:

E-MAIL:

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
    Αναφέρατε όσο πιο αναλυτικά μπορείτε γεγονότα, ημερομηνίες, ονοματεπώνυμα εμπλεκομένων, καθώς και 

σχετική αλληλογραφία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 





   75

 

  ΠΡΟΣ:  ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193 - 195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2, 17121 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109309467, Fax: 2109314541, e-mail: customercare@minetta.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ο/ Η κάτωθι υπογράφων/ουσα.........……………….......……………………………………………………………………........
παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε 2016/679 
και του Ν 4624/2019 καθώς και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ, 
τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Εταιρία με την επωνυμία ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Λεωφόρος Συγγρού 193-195 & Πλ. Χρ. Σμύρνης 2, Τ.Κ. 17121, Α.Φ.Μ. 094040925 και αποδέχομαι 
τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών μου δεδομένων για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών, όπως ορίζονται κατωτέρω.

1. ΣΚΟΠΟΙ 

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής:
• στην εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της αιτούμενης από εμένα ασφαλιστικής 
σύμβασης, του καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων αυτής καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου,
• στη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης 
σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή και της καταβολής του προβλεπόμενου στους 
όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος),
• στη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην αντιμετώπισης της ασφαλιστικής εξαπάτησης και της 
καταπολέμησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
• στην έρευνα που δύναται η Εταιρία να πραγματοποιήσει: Ι σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή 
μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης του υποκειμένου, δηλώσεις ατυχημάτων, αιτήσεις αποζημίωσης για 
την αποφυγή/περιστολή της ασφαλιστικής εξαπάτησης, ΙΙ τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης 
πελατών και ΙΙΙ τη μη προσωποποιημένη διεξαγωγή στατιστικών μελετών για αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας ασφαλιστικών προγραμμάτων και παρεχομένων από την Εταιρία υπηρεσιών και ΙV τη 
διαχείριση αιτημάτων ή παραπόνων.

2. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισής μου, 
στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία 
ο ίδιος έχω γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσω στην Εταιρία στο μέλλον είτε προφορικά είτε με 
οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζόμενων 
μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Επίσης, η Εταιρία ζητά και συλλέγει για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών που ορίζονται στην 
παρ. 1 του παρόντος, δεδομένα μου από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη με την εταιρία μέρη και ειδικότερα 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες, συνεργεία, επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, 
εμπλεκόμενες στο ατύχημα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδιωτικές κλινικές, γιατρούς, δικηγόρους, την 
Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ), από τους επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού 
μας τόπου καθώς και κατά την εγγραφή χρηστών στις εφαρμογές Myminetta, Payminetta.

3. ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η επεξεργασία δεδομένων μου από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
• Δεδομένα Ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής 
ταυτότητας/διαβατηρίου, Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ, άδεια οδήγησης.
• Δεδομένα Επικοινωνίας: ΙΒΑΝ, διεύθυνση αλληλογραφίας (κατοικίας και εργασίας), αριθμοί 
τηλεφώνου/ φαξ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Δεδομένα Πληρωμής: τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές κάρτες.

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
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• Δεδομένα Ασφάλισης: δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής 
σύμβασης, σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση (φωτοτυπία εκκαθαριστικών 
εφορίας), δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history).
• Δεδομένα Διακανονισμού: δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση 
που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/εξαγοράς/καταβολής ασφαλίσματος ή σε 
συνοδευτικά αυτής έγγραφα (ιατρικές πραγματογνωμοσύνες, δικαιολογητικά) ή σχετιζόμενα με αυτήν.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Δεδομένα μου μπορεί να διαβιβαστούν:
• σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος,
• σε δημόσιες /δικαστικές αρχές, υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, στην Εποπτεύουσα αρχή 
(Τράπεζα της Ελλάδος),
• στην Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος, στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων 
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων),
• σε συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής 
σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, παρόχους υπηρεσιών υγείας, δικηγόρους και 
δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες, αντασφαλιστές, παρόχους οδικής βοήθειας, φύλαξης 
και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, συνεργαζόμενες εταιρίες 
πληροφορικής και σε εταιρίες ταχυμεταφορών και αποστολής ενημερωτικών εντύπων.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται εν γένει τα προσωπικά σας δεδομένα, σε 
έγχαρτη ή σε ηλεκτρονική μορφή, για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση. Σε 
περίπτωση που η σύμβαση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα 
σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των αξιώσεων που πηγάζουν από 
την συγκεκριμένη συμβατική σχέση όπως προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και 
νομοθετικό πλαίσιο με ανώτατο όριο το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ετών από τη λήξη της 
σύμβασης ή συνεργασίας. Σημειώνουμε ότι εφόσον εκκρεμεί δικαστική διένεξη, τα προσωπικά 
σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Σε 
περίπτωση που μας υποβάλλεται αίτηση ασφάλισης αλλά δεν επακολουθήσει τελικά σύναψη της 
ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρία θα διατηρεί τα δεδομένα σας για τρία (3) έτη.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή μου, 
καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Ειδικότερα ενημερώθηκα ότι στην περίπτωση 
που ανακαλείται η συγκατάθεση ως προς δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως 
αναγκαία για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει 
τη σύμβαση. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνει κατά το προσυμβατικό στάδιο, τότε η Εταιρία 
έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης, σε περίπτωση που η συγκατάθεση αποτελεί 
τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.

Επιπλέον, ενημερώθηκα για τα παρακάτω δικαιώματά μου, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) και την ισχύουσα 
Ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:
• Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται 
η Εταιρία.
• Δικαιούμαι να ζητήσω τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που με αφορούν ή τη 
συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μου.
• Δικαιούμαι να ζητώ τη διαγραφή δεδομένων μου από τα αρχεία της Εταιρίας εφόσον η επεξεργασία 
τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
• Δικαιούμαι να ζητώ τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων μου σε περίπτωση που αμφισβητώ 
την ακρίβειά τους.
• Δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα που έχω ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο.
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  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:             /              /

Έχω ενημερωθεί για την ως άνω επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων και συναινώ σε αυτήν, 
όπως ειδικά αυτή ορίζεται στο παρόν έγγραφο. 

Υπογραφή συμβαλλομένου:

Υπογραφή ασφαλισμένου:
1. 

2.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

...............................................................................

...............................................................................

ΑΦΜ: .....................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

...........................................................................

...........................................................................

ΑΦΜ: .................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης στην 
Εταιρία ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Λεωφόρος Συγγρού 193-195 & Πλ. Χρ. 
Σμύρνης 2, Τ.Κ. 17121. Για οποιοδήποτε θέμα μπορώ να απευθυνθώ στο γραφείο Υπευθύνου 
Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας: τηλ.: 210 9309500, email: dpo@minetta.gr σε κάθε 
δε περίπτωση δικαιούμαι να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε 
δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη 
της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που 
εμποδίζουν την άσκηση.

7. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία διενεργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών 
που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζει η 
Εταιρεία βασίζονται σε αναλύσεις παραμέτρων που καθιστούν αντικειμενική την αξιολόγηση του κινδύνου 
και την ένταξη του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών. Σε 
περίπτωση διατύπωσης εκ μέρους του υποψηφίου λήπτη της ασφάλισης αντιρρήσεων ή αμφισβήτησης, 
αυτός δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρεία για την παροχή διευκρινήσεων/επεξηγήσεων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

...........................................................................

...........................................................................

ΑΦΜ: .................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
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3. 

4. 

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ MARKETING

Ενημερώθηκα ρητώς, και συναινώ       ή δεν συναινώ       ότι η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει 
και επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή 
εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας, ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να 
διαβιβαστούν δεδομένα μου σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών 
ενεργειών.

Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ ανά πάσα 
στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρία ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Λεωφόρος Συγγρού 193-195 & Πλ. Χρ. Σμύρνης 2, Τ.Κ. 17121.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

...........................................................................

...........................................................................

ΑΦΜ: .................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

...........................................................................

...........................................................................

ΑΦΜ: .................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:






