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Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η ασφαλιστική αγορά είναι η αγορά στην οποία αναπτύσσεται, διεξάγεται και 

εξυπηρετείται η ασφαλιστική δραστηριότητα, ως παραγωγικός κλάδος. 

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συμβάλλουν ώστε να διεκπεραιωθεί η 

λειτουργία της ασφαλιστικής δραστηριότητας είναι το ασφαλιστικό κοινό, οι 

ασφαλιστικοί φορείς, οι ασφαλιστικές ενώσεις, οι μεσολαβητικοί παράγοντες 

στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφαλίσεως, ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο μεσίτης 

ασφαλειών και οι ασφαλιστικοί υπάλληλοι.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ασφάλιση αποτελεί παλαιότατο θεσμό και είναι ένα φαινόμενο που 

έχει τις ρίζες του στους πρώτους πυρήνες κοινωνίας. Ανέκαθεν ο άνθρωπος 

προσπαθούσε να προστατευθεί από τους διάφορους κινδύνους που απειλούσαν 

τη ζωή και την ακεραιότητά του. Στην αρχή τα μέσα ήταν το κοντάρι και η 

ασπίδα. Με την πάροδο των χρόνων όμως, τα μέσα και ο χρόνος αντίδρασης 

του ανθρώπου διαφέρουν και γίνονται ανάλογα με την αντίληψή του και τις 

συνθήκες κάθε εποχής.

Με την εμφάνιση της πρώτης οργανωμένης κοινωνίας έχουμε την 

πρώτη ένωση των δυνάμεων των ανθρώπων, ώστε να προστατεύσουν το 

ανθρώπινο γένος καθώς, και να διασφαλίσουν τα αγαθά που απέκτησαν και 

τους ανήκαν. Καθώς οι αιώνες περνούν και ο άνθρωπος εξελίσσεται εκτίθεται 

σε νέους κινδύνους τους οποίου καλείται να αντιμετωπίσει. Στους κώδικες του 

Βαβυλώνιου βασιλιά Χαμουραμπί (2123 π.Χ.), βρίσκεται η πρώτη έννοια 

αποτιμήσεως του πιθανού επιχειρηματικού κινδύνου. Σύμφωνα με αυτή την 

έννοια καταρτίζονταν διάφορες εμπορικές συμφωνίες, που θα μπορούσαν να 

παρομοιασθούν με ασφαλιστικές συμβάσεις. Φτάνοντας στην σύγχρονη 

κοινωνία η ασφάλιση καθιερώνεται ως ένας κοινωνικοοικονομικός θεσμός, 

που κατέχει πρωταρχική θέση στην οικονομική και κοινωνική ζωή των
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ανεπτυγμένων λαών. Και αυτό, γιατί η ασφάλιση είναι μια φυσική συνέπεια 

της αναζητήσεως ασφάλειας που απασχολεί τον κάθε κοινωνικό άνθρωπο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Υπάρχουν δυο μορφές με τις οποίες ασκείται σήμερα η ασφάλιση. 

Ανάλογα, λοιπόν, με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ασφαλίσεως καθώς 

και με τις βάσεις στις οποίες οργανώνεται κάθε φορά η κοινότητα των

κινδύνων, έχουμε την κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση. Η κοινωνική>
ασφάλιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 

κοινωνικοοικονομικών θεσμών και όχι στο επιχειρηματικό κέρδος. Ασκείται 

από τους διάφορους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου όπως είναι το Ι.Κ.Α., το 

Τ.Ε.Β.Ε., ο Ο.Γ.Α. κ.λ.π. και η ριζική διαφορά της από την ιδιωτική, είναι ότι 

η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, ο εργαζόμενος ή 

επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί στον αρμόδιο οργανισμό 

ανάλογα με το επάγγελμα που ασκεί. Στην κοινωνική ασφάλιση τα 

ασφάλιστρα είναι ομοιόμορφα, οι όροι ασφαλίσεως είναι ίδιοι για όλους και οι 

κίνδυνοι είναι κατανεμημένοι σε βασικές κατηγορίες. Οι παροχές που δίνονται 

είναι η συνταξιοδότηση, η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη 

και τα επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και ανεργίας. Σε περίπτωση 

ενδεχόμενης ζημίας η κοινωνική ασφάλιση δεν παρέχει δυνατότητα καλύψεως 

και θα πρέπει ο ασφαλιζόμενος να αναζητήσει άλλες πηγές κάλυψης. Η 

ιδιωτική ασφάλιση από την άλλη, αποσκοπεί στην επικερδή κάλυψη διαφόρων 

κινδύνων, τους οποίους δεν μπορούμε να προβλέψουμε καθώς και τα 

ζημιογόνα επακόλουθα αυτών. Δεν είναι υποχρεωτική, αντιθέτως βασίζεται 

στην ελεύθερη βούληση όσων επιθυμούν να προστατευθούν από ορισμένους 

κινδύνους οι οποίοι απειλούν τη ζωή, την υγεία και την περιουσία τους. 

Υπάρχει διαφοροποίηση και εξατομίκευση τόσο των κινδύνων όσο και του 

ασφαλίστρου. Η ιδιωτική ασφάλιση ασκείται από ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρίες ή από εταιρίες που ελέγχονται, μέσω των τραπεζών, από το κράτος. 

Μάλιστα το 1959 δημιουργήθηκε το πρώτο ενιαίο συλλογικό όργανο της
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ασφαλιστικής τάξεως με την επωνυμία ‘Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων 

ασφαλιστικών εταιριών” . Αργότερα το 1978 και 1981 αφού έγιναν 

τροποποιήσεις και ένα νέο καταστατικό έχουμε την ‘Ένωση ασφαλιστικών 

εταιριών” . Η Ένωση όμως του 1959 υπέστη δυο διασπάσεις και έτσι 

δημιουργείται η ‘Ένωση ασφαλιστών Ελλάδος” και το 1982 η ‘Ένωση 

Ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών” . Τέλος, το 1992 λόγω της 

αλληλεξάρτησης των διεθνών αγορών των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

και της πορείας προς τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς 

η ‘ Ένωση ασφαλιστικών εταιριών’ ’ και η ‘ Ένωση Ελληνικών ασφαλιστικών 

εταιριών” συνενώθηκαν με την επωνυμία ‘ΈΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” . Σκοπός της ένωσης αυτής, είναι να συντονίζει τη 

δράση της ασφαλιστικής εργασίας στην ελληνική αγορά, να εκπονεί το 

πρόγραμμα ανάπτυξης και να εκσυγχρονίσει το θεσμό της ιδιωτικής 

ασφάλισης. Στη χώρα μας, έχουν διεισδύσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα 

ασφαλιστικά μονοπώλια του κόσμου, όπως η GENERALI, η NATIONALE 

NEDERLANDEN, η ALICO-Από το 1988 δρα στην Ελλάδα η VAP, η 

μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της Ευρώπης η ALLIANZ από το 1992 και, 

από το 1994 η Ελβετική ZURICH κ.α.

Το 1995 ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιριών ήταν 126 και 

απασχολούσαν 11.286 άτομα. Το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 20.5% και 

τα καθαρά κέρδη τους ήταν 14,0 δις δρχ.

Η INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΕ, 

παραμένει η μεγαλύτερη του κλάδου. Το ενεργητικό της αυξήθηκε κατά 

28,7% σε 144,6 δις δρχ., ενώ τα κέρδη της υπερτετραπλασιάσθηκαν φτάνοντας 

τα 1,4 δις δρχ.Η δεύτερη μεγαλύτερη είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΕΓΑ, η οποία διεύρυνε το ενεργητικό της κατά 14,3% σε 120,9 δις δρχ., τα 

κέρδη της ήταν 1,3 δις. Μεταξύ των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών τα 

υψηλότερα κέρδη είχε η ALICO AMERICAN LIFE INSURANCE 

COMPANY, τα οποία ανέρχονται στα 3,3 δις δρχ. Τα υψηλότερα κέρδη 

ολόκληρου του κλάδου πραγματοποίησε ο ΟΡΕΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΞΑΓΩΕΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ύψους 4,4 δις δρχ.
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Το 1996 οι 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες απασχολούσαν 

5.861 άτομα και αποκόμισαν μικτά κέρδη ύψους 57,7 δις δρχ.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ -  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ (ΖΗΜΙΩΝ)

Επικρατούν διάφορες απόψεις για την ταξινόμηση και κατανομή της 

ασφαλιστικής εργασίας σε κλάδους. Και ενώ ιστορικά, η ασφάλιση 

διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες :θαλάσσια ασφάλιση, ασφάλιση ζωής, 

πυρός και ατυχημάτων, σήμερα για οικονομικούς και διαχειριστικούς λόγους, 

επεβλήθη, με βάσει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο σύμφωνα με το άρθρο 13 

του Ν. Δ. 400/70 η κωδικοποίηση στις εξής δύο κατηγορίες : Ασφαλίσεις 

Ζωής και Ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Αυτό έγινε, για να διευκολυνθεί η 

εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου το οποίο δεν θα επιτρέπει τη 

νόθευση των αποτελεσμάτων μιας δραστηριότητας από τα αποτελέσματα 

άλλης και θα κατοχυρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα συμφέροντα των 

ασφαλιζομένων.

Η ασφάλιση ζωής αποσκοπεί στην οικονομική και κοινωνική 

στήριξη των οικογενειών που δέχονται το πλήγμα του πρόωρου θανάτου του 

ασφαλισμένου. Τα είδη της ασφάλειας ζωής είναι τρία : η Πρόσκαιρη 

ασφάλιση θανάτου, η Ισόβιος και η Επιβιώσεως. Υπάρχει και άλλο ένα είδος η 

Μικτή, η οποία είναι συνδυασμός της πρόσκαιρης και της επιβιώσεως. Η 

ασφάλιση κατά ζημιών αναφέρεται στις υλικές ζημιές ή απώλειες από φωτιά, 

κλοπή, πλημμύρες, ναυτικά ατυχήματα, λαϊκές εξεγέρσεις κ.λ.π. Επίσης, 

αναφέρεται στη γενική αστική ευθύνη, στην αστική ευθύνη κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων, στην ευθύνη επαγγελματιών και στην ευθύνη από θαλάσσια και 

αεροπορικά ατυχήματα.
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

-ΠΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ

Η ευθύνη ασφαλίζεται με ασφαλιστήρια τα οποία παρέχουν κάλυψη 

(indemnity) στον ασφαλισμένο έναντι της νομικής του ευθύνης προς άλλα 

πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων του) για πληρωμή ποσών : 

ί) που εκδικάζουν τα δικαστήρια ή

ί) που συμφωνούνται μεταξύ των ασφαλιστών και των άλλων προσώπων χωρίς 

να καταφύγουν στη δικαιοσύνη και επιπλέον τα δικηγορικά έξοδα για την 

υπεράσπιση της αγωγής. Συνήθως υπάρχει καθορισμένο όριο αποζημίωσης, 

αλλά αυτό δεν ισχύει όσον αφορά ευθύνη προς υπαλλήλους ή προς ορισμένες 

τάξεις προσώπων που τραυματίζονται σαν αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων.

Οι βασικές αρχές των ασφαλίσεων ατυχημάτων εφαρμόζονται στις 

καλύψεις ευθύνης όπως και σε άλλους κλάδους. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν, οι 

αρχές της απόλυτης καλής πίστης (outmost good faithuberrima fides), του 

ασφαλιστικού συμφέροντος (insurable interest), της αποζημίωσης (indemnity), 

της υποκατάστασης (subrogation), της συνεισφοράς (contribution) και της 

γενεσιουργού αιτίας (proximate cause), ισχύουν και εφαρμόζονται στις 

ασφαλίσεις ευθύνης.

-ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Αστική Ευθύνη δημιουργείται με την παράβαση των διατάξεων 

του Αστικού Κώδικα (ΚΕΦ.148) ή με την παράβαση κάποιου κανόνα του 

Κοινοδικαίου (Common Law) που δεν περιλαμβάνεται στον Αστικό Κώδικα, ή 

με την παράβαση κάποιου άλλου νόμου ή με την παράβαση κάποιας 

Σύμβασης. Εί βασική διαφορά μεταξύ Σύμβασης (Contract) και Αστικού 

αδικήματος (tort) είναι ότι παράβαση σύμβασης είναι παράβαση ενός 

καθήκοντος που κάποιος έχει αναλάβει με τη θέλησή του κάτω από μια
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συμφωνία, ενώ αστικό αδίκημα είναι η παράβαση καθήκοντος που ένα άτομο 

οφείλει προς το συνάνθρωπό του γενικά. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να 

προστατεύει τη σωματική ακεραιότητα, την περιουσία του και το καλό του 

όνομα. Οποιαδήποτε καταπάτηση αυτού του δικαιώματος είναι αστικό 

αδίκημα.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ασφάλιση κινδύνων αστικής ευθύνης καλύπτει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις του ασφαλιζόμενου προσώπου προς τρίτους από μη ηθελημένες 

υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις που προκαλούν σωματική βλάβη (τραυματισμό 

-  θάνατο) ή περιουσιακή ζημιά. Η οικονομική υποχρέωση του υπαιτίου για 

σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (άρθρα 

914 -  938 του Αστικού Κώδικα περί αδικοπραξίας ή άλλα νομοθετήματα). 

Ανάλογα με τη δραστηριότητα του ασφαλιζόμενου, από την οποία προκύπτει 

κάθε φορά η ευθύνη αποζημιώσεως, διακρίνουμε τα παρακάτω είδη 

ασφαλιστικών καλύψεων Αστικής ευθύνης : Γενική Αστική Ευθύνη, 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη Προϊόντος, Επαγγελματική 

Αστική Ευθύνη και Αστική Ευθύνη Tour Operator.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η επαγγελματική αστική ευθύνη , με την οποία και θα ασχοληθούμε, 

έχει ως αντικείμενό της να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη 

της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού προσώπου) για σωματικές βλάβες ή και 

υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους, λόγω λάθους ή 

παράβλεψης από αμέλεια στα πλαίσια της εξάσκησης συγκεκριμένης
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επαγγελματικής δραστηριότητας. Τα εδαφικά όρια στα οποία μπορεί να λάβει 

χώρα η ασφάλιση είναι εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, κλινικές, λογιστές, 

δημοσιογράφοι, ασφαλιστική σύμβουλοι, μελετητές κ.λ.π. ενδέχεται, κατά την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, να προκαλέσουν σοβαρές 

ζημιές στους πελάτες τους από πράξεις ή παραλείψεις τους, και να κριθούν 

υπεύθυνοι καταβολής σχετικών αποζημιώσεων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως στο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων απαντάται ειδική ορολογία.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ : Είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο ασφαλίζεται για την 

αστική του ευθύνη έναντι τρίτων η οποία απορρέει από συγκεκριμένο 

επάγγελμα, ιδιότητα ή δραστηριότητα, η οποία αποτελεί την βάση του 

ασφαλιστηρίου και η οποία δηλώνεται κατά την σύναψη της ασφαλίσεως. Η 

κάλυψη του ασφαλιστηρίου παρέχεται μόνον σε σχέση με το επάγγελμα, την 

ιδιότητα ή την δραστηριότητα που αναγράφεται σε αυτό.

ΤΡΙΤΟΙ : Είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι των οποίων ο 

ασφαλισμένος θα έχει την υποχρέωση προς αποζημίωση σε περίπτωση 

προκλήσεως σ’ αυτά σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών για τις οποίες είναι 

υπαίτιος.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ : Είναι οι βλάβες του σώματος ή της υγείας ενός 

προσώπου ή ο θάνατός του που θα είναι αποτέλεσμα κάποιου ατυχήματος για 

το οποίο ευθύνεται ο ασφαλισμένος.

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ : Είναι η καταστροφή (ολική ή μερική) περιουσιακών 

στοιχείων που ανήκουν σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σαν αποτέλεσμα 

ενός γεγονότος (ζημιογόνο γεγονός) για το οποίο ευθύνεται ο ασφαλισμένος.
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : Είναι τα χρηματικά ποσά τα οποία ο ασφαλισμένος 

υποχρεούται να καταβάλει σε περίπτωση ζημιάς σε τρίτους για την οποία είναι 

υπαίτιος και περιλαμβάνει: 

α ) Σε περίπτωση σωματικών βλαβών :

‘Όλα τα ποσά τα οποία ο παθών δαπάνησε εξ ιδίων για την αποκατάσταση των 

σωματικών βλαβών ( π.χ. νοσηλεία, φάρμακα, αμοιβές γιατρών κ.λ.π.), οι 

έκτακτες δαπάνες που τυχόν δημιουργήθηκαν από το ατύχημα καθώς επίσης το 

εισόδημα που πραγματικά απώλεσε λόγω της ανικανότητάς του για εργασία εξ 

αιτίας των σωματικών βλαβών. Επίσης περιλαμβάνει το ποσό το 

οποίο δυνατόν να δικαιούται ο παθών σαν χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης, εάν οι σωματικές βλάβες αποτελούν μόνιμη αναπηρία ή 

δυσμορφία ή απλά και μόνον λόγω σωματικού και ψυχικού άλγους εφ’ όσον 

έτσι κριθεί από δικαστήριο. Εάν οι σωματικές βλάβες έχουν σαν αποτέλεσμα 

τον θάνατο του παθόντος, καταβάλλονται όλα τα ποσά τα οποία ο παθών 

δαπάνησε εξ ιδίων για νοσηλεία, φάρμακα, αμοιβές γιατρών κ.λ.π., προ της 

επελεύσεως του θανάτου σαν αποτέλεσμα του ατυχήματος για το οποίο 

ευθύνεται ο ασφαλισμένος, τα έξοδα κηδείας του, καθώς επίσης και τα έξοδα 

συντηρήσεως γενικά προσώπων που είχαν οικονομική εξάρτηση από τον 

θανόντα (σύζυγος, τέκνα, προστατευόμενα μέλη). Καταβάλλεται επίσης και το 

ποσό που θα επιδικαστεί σαν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, 

στους οικείους του θανόντος. 

β ) Σε περίπτωση υλικών ζημιών :

Όλα τα ποσά τα οποία ο ζημιωθείς δαπάνησε για την αποκατάσταση των 

ζημιών δηλαδή την επαναφορά του αντικειμένου που υπέστη ζημιά στην 

αμέσως προ της ζημίας κατάσταση, ή την αντικατάστασή του με άλλο όμοιο.

Σε περίπτωση που η αποζημίωση καταβάλλεται για την αντικατάσταση του 

αντικειμένου που υπέστη ζημιά λόγω ολικής καταστροφής, αφαιρείται από την 

αποζημίωση το ποσό που αντιπροσωπεύει την αξία που έχει το αντικείμενο 

μετά την καταστροφή του (διασωθέντα).
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ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ : Είναι τα χρηματικά ποσά που κατά την 

σύναψη της ασφαλίσεως συμφωνείται ότι θα αποτελούν τα ανώτατα όρια 

ευθύνης των ασφαλιστών για αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ : Είναι το χρηματικό ποσό που συμφωνείται κατά 

την σύναψη της ασφαλίσεως ότι θα βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο 

και ισχύει συνήθως για τις υλικές ζημιές. Το ποσό της απαλλαγής αφαιρείται 

από το συνολικό ποσό κάθε ζημιάς και η εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει 

την διαφορά. Εάν φυσικά το ποσόν της ζημιάς δεν υπερβαίνει το ποσό της 

απαλλαγής, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση της εταιρίας για αποζημίωση.

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Πέραν των όσων προβλέπονται από τον Εμπορικό Νόμο και τον Ν. 

2496/97, το ασφαλιστήριο είναι σκόπιμο να περιέχει επακριβή περιγραφή του 

καλυπτόμενου κινδύνου. Τυχόν ασάφεια του ασφαλιστηρίου είναι δυνατόν να 

έχει δυσάρεστες συνέπειες για την ασφαλιστική εταιρία. Αν η παρεχόμενη 

κάλυψη διαφέρει έστω και ελάχιστα από την αιτηθείσα ή από αυτή που 

χορηγείται κατά την συνήθη πρακτική, τότε είναι σκόπιμο το γεγονός αυτό να 

προκύπτει σαφέστατα από τους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου και ο 

ασφαλισμένος να ειδοποιείται γι’ αυτό στον ειδικό χώρο περί παρεκκλίσεων.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης κλινικών ισχύει για την κάλυψη του 

ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων (ασθενών) που μπορεί να προκύψει από άδικες 

πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγελματικού του καθήκοντος 

σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους.

Στη συνέχεια παραθέτονται οι καλύψεις, οι προϋποθέσεις και το 

κόστος ασφάλισης των προγραμμάτων ασφάλισης διαφόρων ασφαλιστικών 

εταιριών για την περίπτωση αυτή.

-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ασφαλιζό μένος : Είναι οι ιδιωτικές ή κρατικές κλινικές και τα νοσοκομεία 

που λειτουργούν με νόμιμη άδεια.

Τρίτοι : Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στο ασφαλιζόμενο νοσοκομείο ή 

κλινική, καθώς και τα πρόσωπα που θεραπεύονται με ευθύνη τους.

Καλύψεις : Α) Οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε 

τρίτους εξαιτίας λανθασμένης διάγνωσης ή θεραπευτικής αγωγής, λάθους στη 

χορήγηση φαρμάκων, στο χειρισμό ιατρικών μηχανημάτων, εφόσον αυτός που 

θα κάνει το λάθος ανήκει στο επιστημονικό, βοηθητικό, ή διοικητικό 

προσωπικό του ασφαλιζόμενου.

Β) Υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε περιουσιακά στοιχεία και για τις 

οποίες υπεύθυνοι θα είναι η κλινική ή το νοσοκομείο.

Διάρκεια ασφάλισης: Ετήσια
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Καλύψεις Όρια ευθύνης I Όρια ευθύνης II Ειδικότητα

Θάνατος ή σωματική 

βλάβη τρίτου

Ασφάλιστρα :

14674ευκο

93,92ειιΐΌ

29348ειπΌ

140,87ειΐΓθ

α) αναισθησιολό- 

γοι, χειρούργοι, 

μαιευτήρες

Υλικές ζημιές τρίτου 1468ειιτο 2935ειιτο β) οδοντίατροι

Ασφάλιστρα: 30ειΐΓθ 45ειιτο

Ομαδικό ατύχημα δΟΟΟΟειιτο όΟΟΟΟειπΌ γ) λοιπές

Σύνολο ευθύνης 

της εταιρίας 30000ειιΐΌ όΟΟΟΟειιτο

ειδικότητες

Ασφάλιστρα : 45ειΠΌ 53ειιτο

-ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΥΠΟΣ Καλύπτονται οι απαιτήσεις οι οποίες θα εγερθούν σαν

ΚΑΛΥΨΕΩΣ

αποτέλεσμα σωματικών βλαβών και/ ή υλικών ζημιών σε 

βάρος τρίτων για τις οποίες ο ασφαλισμένος ιδιοκτήτης κλινικής θα θεωρηθεί 

αστικά υπεύθυνος κατά τον νόμο και οι οποίες θα οφείλονται:
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1. Σε οποιοδήποτε σφάλμα, αμέλεια ή παράλειψη κατά την άσκηση του 

επαγγέλματος του ιατρικού και / ή λοιπού βοηθητικού προσωπικού και 

εντός των πλαισίων της ειδικότητας την οποία δήλωσε ο κάθε ένας.

2. Σε παροχή ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση άμεσης ανάγκης έστω και 

αν αυτή δεν ευρίσκεται στα πλαίσια της ειδικότητας που έχει δηλωθεί, 

από τον ιατρό που την παρέχει στα πλαίσια λειτουργίας της κλινικής.

3. Σε σφάλματα ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών τις οποίες ο 

ασφαλισμένος ιατρός έδωσε στους βοηθούς του.

4. Σε ατυχήματα τα οποία προκαλούνται από την χρήση ιατρικού υλικού 

και/ ή εξοπλισμού.

5. Σε ατυχήματα τα οποία θα συμβούν σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα 

(πελάτες, επισκέπτες κ.λ.π.) μέσα στον χώρο του νοσηλευτικού 

ιδρύματος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σε ιδιοκτήτες / προέδρους νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

ΠΑΚΕΤΟ Σωματικές βλάβες/ Υλικές ζημιές Κατά περίπτωση

ΚΑΛΥΨΕΩΝ Κατά γεγονός

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

για όλη την διάρκεια ασφαλίσεως Κατά περίπτωση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ετήσια
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΡΩ 150 σε κάθε υλική ζημιά

ΒΑΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο αριθμός ατόμων του :

- ιατρικού προσωπικού (διαχωρισμός σε ειδικότητες)

- νοσηλευτικού προσωπικού

- βοηθητικού προσωπικού

- διοικητικού προσωπικού

- αριθμός κλινών

- το εμβαδόν του χώρου της κλινικής

ΟΛΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ Κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Από την κάλυψη εξαιρούνται:

- αισθητικές επεμβάσεις (σε περίπτωση που τέτοιες 

επεμβάσεις είναι επιβεβλημένες για αποκατάσταση 

τραυμάτων, εγκαυμάτων, λειτουργικότητας μελών κ.λ.π., 

δεν καλύπτονται απαιτήσεις σε σχέση με το αισθητικό 

αποτέλεσμα των επεμβάσεων αυτών).

- Ακτινοθεραπεία / ραδιοθεραπεία

- Μετάδοση μολυσματικών νόσων, AIDS, κ.λ.π.

- Παράνομες επεμβάσεις / χρήση μη εγκεκριμένων 

φαρμάκων και μεθόδων.

- Πράξεις των ασφαλισμένων ιατρών καθώς και του 

βοηθητικού προσωπικού εφόσον αυτοί ευρίσκονται υπό την 

επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών.
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Επειδή η βάση τιμολόγησης ενός προγράμματος αστικής ευθύνης 

κλινικών εξαρτάται από το προσωπικό που έχει στην διάθεσή του, θα πρέπει 

να αναφερθούμε και στην αστική ευθύνη ιατρών.

ΤΥΠΟΣ Επαγγελματική ευθύνη από τη νόμιμη άσκηση του ιατρικού 

ΚΑΛΥΨΕΩΣ επαγγέλματος, για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την 

άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της 

ειδικότητάς του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, εκτός πλαστικών 

Χειρουργών.

ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Σωματικές βλάβες / υλικές ζημίες : 30.000 

ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη

την διάρκεια της ασφαλίσεως : 60.000

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ετήσια 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΡΩ 150 σε κάθε υλική ζημία 

ΒΑΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ειδικότητά του
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ΟΛΙΚΟ ΕΥΡΩ 150 Κατηγορία Α

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΕΥΡΩ 120 Κατηγορία Β

ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΚΕΤΑ Για μεγαλύτερες καλύψεις, για τις οποίες απαιτείται η

ΚΑΛΥΨΕΩΝ έγκριση του τομέα, ακολουθεί αναλυτική κατάσταση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ -Κατοχή διπλώματος -  άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ -Απαραίτητο στοιχείο για την κάλυψη ένα βιογραφικό 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ σημείωμα του ασφαλισμένου όπου να αναφέρεται η 

ειδικότητά του.

-Από την κάλυψη εξαιρούνται:

• αισθητικές επεμβάσεις ( σε περίπτωση που τέτοιες επεμβάσεις είναι 

επιβεβλημένες για αποκατάσταση τραυμάτων, εγκαυμάτων, 

λειτουργικότητας μελών κ.λ.π., δεν καλύπτονται απαιτήσεις σε σχέση με το 

αισθητικό αποτέλεσμα των επεμβάσεων αυτών)

• ακτινοθεραπεία / ραδιοθεραπεία

• μετάδοση μολυσματικών νόσων, ΑΙϋ8,κ.λ.π.

• παράνομες επεμβάσεις / χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων και μεθόδων

• πράξεις του ασφαλισμένου ιατρού εφ’ όσον αυτός ευρισκόταν υπό την 

επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών

- Η κάλυψη επεκτείνεται και για την παροχή πρώτων βοηθειών από τον 

ασφαλισμένο σε καταστάσεις ανάγκης πέρα από την ειδικότητά του.

- Καλύπτονται και οι ζημιές από πυρκαγιά η έκρηξη εντός των χώρων του 

ιδιωτικού ιατρείου.
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Οι ειδικότητες των ιατρών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες από πλευράς 

επικινδυνότητας :

- Κατηγορία Α :

Χειρουργοί οποιοσδήποτε ειδικεύσεως, ορθοπεδικοί, μαιευτήρες, 

γυναικολόγοι, αναισθησιολόγοι, ουρολόγοι, ακτινοθεραπευτές, οδοντίατροι.

- Κατηγορία Β :

Όλες οι λοιπές ειδικότητες.

ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΕΥΡΩ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α. Β.

1) 30.000 ανά γεγονός 150 120

60.000 αθροιστικά

2) 60.000 ανά γεγονός 195 156

120.000 αθροιστικά

3) 90.000 ανά γεγονός 255 204

180.000 αθροιστικά

4) 120.000 ανά γεγονός 330 264

240.000 αθροιστικά

5) 150.000 ανά γεγονός 430 344

300.000 αθροιστικά

6) 180.000 ανά γεγονός 515 412
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360.000 αθροιστικά

7) 210.000 ανά γεγονός 

420.000 αθροιστικά

618 495

8) 240.000 ανά γεγονός 

480.000 αθροιστικά

740 592

9) 300.000 ανά γεγονός 

600.000 αθροιστικά

814 652

10) 600.000 ανά γεγονός 

600.000 αθροιστικά

850 680

-ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ :............................

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : ...................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .............................

.......... ΚΩΔΙΚΟΣ : ....................................

Α.Φ.Μ. : .........................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : .............................

.........Δ.Ο.Υ. : ............................................

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ : ...............................................

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ : ...........................................................................
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ : ...........................................................................................

ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣΉ ΚΑΠΟΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΙΝΔΥΝΟ :

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Α Β Γ Δ Ε Σ Τ Ζ Η

ΕΝΑΡΞΗ -  ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ : .........................................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ...........................................................

Δηλώνω ότι τα πιο πάνω είναι ακριβή και πλήρη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ο ΑΪΤΩΝ

Το παρών δεν υπέχει θέση πιστοποιητικού ασφαλίσεως.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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Καλύπτεται ο κίνδυνος της αστικής ευθύνης για ατυχήματα τρίτων κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης σαν 

γιατρού............................ Και που θα οφείλονται:

- Σε οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του.

- Σε λάθη ή παραλείψεις των βοηθών του.

- Σε ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν σε πελάτες και συνοδούς τους 

από την στιγμή της εισόδου τους στην επαγγελματική του στέγη και 

μέχρι την στιγμή της εξόδου τους.

- Σε χρήση ελαττωματικού ιατρικού υλικού ή μηχανήματος υπό την 

προϋπόθεση ότι αγνοούσε την ελαττωματικότητά του.

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει μόνον τις απαιτήσεις για αποζημίωση, οι οποίες 

αναγγέλονται για πρώτη φορά κατά την διάρκεια της παρούσας ασφάλισης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 29.347,03

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 88.041,09

Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες ΕΥΡΩ 176,08

Χειρούργοι, Αναισθησιολόγοι ΕΥΡΩ 146,74

Λοιπές ειδικότητες ΕΥΡΩ 146,74
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 44.020,54

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 132.061,63

Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες ΕΥΡΩ 220,10

Χειρούργοι, Αναισθησιολόγοι ΕΥΡΩ 190,76

Λοιπές ειδικότητες ΕΥΡΩ 146,74

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 58.692,06

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 176.082,17

Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες ΕΥΡΩ 278,80

Χειρούργοι, Αναισθησιολόγοι ΕΥΡΩ 249,45

Λοιπές ειδικότητες ΕΥΡΩ 161,41

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 88.041,09

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 205.429,20

Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες ΕΥΡΩ 352,16

Χειρούργοι, Αναισθησιολόγοι ΕΥΡΩ 308,14



Λοιπές ειδικότητες ΕΥΡΩ 176,08

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 117.388,11

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 234.776,23

Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες ΕΥΡΩ 410,86

Χειρούργοι, Αναισθησιολόγοι ΕΥΡΩ 366,84

Λοιπές ειδικότητες ΕΥΡΩ 205,43

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 146.735,14

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 293.470,29

Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες ΕΥΡΩ 484,23

Χειρούργοι, Αναισθησιολόγοι ΕΥΡΩ 425,53

Λοιπές ειδικότητες ΕΥΡΩ 234,78

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζ

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 293.470,29

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 293.470,29

Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες ΕΥΡΩ 821,72



Χειρούργοι, αναισθησιολόγοι ΕΥΡΩ 719,00

Λοιπές ειδικότητες ΕΥΡΩ 410,86

-ΑΣΓΠΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α

Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο 60.000

Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη διάρκεια της 

ασφάλισης

120.000

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες , Χειρούργοι, 

Αναισθησιολόγοι

180

Οδοντίατροι -  Λοιπές ειδικότητες 110

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β

Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο 90.000

Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την διάρκεια της 

ασφάλισης

180.000

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
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Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες, Χειρούργοι, 

Αναισθησιολόγοι

240

Οδοντίατροι -  Λοιπές ειδικότητες 160

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ

Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο 150.000

Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την διάρκεια της 

ασφάλισης

300.000

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες, Χειρούργοι, 

Αναισθησιολόγοι

420

Οδοντίατροι -  Λοιπές ειδικότητες 300

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ

Σωματικές βλάβες ή θάνατος κατά άτομο 180.000

Ανώτατο όριο ευθύνης κατά την διάρκεια της 

ασφάλισης

300.00

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
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Γυναικολόγοι -  Μαιευτήρες, Χειρούργοι, 

Αναισθη σιολόγοι

510

Οδοντίατροι -  Λοιπές ειδικότητες 380

- ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΙΙΟΠΡΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ειδικός Όρος: 2080 Επαγγελματικής Ευθύνης Ιδιωτικών

Νοσοκομείων /Κλινικών /Φορέων Πρωτοβάθμιας Παροχής Υπηρεσιών 

Φροντίδας Υγείας

Τηρουμένων όλων των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης 

επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης και των όσων αναφέρονται στο 

Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τα 

ποσά εκείνα που ο Ασφαλιζόμενος, θα υποχρεωνόταν νόμιμα να αποδώσει ως 

αποζημίωση έναντι των συνεπειών εξ αδικοπραξίας αστικής ευθύνης όπως 

αυτή προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα για ζημίες που 

προκαλούνται ακούσια , από εσφαλμένη ενέργεια , σφάλμα ή παράλειψη σε 

τρίτο, για θάνατο, σωματική βλάβη , πνευματική νόσο , ασθένεια τρίτων από:

4. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ασφαλιζόμενης επωνυμίας , όπως 

αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας και προβλέπονται από την σχετική 

Νομοθεσία και τους κανονισμούς της Δεοντολογίας των Επαγγελματικών 

Καθηκόντων και Υποχρεώσεων.

5. Εσφαλμένη ενέργεια, σφάλμα ή παράλειψη του επιστημονικού, 

τεχνολογικού επαγγελμάτων υγείας και νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι 

έχουν προστεθεί από αυτόν στην υπηρεσία του και έχουν έμμισθη σχέση με 

τον Ασφαλιζόμενο.
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6. Ατυχήματα που προκαλούνται από την χρησιμοποίηση ελαττωματικού 

ιατρικού εξοπλισμού έστω και εάν ανήκει σε τρίτους και υλικού, εφόσον ο 

Ασφαλιζόμενος αγνοούσε ότι ήταν ελαττωματικό.

Καθυστερημένη θεραπεία, χρησιμοποίηση αντενδεικνυόμενων μέσων, έκδοση 

λανθασμένων πιστοποιητικών εκθέσεων ή εφαρμογή μη ενδεδειγμένης 

θεραπείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της παρεχόμενης καλύψεως είναι ότι, ο 

Ασφαλιζόμενος έχει σε ισχύ νόμιμη άδεια Λειτουργίας και άδεια ίδρυσης, 

καθώς και ότι έχει εγγράφως δηλώσει στον Ασφαλιστή τα ζητηθέντα από την 

πρόταση ασφάλισης στοιχείο του επιστημονικού, τεχνολογικού επαγγελμάτων 

υγείας και νοσηλευτικού προσωπικού (οι οποίοι επίσης πρέπει να πληρούν τις 

προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

Η Παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις οι 

οποίες προκύπτουν:

1. από οποιεσδήποτε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται πέραν του σκοπού των 

επαγγελματικών ιατρικών υπηρεσιών, επαγγελματικών υπηρεσιών και 

θεραπευτικών αγωγών , συμβουλών που τυπικά προσφέρονται οπό τους 

ιατρούς βάσει της Εθνικής ιατρικής νομοθεσίας και του κώδικα και των 

κανόνων δεοντολογίας.

2. από ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται πλην εκείνων που παρέχονται 

για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους. Σε περίπτωση πλαστικής ή 

αισθητικής χειρουργικής η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται μόνον για τις 

περιπτώσεις επανορθωτικής χειρουργικής που κρίνεται ως αναγκαίας συνέπεια 

ατυχήματος και /ή γενετικής δυσμορφίας

3. από θεραπευτικές αγωγές /υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για την πρόκληση 

ή την αποφυγή της κυήσεως / τεκνοποιίας συμπεριλαμβανομένων των 

χειρουργικών επεμβάσεων για την πρόκληση στείρωσης εξωσωματικής 

εγκυμοσύνης και /ή εκτρώσεων και από τις αποθετικές (οικονομικά
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παρεπόμενες) ζημίες που προκύπτουν από τις ανωτέρω δραστηριότητες όπως 

ενδεικτικά αναφερομένης και όχι περιοριστικοί της υποχρέωσης καταβολής 

διατροφής

4. από εκτρώσεις εκτός εάν τούτο ενδείκνυται ιατρικώς και τεκμηριώνεται 

εγγράφως

5. από 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

6. από τη λειτουργία τραπεζών αίματος εκτός των περιπτώσεων κατά τις 

οποίες οι τράπεζες αυτές παρέχουν αποκλειστικό αίμα ή προϊόντα αίματος για 

τις ανάγκες των καλυπτομένων με το παρόν ασφαλιστήριο περιπτώσεων 

ιατρικών επεμβάσεων.

1. από γενετικές βλάβες / ανατάξεις

2. από τη χρήση φαρμάκων για την μείωση του σωματικού βάρους

3. από την εκτέλεση εκ μέρους γναθοχειρουργών και χειρούργων ο 

οδοντίατρων:

a. γενικής αναισθησίας

b. οποιασδήποτε επέμβασης με γενική αναισθησία, εκτός των 

περιπτώσεων που οι επεμβάσεις λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομεία που 

λειτουργούν με νόμιμη άδεια και ο ασθενής ευρίσκεται υπό την 

επίβλεψη αναισθησιολόγου.

4. Από πράξεις μέλους του προσωπικού του ασφαλιζόμενου όταν αυτός 

βρίσκεται υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών 

ποτών.

5. κλινικές δοκιμές / κλινικές δοκιμές φαρμάκων από κάθε θεραπεία, μελέτη 

και επεμβάσεις που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, από ζημίες που 

προέρχονται οπό ιατρική ή βιολογική έρευνα .
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6. από ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους οπό τις κτιριακές εγκαταστάσεις 

και οπό την λειτουργία του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 

επιγραφών και τεντών (Γενική Αστική Ευθύνη).

7. Από ζημίες που έχουν ήδη δηλωθεί σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία ,είτε 

στην διάρκεια της ασφάλισης, είτε κατά την διάρκεια της εκτεταμένης 

περιόδου δηλώσεων βάσει συμβολαίου προγενεστέρου του παρόντος.

8. από πράξη οποιουδήποτε συνεργαζό μενού ιατρού, τεχνολόγου 

επαγγελμάτων υγείας ή και νοσηλευτή (τριας) που δεν ανήκει στο 

προσωπικό του Ασφαλιζομένου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ,

Η υπ’ αριθ. Α. -19- εξαίρεση του άρθρου 5-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , τροποποιείται και ισχύει ως ακολούθως:

«από τραυματισμούς, ασθένειες , διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές ή 

μεταβολισμούς των κυττάρων ή οποιοδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση σωματική 

βλάβη σε τρίτους ή υλικές ζημίες σε αντικείμενο που προκαλούνται άμεσα ή 

έμμεσα οπό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (ΕΜΕ) ή οπό ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία (ΕΜΕ) οποιουδήποτε είδους, που εκπέμπεται οπό κεραίες των 

κυτταρικών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας, δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού , 

ηλεκτροφόρο καλώδιο ή οπό οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές 

συσκευές, εργαλείο και μηχανήματα , πλην των περιπτώσεων απαιτήσεων που 

εγέρθηκαν οπό την χρήση ιατρικών μηχανημάτων που προορίζονται 

αποκλειστικά και μόνο γιο διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς» .

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ :

Βοηθητικό ιατρικό προσωπικό χωρίς δίπλωμα ιατρού ΕΥΡΩ
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Νομική υποστήριξη έως 500.000 -  ανά περιστατικό ΕΥΡΩ

Για κάθε νοσοκομειακό διευθυντή ή επιμελητή επασφάλιστρο 30%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ : 10% στα προγράμματα 1, 2, 3 και από 0% έως 50% στο 

ελεύθερο πρόγραμμα

ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ : Είναι 30% επάνω στα βασικά 

ασφάλιστρα .

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ : Το ελάχιστο όριο ευθύνης που μπορεί να πάρει 

είναι του πρώτου προγράμματος.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΆ ΑΤΟΜΟ 29.347 58.694 88.041
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΆ ΓΕΓΟΝΟΣ 29.347 58.694 88.041
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 58.694 117.388 176.082

ΙΑΤΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ OBJECT ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΟΛΙΚΑ ΟΛΙΚΑ ΟΛΙΚΑ

ΙΑΤΡΟΙ 2000
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 100001 132,06 190,75 264
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Ι00002 73,37 102,71 132
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Ι00003 58,69 73,36 88,04
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ Ι00004 117,39 176,08 234,77
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ Ι00005 146,74 205,42 278,8
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι00006 88,04 117,38 161,4

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΙΑΤ 44,02€ Τα επασφάλιστρα είναι όλα προσθετικά
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΩΣ 1467,35€ - ANA ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΙΚΟ 19,08
ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 30%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ: 10% Στα προγράμματα 1,2,3 και από 0% εώς 50% στο Ελεύθερο Πρόγραμμα 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Είναι 30% επάνω στα βασικά ασφάλιστρα 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ
Το ελάχιστο Όριο Ευθύνης που μπορεί να πάρει είναι του Πρώτου Προγράμματος.
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-GENERAL UNION

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

Αρ. Ασφαλιστηρίου :....................................Κωδ. πρακτ :

Ημερ. Έκδοσης :..........................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ -  ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :.........................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :.......................................... ΑΦΜ/ΑΔΤ :.................

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ :....................................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :........................................ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :

Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ :....................................................... ΤΗΛ. : 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ : ΑΠΟ................................ ΕΩΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :................................................................

ΣΕ ΠΟΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΕΟ ΕΙΣΤΕ ΜΕΛΟΣ :.......................

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΞΑΣΚΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΑΣ :.......................................

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ; (αν ΝΑΙ, τότε περιγράψτε 

λεπτομερώς).....................................................................................................

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ; ΝΑΙ ΟΧΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ(Αρ,)................ΜΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ(Αρ,).............................

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1. Σωματικές βλάβες τρίτων ΕΥΡΩ
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2. Ομαδικό ατύχημα & ανώτατο 

όριο ευθύνης της εταιρίας ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

Κ.Α. ΕΥΡΩ

Δ.Σ. ( %) ΕΥΡΩ

Φ.Κ.Ε. ( %) ΕΥΡΩ

Χαρτ. ( %) ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α) Εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση είναι το ελληνικό και οποιασδήποτε 

φύσεως διαφορές που απορρέουν από την παρούσα ή έχουν σχέση με αυτή, 

αρμόδια Δικαστήρια είναι του Πειραιά.

Β) Οποιαδήποτε αιτήματα, μεταβολές ή παράπονα που αφορούν την παρούσα 

σύμβαση, γνωστοποιούνται εγγράφως υπογεγραμμένα από τον ασφαλιζόμενο 

δια συστημένης επιστολής προς την εταιρία ή στα κατά τόπους πρακτορεία της 

εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας των παραπάνω στοιχείων, εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος θα δίνεται έγγραφη απάντηση της εταιρίας στον 

ασφαλιζόμενο.
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ΔΗΛΩΣΗ

Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο με βάση τα αναγραφόμενα 

στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων βεβαιώνω υπεύθυνα. Επίσης ότι το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2496/97 καθώς 

επίσης και του ΑΡΘΡΟΥ 4 παρ.2 περιπτ. Η’ Ν.Δ/ματος 400/70.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..................................................

Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρού για τις παρακάτω 

περιπτώσεις :

- Οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του ιατρού κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του.

- Λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν στους 

βοηθούς του ασφαλισμένου ιατρού.

- Ατυχήματα που προκλήθηκαν από τη χρησιμοποίηση ελαττωματικού 

ιατρικού υλικού.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 2 3

Σωματικές βλάβες ή 

Θάνατος κατ’ άτομο 14.673,51 29.347,03 44.020,54

Ομαδικό ατύχημα 29.347,03 58.694,06 88.041,09
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Ανώτατο όριο ευθύνης

Εταιρίας κατά τη

διάρκεια

της ασφάλισης

29.347,03 58.694,06 88.041,09

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ορθοπεδικοί, μαιευτήρες- 

Γυναικολόγοι, ουρολόγοι, 

Ραδιολόγοι- 

ακτινοθεραπευτές

132,06 176,08 205,43

Αναισθη σιολόγοι 117,39 146,74 176,08

Παθολόγοι, καρδιολόγοι,

Ακτινολόγοι,

μικροβιολόγοι

Βιοχημικοί, παιδίατροι,

Οφθαλμίατροι,

οδοντίατροι

Νευρολόγοι, ωτορινολα

ρυγγολόγοι

88,04 117,39 146,74

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανεξάρτητα από το σχέδιο επιλογής μπορεί να ασφαλιστεί και για οποιοδήποτε 

ατύχημα ή ζημία συμβεί σε πελάτη στο χώρο λειτουργίας του ιατρείου με 

επασφάλιστρο 25% επί των ανωτέρω ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. Οι 

καλύψεις που παρέχονται στην περίπτωση αυτή είναι:

- Σωματικές βλάβες κατά άτομο 5.869,41

- Υλικές ζημιές 1.467,35

- Ομαδικό ατύχημα Σ.Β. 14.673,51

- Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας
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για όλα τα ατυχήματα 29.347,03

-Ε υΐΚ ^Τ Α ΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α)ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

7336.766

2. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΜΕΧΡΙ 17608.22 €

3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 2934.70 €

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 23477.62 €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

14.67 €

ΒΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

14673.516

2. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΜΕΧΡΙ 29347.03 €

3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 4402.05 €

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 44020.54 €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

2935 6
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-ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΘΑΝΑΤΟΣ και ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 75.000 €

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΣΗ 145.000 €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΙΑΤΡΩΝ ANA ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

2. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

3. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ

4. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : 175 €

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : 90 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

I. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

ΛΑΘΩΝ ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ.

II. Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΥΤΩΝ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ (ΙΑΤΡΕΙΟ) ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΣΧΥΕΙ
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ΕΦΟΣΟΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΕΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

1. 20% ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟ ή 

ΒΟΗΘΟ

2. 50% ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΙΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης φαρμακοποιών, όπως και στην 

περίπτωση των κλινικών, ισχύει για την κάλυψη του ασφαλισμένου 

φαρμακοποιού έναντι τρίτων που μπορεί να προκύψει από άδικες πράξεις ή 

παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγελματικού τους καθήκοντος.

Παραθέτονται οι καλύψεις, οι προϋποθέσεις και το κόστος 

ασφάλισης των προγραμμάτων ασφάλισης διαφόρων ασφαλιστικών εταιριών.
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- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

- Καλύπτεται η αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του 

φαρμακείου.

- Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του φαρμακοποιού για 

αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του, καθώς και λαθών 

ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν σε βοηθούς 

του.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς με επιβάρυνση 30%

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Βασικό πακέτο καλύψεων :
Ε

- Σωματικές βλάβες για μεμονωμένο ατύχημα μέχρι 8.804

- Ομαδικό ατύχημα μέχρι 26.412Ε

- Υλικές ζημίες μέχρι 4.402Ε

- Σύνολο ευθύνης εταιρίας μέχρι 50.000Ε

Τα όρια του βασικού πακέτου καλύψεων μπορούν να διπλασιαστούν ή να 

τριπλασιαστούν. Για μεγαλύτερες καλύψεις απαιτείται επικοινωνία με τον 

Κλάδο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Χρήση μη εγκεκριμένων ουσιών για την Παρασκευή φαρμάκων 

Παράνομες επεμβάσεις / χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων
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Δόλος ή βαριά αμέλεια του φαρμακοποιού ή των βοηθών του

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κατοχή διπλώματος -  άδειας άσκησης επαγγέλματος.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ως συνημμένο τιμολόγιο της εταιρίας. 

Ελάχιστα ασφάλιστρα : 75

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ Α Β Γ Δ Ε

Θάνατος ή σώμα- 8.804κ 17.608ε 26.412ε 35.216^ 44.020ε

τικές βλάβες ενός 

ατόμου.

Υλικές ζημιές 4.402ε 8.804ε 13.206ε 17.608ε 22.010ε

Ομαδικό ατύχημα 26.4 12ε 52.824ε 79.236ε 105.648ε 132.060ε

Σύνολο ευθύνης 

εταιρίας

50.000Ε 100.000Ε 150.000Ε 200.000Ε 250.000Ε

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Φαρμακοποιός 70ε 80ε 90ε 100Ε 120ε
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Ανά υπάλληλο φαρμακείου

(βοηθός) 20ε 23ε 26ε 30ε 45ε

-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ -  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Αστικής ευθύνης φαρμακοποιών

1. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη φαρμακείου:....................................................

2. Όνομα ασφαλιζόμενου....................................................................................

3. ΑΦΜκαι ΔΥΟ...............................................................................................

4. Διεύθυνση........................................... Τ.Κ......................ΤΗΛ......................

5. Διάρκεια ασφάλισης :από.................................μέχρι...................................

6. Αριθμός διπλωματούχων φαρμακοποιών που ασχολούνται στο φαρμακείο..

7. Αριθμός βοηθών φαρμακοποιών (να διευκρινισθεί αν αυτοί διαθέτουν

δίπλωμα φαρμακοποιού ή όχι) ...........................................................................

8. Αριθμός πωλητών...........................................................................................

9. Ποιες άλλες υπηρεσίες παρέχονται από το φαρμακείο;...................................

α) Είναι συμβεβλημένο με το ΙΚΑ ή με άλλα ταμεία.......................................

β) Πουλά καλλυντικά;...........................................................................

γ) Έχει τμήμα οπτικών ;κτλ...................................................................

10. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

1 .Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο μέχρι ΕΥΡΩ

2. Για υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι ΕΥΡΩ

3. Για ομαδικό ατύχημα μέχρι ΕΥΡΩ.

4. Σύνολο ανά ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος ερωτηματολογίου 

δεν έχει την έννοια της κάλυψης του κινδύνου, αν δεν εκδοθεί βάσει των 

παραπάνω στοιχείων Ασφαλιστήριο και δεν καταβληθούν τα αναλογούντα 

ασφάλιστρα.

Ο ΑΣΦΑΑΙΖΟΜΕΝΟΣ Ο

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Ημερομηνία......./ ........ /

Ασφαλιζόμενος : Οι επιστήμονες φαρμακοποιοί που έχουν νόμιμη άδεια 

άσκησης του επαγγέλματος τους.

Τρίτοι: Οι πελάτες του ασφαλιζόμενου φαρμακοποιού.

Καλύψεις : Καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο οι σωματικές βλάβες που 

τυχόν θα συμβούν από λάθος του ασφαλιζόμενου φαρμακοποιού ή υπαλλήλου 

του, κατά την εκτέλεση συνταγής ή την παρασκευή ιδιοσκευάσματος (αλοιφή, 

λοσιόν, κ.α.).

Καλύψεις Όρια ευθύνης Ασφάλιστρα

Θάνατος ή σωματική βλάβη τρίτου 14.673,51Ε Φαρμακοποιός:30 Ε

Υλικές ζημιές 3.000Ε

Ομαδικό ατύχημα 30.000Ε Βοηθός: 12ε

Σύνολο ευθύνης εταιρίας 60.000Ε
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-ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΥΠΟΣ Καλύπτεται η επαγγελματική ευθύνη από την νόμιμη

ΚΑΛΥΨΕΩΣ άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού για 

αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των 

επαγγελματικών του καθηκόντων σε σχέση με την 

παρασκευή και πώληση φαρμάκων.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη από την λειτουργία του 

χώρου του φαρμακείου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ Σε φαρμακοποιούς 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Σωματικές βλάβες / Υλικές ζημίες : 30.000

ΚΑΛΥΨΕΩΝ Κατά γεγονός

Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη

την διάρκεια ασφαλίσεως : 60.000

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ετήσια 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 10% σε κάθε υλική ζημιά με ελάχιστη απαλλαγή 150 ΕΥΡΩ 

ΒΑΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 80 ΕΥΡΩ
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ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Επιβάρυνση

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ -Για κάθε έναν βοηθό υπάλληλο πέραν των 2 25%

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Σε περίπτωση αναλογικής αυξήσεως των ορίων του 

ΠΑΚΕΤΑ βασικού πακέτου καλύψεων και έως 3πλάσια όρια, τα

ΚΑΛΥΨΕΩΝ ασφάλιστρα του βασικού πακέτου αυξάνονται αναλογικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Από την κάλυψη εξαιρούνται:

- πώληση ή παρασκευή μη εγκεκριμένων φαρμάκων

- χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή (όπου 

προβλέπεται).

2) Καλύπτονται και ατυχήματα εντός των χώρων του 

φαρμακείου.

3) Καλύπτονται και οι ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη των 

χώρων του φαρμακείου.

-ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΚΟΠΡΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ειδικός Όρος Επαγγελματικής Ευθύνης Φαρμακοποιών 

Τηρουμένων όλων των Γενικών Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης 

Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης και των όσων αναφέρονται στο 

Ασφαλιστήριο ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει 

τα ποσά εκείνα που ο Ασφαλιζόμενος, θα υποχρεωνόταν νόμιμα να αποδώσει 

ως αποζημίωση έναντι των συνεπειών εξ αδικοπραξίας αστικής ευθύνης όπως 

αυτή προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα για ζημίες που 

προκαλούνται ακούσια , από εσφαλμένη ενέργεια , σφάλμα ή παράλειψη σε
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τρίτο, για θάνατο, σωματική βλάβη πνευματική νόσο, ασθένεια τρίτων και 

υλική ζημία από :

1. Την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του ως Φαρμακοποιού έχοντος 

άδεια Φαρμακοποιού σε ισχύ όπως προβλέπεται από την σχετική 

Νομοθεσία, την Χάρτα του Ευρωπαϊκού Φαρμακείου και τούς κανονισμούς 

της Φαρμακευτικής Δεοντολογίας των Επαγγελματικών Καθηκόντων και 

Υποχρεώσεων Φαρμακοποιών.

2. Την εκτέλεση πάσης φύσεως αναγραφόμενων από ιατρούς, οδοντίατρους, 

μαίες και κτηνίατρους συνταγών και την πώληση φαρμάκων, 

φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών ουσιών.

3. Την χορήγηση οδηγιών χρήσης των χορηγουμένων φαρμάκων σε πελάτες 

του φαρμακείου του και την αναγραφή επ' αυτών περιληπτικώς των 

οδηγιών χρήσεως, καθώς και κάθε άλλη επισήμανση προς αποφυγή λαθών 

κατά την λήψη ή την χρήση των χορηγούμενων φαρμάκων.

4. Την παροχή πρώτων βοηθειών άμεσης ανάγκης σε ασθενή που βρίσκεται 

σε άμεσο κίνδυνο και εφ' όσον δεν δύναται εκείνη την στιγμή να υπάρξει 

ιατρική βοήθεια.

5. Εσφαλμένη ενέργεια , σφάλμα ή παράλειψη τρίτων προσώπων- βοηθών 

του, οι οποίοι έχουν προστεθεί από αυτόν στην υπηρεσία του, ασκουμένων 

φοιτητών φαρμακευτικής και πτυχιούχων φαρμακοποιών για την απόκτηση 

της άδειας ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος με την προϋπόθεση 

να έχουν δηλωθεί στην πρόταση ασφάλισης και αναγράφονται στον πίνακα 

Ασφάλισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της παρεχόμενης καλύψεως είναι ότι ο 

Ασφαλιζόμενος είναι κάτοχος αναγνωρισμένου επίσημα Διπλώματος ή 

Πτυχίου και Νόμιμης Άδειας λειτουργίας φαρμακείου, καθώς και ότι έχει 

εγγράφως δηλώσει στον Ασφαλιστή τα πλήρη στοιχεία των βοηθών του (οι 

οποίοι επίσης πρέπει να τηρούν τις προβλεπόμενεο νόμιμες προϋποθέσεις). 

Συνεχείς Απαιτήσεις από ένα συμβάν.
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Για τους σκοπούς του παρόντος ασφαλιστηρίου, διευκρινίζεται ότι αν 

υπάρχουν «εν σειρά» απαιτήσεις ή / και περισσότερες της μιας πραγματικές ή 

υποθετικές πράξεις; Αμέλειας, σφάλματα ή παραλείψεις που προκύπτουν από , 

ή είναι αποτέλεσμα μιας πηγής ή ενός αρχικού αιτίου, ή αποδίδονται άμεσα ή 

έμμεσα σε μια πηγή ή σε ένα αρχικό αίτιο, τότε η «εν σειρά» απαιτήσεις ή και 

περισσότερες της μιας πραγματικές ή υποθετικές πράξεις αμέλειας, σφάλματα 

ή παραλείψεις που προκύπτουν από ή είναι αποτέλεσμα μίας πηγής ή ενός 

αρχικού αιτίου, ή αποδίδονται άμεσα ή έμμεσα σε μια πηγή ή σε ένα 

πραγματικό αίτιο θα θεωρούνται ως ένα και μόνο συμβάν και όλες οι 

απαιτήσεις από την εν λόγω αιτία(ες) θα θεωρούνται ως μία απαίτηση.

Όλες οι απαιτήσεις για ζημίες που προκύπτουν από ένα ζημιογόνο γεγονός θα 

θεωρούνται ότι έχουν εγερθεί κατά το χρόνο που έγινε ή πρώτη εξ' αυτών κατά 

του Ασφαλισμένου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει οποιασδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις οι

οποίες προκύπτουν:

1. Από οποιασδήποτε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται πέραν του σκοπού των 

επαγγελματικών υπηρεσιών, συμβουλών που τυπικά προσφέρονται υπό την 

ιδιότητα φαρμακοποιού βάσει της Εθνικής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και 

του κώδικα και των κανόνων δεοντολογίας.

2. από την χορήγηση φαρμάκων για θεραπευτικές αγωγές που παρασχέθηκαν 

για την πρόκληση η την αποφυγή της κυήσεως / τεκνοποιίας, 

συμπεριλαμβανομένων των και από τις αποθετικές (οικονομικά 

παρεπόμενες) ζημίες που προκύπτουν οπό τα ανωτέρω όπως ενδεικτικά 

αναφερομένης και όχι περιοριστικά , της υποχρέωσης καταβολής 

διατροφής.

3. από απαιτήσεις για τις σωματικές βλάβες ή θάνατος και /ή οι υλικές ζημίες 

που θα προκληθούν συνεπεία ατυχήματος, χερσαίου , θαλασσίου ή 

εναερίου ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου που ανήκει και /ή

47



χρησιμοποιείται οπό τον Ασφαλιζόμενο, κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της 

μεταφοράς υποστάντος ατύχημα ή ασθενήσαντος τρίτου .

4. από 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.

5. από τη χορήγηση φαρμάκων για την μείωση του σωματικού βάρους και την 

διακοπή της κύησης.

6. από πράξεις του ασφαλιζομένου όταν αυτός βρίσκεται υπό την επίδραση 

ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών .

7. από κλινικές δοκιμές /κλινικές δοκιμές φαρμάκων ,από κάθε θεραπεία, 

μελέτη και επεμβάσεις που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, από ζημίες 

που προέρχονται από ιατρική ή βιολογική έρευνα .

8. από ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από την λειτουργία του χώρου 

του φαρμακοτεχνικού συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 

πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών από την λειτουργία του 

φαρμακοτεχνικού εργαστηρίου και της αποθήκης.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΙΑΤΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΆ ΑΤΟΜΟ 29.347 58.694 88.041
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΆ ΓΕΓΟΝΟΣ 29.347 58.694 88.041
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 58.694 117.388 176.082

ΙΑΤΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ OBJECT ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΟΛΙΚΑ ΟΛΙΚΑ ΟΛΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Ι00004 49,89 73,36 102,71

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΙΑΤ 44,02€ Τα επασφάλιστρα είναι όλα προσθετικά
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΩΣ 1467,35€ - ANA ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΙΚΟ 19,08
ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 30%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ: 10% Στα προγράμματα 1,2,3 και από 0% εώς 50% στο Ελεύθερο Πρόγραμμα 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Είναι 30% επάνω στα βασικά ασφάλιστρα 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ
Το ελάχιστο Όριο Ευθύνης που μπορεί να πάρει είναι του Πρώτου Προγράμματος.



- ΑΙ,ΡΗΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:............................................ΚΩΔΙΚΟΣ:...................................

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ:......................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:............................................................Τ.Κ.:..............................

Α.Φ.Μ.:.......................................................................Δ.Ο.Υ.:............................

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ :...........................................................................

ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ή ΚΑΠΟΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ:....................................................................................................

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΙΝΔΥΝΟ;........

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ

ΕΝΑΡΞΗ -  ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ :...................................................................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :...................................................................................

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΑΪΤΩΝ

Το παρών δεν επέχει θέση πιστοποιητικού ασφαλίσεως.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α (ΕΥΡΩ 90)

Ανά ζημιογόνο γεγονός
ΕΥΡΩ 15.000

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 30.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β (ΕΥΡΩ 120)

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 30.000

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 60.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ (ΕΥΡΩ 150)

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 45.000

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 90.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ (ΕΥΡΩ 180)

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 60.000

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 120.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε (ΕΥΡΩ 225)

Ανά ζημιογόνο γεγονός ΕΥΡΩ 75.000

Αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ΕΥΡΩ 150.000

Σημείωση : Για κάθε βοηθό εισπράττεται ένα 30% επιπλέον.
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GENERAL UNION

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

Ap. ασφαλιστή ρίου :

Κωδ. Πρακτ.:........

Ημερ. Έκδοδης:....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦ ΑΛΙΖΟΜΕΝΟ Υ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ :.................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :............................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :..................................... ΑΦΜ/ΑΔΤ :...................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :........................................ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :..............

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ :ΑΠΟ................................ΕΩΣ......................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :............................................................................

ΣΕ ΠΟΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΙΣΤΕ ΜΕΛΟΣ :...................

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΞΑΣΚΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΑΣ :................................

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : .........................................................................

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ :.......................................

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ; ΝΑΙ ΟΧΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ( Αρ.)...................... ΜΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ(Αρ,)........................

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

1. Σωματικές βλάβες τρίτων ΕΥΡΩ................................................

2. Υλικές ζημιές ΕΥΡΩ................................................

3. Ομαδικό ατύχημα & ανώτατο

όριο ευθύνης της εταιρίας ΕΥΡΩ...............................................
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ :

Κ.Α.

Δ.Σ. ( %)

Φ.Κ.Ε._ ( %)

Χαρτ. ( %)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Α) Εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση είναι το Ελληνικό και οποιασδήποτε 

φύσεως διαφορές που απορρέουν από την παρούσα ή έχουν σχέση με αυτή, 

αρμόδια Δικαστήρια είναι του Πειραιά.

Β) Οποιαδήποτε αιτήματα, μεταβολές ή παράπονα που αφορούν την παρούσα 

σύμβαση, γνωστοποιούνται εγγράφως υπογεγραμμένα από τον ασφαλιζόμενο 

δια συστημένης επιστολής προς την εταιρία ή στα κατά τόπους πρακτορεία της 

εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας των παραπάνω στοιχείων, εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος θα δίνεται έγγραφη απάντηση της εταιρίας στον 

ασφαλιζόμενο.

ΔΗΛΩΣΗ

Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο με βάση τα αναγραφόμενα 

στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων βεβαιώνω υπεύθυνα. Επίσης ότι το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2496/97 καθώς 

επίσης και του ΑΡΘΡΟΥ 4 παρ. 2 περιπτ. Η’ Ν.Δ/ματος 400/70.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Καλύπτεται ο ασφαλισμένος από απαιτήσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή 

θάνατο ή/ και υλικές ζημιές για τις οποίες ευθύνεται συνεπεία εσφαλμένης 

παρασκευής φαρμάκων, ή λανθασμένης πώλησης με βάση την ιατρική 

συνταγή.

Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ

- Σωματικές βλάβες κατά άτομο 15.000

- Ομαδικό ατύχημα Σ.Β. 30.000

- Υλικές ζημιές 7.500

- Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για όλα τα

ατυχήματα κατά τη διάρκεια της ασφάλισης 30.000

ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 45

Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Σωματικές βλάβες κατά άτομο 30.000

- Ομαδικό ατύχημα Σ.Β. 60.000

- Υλικές ζημιές 15.000

- Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για όλα τα

ατυχήματα κατά την διάρκεια της ασφάλισης 60.000

ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 85
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ : Ορίζεται αφαιρετέα απαλλαγή 100 ΕΥΡΩ -  για κάθε ζημιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανεξάρτητα από το σχέδιο επιλογής μπορεί να ασφαλιστεί και για οποιοδήποτε 

ατύχημα ή ζημία συμβεί σε πελάτη στο χώρο λειτουργίας του φαρμακείου με 

επασφάλιστρο 25% επί των ανωτέρω ασφαλίστρων αστικής ευθύνης με τις 

ίδιες καλύψεις.

-ΕυΚΤ^ΤΑΕ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Α)ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

14673.516

2. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΜΕΧΡΙ 29347.03 6

3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 4402.05 6

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 44020.54 6

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

14.67 6

ΒΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

14673.516
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2. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΜΕΧΡΙ 29347.03 €

3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 4402.05 €

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 44020.54 €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

23.48 €& ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10.27 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΟΗΘΟ

-ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

1. ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ κατ’ άτομο μέχρι 30.000 €

2. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ανά γεγονός μέχρι 6.000 €

3. ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 45.000 €

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 45.000 6

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: 33 €

ΑΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ή 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.

2. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

3. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΒΟΗΘΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
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4. Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΛΗΓΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΝ 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΠΟΤΕ ΤΟ Σ/ΛΑΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ 

ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η ασφάλιση καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου 

ξενοδόχου έναντι τρίτων που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία και χρήση 

της ξενοδοχειακής μονάδας. Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται από την 

δυναμικότητα των κλινών, τα όρια καλυπτομένων κεφαλαίων, τις επεκτάσεις 

των συμπληρωματικών κινδύνων.

-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου προς τρίτους 

(πελάτες ), για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημίες που θα προκληθούν λόγω 

ατυχήματος που θα συμβεί στους χώρους του ξενοδοχείου και για τις οποίες θα 

ευθύνεται ο ασφαλιζόμένος.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

- Αστική ευθύνη εργοδότου με επιβάρυνση 30%

- Αστική ευθύνη μετάδοσης πυρός με επιβάρυνση 25%

- Τροφική δηλητηρίαση με επιβάρυνση 20%

- Αστική ευθύνη από την χρήση πισίνας εντός των εγκαταστάσεων 

της επιχείρησης με επιβάρυνση 30%

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Βασικό πακέτο καλύψεων:
ε

- Σωματικές βλάβες για μεμονωμένο ατύχημα μέχρι 8.804

- Ομαδικό ατύχημα μέχρι 26.412Ε
Ρ

- Υλικές ζημίες μέχρι 4.402

- Σύνολο ευθύνης εταιρίας μέχρι 50.000Ε

Τα όρια του βασικού πακέτου καλύψεων μπορούν να διπλασιαστούν ή να 

τριπλασιαστούν. Για μεγαλύτερες καλύψεις απαιτείται επικοινωνία με τον 

Κλάδο. Απαλλαγή 10% ανά υλική ζημία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

- Δεν αποζημιώνονται αντικείμενα τιμαλφή πελατών από κλοπή

- Δεν αποζημιώνονται ζημίες μεταξύ των αυτοκινήτων σε 

περιφραγμένους σταθμούς αυτοκινήτων που ανήκουν στο 

ασφαλισμένο ξενοδοχείο.
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Ζημίες που οφείλονται σε μολυσματικές ουσίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ετήσια ή μικρότερη ανάλογα με τον χρόνο της λειτουργίας του ξενοδοχείου.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ασφάλιστρο ανά δωμάτιο, σύμφωνα με το πακέτο ασφάλισης. 

Ελάχιστα εισπραττόμενα ασφάλιστρα 74Ε

ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ -  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Α Β Γ

Θάνατος ή σωματικές βλάβες ενός 

ατόμου

7.500,00 14.700,00 29.500,00

Υλικές ζημιές 3.000,00 4.400,00 5.900,00

Ομαδικό ατύχημα 30.000,00 44.000,00 58.500,00

Σύνολο ευθύνης της εταιρίας 44.000,00 59.000,00 88.000,00

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ολικά ασφάλιστρα 

ασφαλιστικής περιόδου

ανά δωμάτιο

2.00€ 2.50€ 3.00€

Επιβάρυνση: 15% εάν υπάρχει εστιατόριο-δατ
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20% εάν υπάρχει πισίνα

30% εάν υπάρχει εστιατόριο -  bar και πισίνα

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: €73 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ: €150

Σημείωση : Τα ως άνω ασφάλιστρα αφορούν την περίοδο λειτουργίας 

των Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων με ανώτατη διάρκεια ένα (1) 

έτος.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται η από το Νόμο προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του 

Ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου ή Ενοικιαζόμενων Δωματίων για σωματικές 

βλάβες και /ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και /ή 

παράλειψή του, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που βρίσκονται 

στην υπηρεσία του, αποκλειστικά και μόνο κατά την παροχή υπηρεσιών που 

προσφέρει το Ξενοδοχείο ή τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια στους πελάτες του. 

Επιβάρυνση: 15% εάν υπάρχει εστιατόριο-bar 

20% εάν υπάρχει πισίνα 

30% εάν υπάρχει εστιατόριο -  bar και πισίνα

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: €73

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ: €150

Σημείωση : Τα ως άνω ασφάλιστρα αφορούν την περίοδο λειτουργίας 

των Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων με ανώτατη διάρκεια ένα (1) 

έτος.
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ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται η από το Νόμο προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του 

Ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου ή Ενοικιαζόμενων Δωματίων για σωματικές 

βλάβες και /ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και /ή 

παράλειψή του, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που βρίσκονται 

στην υπηρεσία του, αποκλειστικά και μόνο κατά την παροχή υπηρεσιών που 

προσφέρει το Ξενοδοχείο ή τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια στους πελάτες του.

-ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΙΙΟΠΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ειδικός όρος Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου, έναντι τρίτων πελατών, 

επισκεπτών, για θάνατο, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές που θα 

συμβούν εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, ή ξενοδοχειακού 

συγκροτήματος που περιγράφεται στο παρόν ασφαλιστήριο κατά τη διάρκεια 

ισχύος του, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Επεκτάσεις Καλύψεων -  Προϋποθέσεις 

Η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται ώστε να καλύπτει:

1. Την ομαδική τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή 

ποτών που παρασκευάζονται ή διατίθενται από τον Ασφαλιζόμενο. 

Βασική προϋπόθεση για να στοιχειοθετηθεί απαίτηση είναι ο αριθμός

61



των ζημιωθέντων -  υποστατών την δηλητηρίαση ανά γεγονός να 

υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα.

2. Την ευθύνη του Ασφαλιζομένου από την λειτουργία ανελκυστήρων 

μεταφοράς προσώπων του ξενοδοχείου, ή της ξενοδοχειακής μονάδας.

3. Την ευθύνη του Ασφαλιζομένου από την λειτουργία των προσθέτων 

χώρων του ξενοδοχείου ή ξενοδοχειακής μονάδας που υφίστανται, όπως 

αίθουσες. Ημιυπαίθριοι ή και υπαίθριοι χώροι εστιατορίου, 

συνεδριάσεων, παιδότοπων, κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνα), bar, 

cafeteria, disco ως επίσης και αθλητικές εγκαταστάσεις. Η ασφαλιστική 

κάλυψη επεκτείνεται και ισχύει για ατυχήματα που θα συμβούν σε 

αυτές από την λειτουργία, τις εγκαταστάσεις και τις εν γένει 

δραστηριότητες (γεγονότα) που συμβαίνουν δε διοργανωτή τον 

Ασφαλιζόμενο και όχι τρίτο(τους).

Η παρούσα επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης ισχύει με τις ακόλουθες

προϋποθέσεις :

□ Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους του ακινήτου 

καθαρούς, να τηρεί όλους τους υπάρχοντες κανονισμούς ασφαλείας και 

υγιεινής και λαμβάνει όλα τα εύλογα και απαιτούμενα από τους 

κανονισμούς μέτρα για την πρόληψη και την αποφυγή ατυχημάτων.

□ Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να μεριμνά ανελλιπώς για τον τακτικό 

έλεγχο, συντήρηση και άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή 

δυσλειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού του ξενοδοχείου ή της ξενοδοχειακής μονάδας.

□ Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να τοποθετεί σε εμφανή σημεία 

ενημερωτικές και προειδοποιητικές πινακίδες για την λειτουργία της 

παραλίας και των κολυμβητικών δεξαμενών. Ειδικά για τις 

κολυμβητικές δεξαμενές να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για 

την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε αυτές όταν δεν χρησιμοποιούνται 

να τηρεί τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές των Υπουργείων
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Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων και τις οδηγίες του κατασκευαστή ως 

προς τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής. Να διαθέτει σύμφωνα με τη 

νομοθεσία εφόσον απαιτείται, επαγγελματία ναυαγοσώστη με άδεια 

Λιμεναρχείου και συγκεκριμένο ναυαγοσωστικό εξοπλισμό εγκεκριμένο 

από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.).

□ Να συντηρεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό και να 

λειτουργεί αυτές με την εποπτεία ειδικών, γυμναστών -  προπονητών 

όπου και όποτε απαιτείται.

4. Τις απώλειες ή ζημίες συνεπεία κλοπής προσωπικών αντικειμένων 

πελατών, εξαιρουμένων χρημάτων, αξιόγραφων, επιταγών, 

ταξιδιωτικών επιταγών, πιστωτικών καρτών (credit card), καρτών 

ανάληψης μετρητών (cash card), κοσμημάτων, αντικειμένων ιδιαίτερης 

αξίας και τιμαλφών, ευρισκομένων, εντός των δωματίων και μόνο με 

την απαραίτητη προϋπόθεση το γεγονός να καταγγελθεί αμέσως στις 

Αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Εια τη συγκεκριμένη επέκταση, εκτός αν 

έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ορίζεται ανώτατο όριο αποζημίωσης για 

κάθε δωμάτιο, ανεξάρτητα του αριθμού των ατόμων που διαμένουν σε 

αυτό, το ποσό των Πεντακοσίων Ευρώ (500 €) -  με αφαιρετέα 

απαλλαγή Πενήντα Ευρώ (50 €) ανά απαίτηση.

5. Την ευθύνη του Ασφαλιζομένου κατά τη διάρκεια των εργασιών απλής 

συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων , ηλεκτρομηχανολογικού 

και ξενοδοχειακού εξοπλισμού όταν οι εργασίες αυτές εκτελούνται από 

το εργατοτεχνικό προσωπικό του ασφαλιζομένου ή και από τρίτους, 

(εξαιρουμένων των συνεργείων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, 

Δήμων Κοινοτήτων και Νομαρχιών) και για τις οποίες δεν απαιτείται 

άδεια από την Πολεοδομία ή άλλη Δημόσια ή Δημοτική Αρχή.
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Ειδικές εξαιρέσεις

Πέραν των εξαιρέσεων των Γενικών Όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου, 

εξαιρούνται επίσης ρητά και δεν καλύπτονται απαιτήσεις οι οποίες 

προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα 

παρακάτω γεγονότα:

1. Από ατύχημα ή ασθένεια (μολυσματική νόσος, δηλητηρίαση) τρίτου, το 

οποίο έλαβε χώρα ή μεταδόθηκε πριν την έναρξη αυτής της ασφάλισης και 

το αποτέλεσμά του εκδηλώθηκε κατά την περίοδο της ασφάλισης.

2. Σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημίες μεταξύ τρίτων -  πελατών και 

επισκεπτών.

3. Αυτοτραυματισμοί των πελατών , από την συμμετοχή τους σε ατομικά ή 

ομαδικά αθλήματα.

4. Από κάθε είδους επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχονται πέραν των 

ορίων των δραστηριοτήτων του και οι οποίες που δεν αφορούν άμεσα την 

παρούσα χρήση (λειτουργία) του ασφαλιζομένου αντικειμένου (ξενοδοχείο, 

ή ξενοδοχειακή μονάδα). Στις επαγγελματικές υπηρεσίες αυτές 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και εξαιρούνται της 

ασφαλιστικής κάλυψης.

□ Η επαγγελματική αστική ευθύνη, ιατρού, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, 

κουρείου, ινστιτούτων κομμωτικής, αισθητικής, μανικιούρ -  πεντικιούρ, 

κέντρων αδυνατίσματος και λουτροθεραπείας (SPA).

□ Η επαγγελματική αστική ευθύνη, σχολών καταδύσεων, θαλασσίου σκι, 

αιωροπτερισμού, ιππασίας, γραφείων τουρισμού και ενοικίασης 

αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, σκαφών και λοιπών θαλασσίων μέσων 

αναψυχής και άθλησης, ως επίσης και ή από τον νόμο οριζόμενη αστική 

ευθύνη από την χρήση, κυκλοφορία ή πλοήγηση / ναυσιπλοΐα των πιο πάνω 

μέσων.

□ Η αστική ευθύνη από την χρήση και λειτουργία στεγασμένου ή υπαιθρίου 

χώρους στάθμευσης (parking) αυτοκινήτων των πελατών, επισκεπτών και 

του προσωπικού.
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□ Η αστική ευθύνη από τις εγκαταστάσεις. Λειτουργία και χρήση ιδιωτικής 

μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών.

□ Ή αστική ευθύνη προϊόντος καταστημάτων πωλήσεως αγαθών

5. Από απαιτήσεις για σωματικές βλάβες ή θάνατο και / ή οι υλικές ζημίες 

που θα προκληθούν συνεπεία ατυχήματος, χερσαίου, θαλασσίου ή εναερίου 

μεταφορικού μέσου ή μέσου αναψυχής συμπεριλαμβανομένων και των 

ιδίων υλικών ζημιών των μέσων αυτών, που ανήκουν και / ή 

χρησιμοποιούνται από τον Ασφαλιζόμενο, τους προστηθέντες αυτού ή από 

οποιοδήποτε τρίτο - πελάτη ή επισκέπτη.

6. Από εργασίες επισκευών, ανακατασκευών, ή επεκτάσεων, οι οποίες 

εκτελούνται από συνεργεία τρίτων.

Επίσης, το παρόν ασφαλιστήριο δεν καλύπτει:

7. Οποιεσδήποτε ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν σε τρίτους κατά την διάρκεια 

ληστειών και ενόπλων επιθέσεων εντός και εκτός του χώρου της 

ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

8. Την Εργοδοτική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου.

9. Την Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών από την άσκηση των διοικητικών 

και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Ειδικός Όρος Ξενοδοχείων (Απλή Κάλυψη)

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου για Σωματικές Βλάβες ή 

Θάνατο και Υλικές Ζημιές προς Τρίτους (πελάτες, επισκέπτες, κ.λ.π.) από 

ατυχήματα τα οποία θα συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 

Ασφαλιστηρίου εντός των Ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων και μέχρι των 

Ανωτάτων ,κατά περίπτωση, Ορίων Ευθύνης τα οποία καθορίζονται στον 

Πίνακα Ασφάλισης.
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Ειδικές εξαιρέσεις

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει:

1. Κλοπή ή απώλεια κάθε είδους αντικειμένων ή περιουσιακών στοιχείων 

τρίτων πελατών κλπ οποιασδήποτε μορφής, φύσεως και αξίας.

2. Ζημιές σε κοσμήματα ή τιμαλφή γενικά, νομίσματα, χαρτονομίσματα, 

επιταγές, συναλλαγματικές, χρεόγραφα κάθε είδους έγγραφα, τίτλους, 

παραστατικά ή αντικείμενα που κρίνονται πολύτιμα με καλλιτεχνικά ή 

υποκειμενικά κριτήρια.

3. Ζημιές από τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων ή από τη χρήση και 

λειτουργία πλωτών ή εναέριων μέσων.

4. Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές που οφείλονται στην κατανάλωση 

από τρίτους τροφίμων ή ποτών που διαθέτει ο Ασφαλισμένος (τροφική 

δηλητηρίαση).

5. Ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν σε τρίτους κατά τη διάρκεια ληστειών και 

ενόπλων επιθέσεων εντός και εκτός του χώρου της ασφαλιζόμενης 

επιχείρησης.

Ειδικός όρος Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου για Σωματικές Βλάβες ή 

Θάνατο και Υλικές Ζημιές προς Τρίτους (πελάτες, επισκέπτες, κ.λ.π.) από 

ατυχήματα τα οποία θα συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 

Ασφαλιστηρίου εντός των Ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων και μέχρι των 

Ανωτάτων ,κατά περίπτωση, Ορίων Ευθύνης τα οποία καθορίζονται στον 

Πίνακα Ασφάλισης.
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Ειδικές εξαιρέσεις

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει:

6. Κλοπή ή απώλεια κάθε είδους αντικειμένων ή περιουσιακών στοιχείων 

τρίτων πελατών κλπ οποιασδήποτε μορφής, φύσεως και αξίας.

7. Ζημιές σε κοσμήματα ή τιμαλφή γενικά, νομίσματα, χαρτονομίσματα, 

επιταγές, συναλλαγματικές, χρεόγραφα κάθε είδους έγγραφα, τίτλους, 

παραστατικά ή αντικείμενα που κρίνονται πολύτιμα με καλλιτεχνικά ή 

υποκειμενικά κριτήρια.

8. Ζημιές από τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων ή από τη χρήση και 

λειτουργία πλωτών ή εναέριων μέσων.

9. Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές που οφείλονται στην κατανάλωση 

από τρίτους τροφίμων ή ποτών που διαθέτει ο Ασφαλισμένος (τροφική 

δηλητηρίαση).

10. Ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν σε τρίτους κατά τη διάρκεια ληστειών και 

ενόπλων επιθέσεων εντός και εκτός του χώρου της ασφαλιζόμενης 

επιχείρησης.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΕΞΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΆ ΑΤΟΜΟ 58.694 146.735 220.102
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΆ ΓΕΓΟΝΟΣ 117.388 293.470 440.205
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 29.347 73.367 146.735
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 146.735 440.205 586.940

~ 1 ~ ---------------------------------------------1 ι-----------------
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ OBJECT ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ ANA ΚΛΙΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ ANA 

ΚΛΙΝΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ 

ANA ΚΛΙΝΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΗ 1100 220.102 1,90 293,47 2,34 440 2,78
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 1104 146,73 0,88 205,42 1,32 293,47 1,90
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 1130 146,73 1,17 205,42 1,46 293,47 1,76

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΛΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ € 586.94 

-ANA ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
(ΕΚΤΟΣ)ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & 

CAMPING)
ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 20% 
ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 30% 
ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 10%

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 20% 
ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 50%

(01106) Τα επασφάλιστρα είναι όλα προσθετικά 
(01105)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEMO

(01107)
(01001)

ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Είναι 35% επάνω στα βασικά ασφάλιστρα
ΔΙΚΑΙΩΜΑ: 20% Στα προγράμματα 1,2,3 και από 0% εώς 50% στο Ελεύθερο Πρόγραμμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ
Το ελάχιστο Όριο Ευθύνης που μπορεί να πάρει είναι του Πρώτου Προγράμματος.
Εάν δώσουμε Οριο Ευθύνης μεταξύ των προγραμμάτων, θα υπολογιστούν τα ασφάλιστρα αναλογικά και ο χρήστησ δεν θα μπροεί να τα πειράξει.
εάν δώσουμε Οριο Ευθύνης μεγαλύτερο του τελευταίου προγράμματος, θα υπολογιστούν τα ασφάλιστρα αναλογικά και ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να τα αλλάξει με ελάχιστα ασφάλιστρα, τα ασφάλιστρα του τελευταίου πακέτου.

Ο ν
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-ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΥΠΟΣ

ΚΑΛΥΨΕ ΩΣ

Αστική Ευθύνη προς τρίτους από σωματικές 

βλάβες και /ή υλικές ζημίες που θα προξενηθούν 

λόγω ατυχήματος που θα συμβεί στους χώρους του 

ασφαλιζόμενου ξενοδοχείου και για το οποίο θα 

ευθύνεται ο ασφαλισμένος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ επιχειρήσεις.

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

€

ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Σωματικές βλάβες

10.000
Καχ’ άτομο: 20.000 
Κατά γεγονός:

Υλικές Ζημίες 10 000

Κατά γεγονός:
. , _  30.000 Ανώτατο Οριο Ευθυνης

για όλη την διάρκεια

ασφαλίσεως:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ετήσια (ή περίοδος λειτουργίας)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 150 € σε κάθε υλική ζημία.
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Β Α Σ Η  ΤΙΜ Ο ΛΟ ΓΗ ΣΗ Σ Ο αριθμός των κλινών.

ΟΛΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΟΥ

ΠΑΚΕΤΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΚΕΤΑ

ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1,00 € ανά κλίνη

Με ελάχιστα ασφάλιστρα 75,00 €

Εργοδοτική ευθύνη
Επιβάρυνση

25%

- Σε περίπτωση αναλογικής αύξησης των 

ορίων του βασικού πακέτου καλύψεων και 

έως 4πλάσια όρια, το ασφάλιστρο του 

βασικού πακέτου επιβαρύνεται κατά 20% για 

κάθε βήμα αύξησης (π.χ. 3πλάσια όρια: 

ασφάλιστρο βασικού πακέτου XI,2 X 1,2). 

Κατόπιν θα εφαρμόζονται οι επιβαρύνσεις 

τυχόν πρόσθετων καλύψεων.

- Για μεγαλύτερες καλύψεις υπάρχουν τα 

εναλλακτικά πακέτα καλύψεων του 

προγράμματος «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», για τα οποία 

απαιτείται η έγκριση του Τομέα.

- Η τροφική δηλητηρίαση περιλαμβάνεται 

στην βασική κάλυψη.

- Περιλαμβάνεται επίσης η κάλυψη των 

ανελκυστήρων, καθώς και πυρκαγιάς ή 

εκρήξεως.
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Εναλλακτικά Πακέτα Καλύψεων

Πρόγραμμα "ΦΙΛΟζΕΝΙΑ"

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ"

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΛΥΨΗΣ I II III

60.000 90.000 120.0001. Σωμ. Βλάβες ή €

θάνατος μέχρι ενός

ατόμου

2. Σωμ. Βλάβες ή €

θάνατος ομάδας

ατόμων

3. Υλικές ζημιές €

ομάδας ατόμων.

4. Ανώτατο όριο €

κάλυψης για το

σύνολο των

ατυχημάτων ή

ζημιών που θα

συμβούν

αθροιστικά στην

περίοδο της

ασφάλισης (μέχρι

12 μήνες)

120.000 180.000 240.000

60.000 90.000 120.000

180.000 270.000 360.000

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΛΥΨΗΣ
IV V VI
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1. Σωμ. Βλάβες ή 

θάνατος μέχρι ενός 

ατόμου

2. Σωμ. Βλάβες ή 

θάνατος ομάδας 

ατόμων

3. Υλικές ζημιές 

ομάδας ατόμων.

4. Ανώτατο όριο 

κάλυψης για το 

σύνολο των 

ατυχημάτων ή 

ζημιών που θα 

συμβούν 

αθροιστικά στην 

περίοδο της 

ασφάλισης (μέχρι 

12 μήνες)

Απαλλαγή:

150.000

300.000

150.000

450.000

300.000

600.000

300.000

900.000

500.000 

1.000.000

500.000

1.500.000

10% σε κάθε υλική ζημία με ελάχιστη απαλλαγή

150 €

Κ αλυπτόιιενος 1 .Αστική Ευθύνη από την λειτουργία εγκαταστάσεων.

Κ ίνδυνος: Περιλαμβάνονται και οι ζημιές σε αθλητικές εγκαταστάσεις

(εξαιρουμένων των ζημιών από ναυτικές δραστηριότητες).

2. Αστική Ευθύνη Προϊόντων (τροφική δηλητηρίαση)

3. Αστική Ευθύνη κλοπή μέχρι 500 € κατά δωμάτιο.

4. Αστική Ευθύνη εργοδότη με υποόριο το 25% του αντίστοιχου ορίου 

του προγράμματος.

Π ληρωτέα

Ασφάλιστρα: Ασφάλιστρα κατά κλίνη (ανά κατηγορία):
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Παρατηρήσεις:

I II III IV V VI

3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 5,00 € 6,00 €

€

1. Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Κ.Ε..χαρτ/μο, κ.λ.π.).

2. Ελάχιστο ποσό πληρωτέων ασφαλίστρων κατά συμβόλαιο:

α. Για τα καλυπτόμενα κεφάλαια της περίπτωσης I 3,00 €.

β. Για τα καλυπτόμενα κεφάλαια της περίπτωσης II 3,50 €.

γ. Για τα καλυπτόμενα κεφάλαια της περίπτωσης III 4,00 €.

δ. Για τα καλυπτόμενα κεφάλαια της περίπτωσης IV 4,50

€.

ε. Για τα καλυπτόμενα κεφάλαια της περίπτωσης V 5,00 €.

Στ. Για τα καλυπτόμενα κεφάλαια της περίπτωσης VI 6,00

€.

3. Η κάλυψη κλοπής κατά δωμάτιο, ισχύει μόνο για περιπτώσεις 

διαρρήξεως επιβεβαιωμένης από την αστυνομία.

4. Το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" απευθύνεται σε ξενοδοχειακές 

μονάδες με δυναμικότητα άνω των 100 κλινών.

5. Τα ανωτέρω ασφάλιστρα ισχύουν με την προϋπόθεση 

καλύψεως του κινδύνου πυρός του ξενοδοχείου στην 

ΕΘΝΙΚΗ. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνονται κατά 50%.
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- GENERAL UNION

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Αρ. Ασφαλιστηρίου:................................... Κωδ.

Πρακτ.:........................................

Ημερ. Έκδοσης : ....................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: .. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : .. 

Α.Φ.Μ./Α.Δ.Τ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΑ ΥΝΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

Αρ. Ορόφων :...........................Αρ.Δωματίων :................. Αρ.Κλινών :.

2. Σημειώστε εάν υπάρχουν και λειτουργούν:

α. BAR :ΝΑΙ ^  ΟΧΙ ^  β. Εστιατόρια :ΝΑΙ ΟΧΙ

γ. Καφετερίες :ΝΑΙ ΟΧΙ δ. Πισίνα :ΝΑΙ <-* ΟΧΙ ^

ε. Γήπεδα :ΝΑΙ ^  ΟΧΙ «-S
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ανώτατα Όρια για κάθε ένα ατύχημα)

Περιγραφή Ασφ/ Κεφάλαια 

(€)

• Σε περίπτωση Σωματικών Βλαβών μέχρι και το ποσό 

των :

• Σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος για Σωματικές 

Βλάβες μέχρι το ποσό των :

• Ανώτατο όριο καθ’ όλη την περίοδο της ασφάλισης 

μέχρι το ποσό των:

ΑΠΑΛΛΑΓΗ:..........................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ......................................

Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΩΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο € 8.800.-

• Ομαδικό Ατύχημα Σ.Β. € 26.400.-

• Υλικές Ζημιές €3.000.-

• Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλα τα ατυχήματα €

30.000.-

Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα ανά κλίνη:€ 2,5.-

Ελάχιστα εφαρμοστέα ασφάλιστρα: € 30.-
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Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο € 15.000.-

• Ομαδικό Ατύχημα Σ.Β. €45.000.-

• Υλικές Ζημιές € 15.000.-

• Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλα τα ατυχήματα €

90.000.-

Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα ανά κλίνη:€ 4.- 

Ελάχιστα εφαρμοστέα ασφάλιστρα: € 44.-

Γ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο € 30.000.-

• Ομαδικό Ατύχημα Σ.Β. €90.000.-

• Υλικές Ζημιές € 30.000.-

• Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλα τα ατυχήματα €

150.000.-

Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα ανά κλίνη:€ 6.- 

Ελάχιστα εφαρμοστέα ασφάλιστρα: € 60.-

^ /Μ /Μ /Μ /Μ /Μ /Μ /Μ /^ /Μ /Μ /Μ /Μ /Λ

ΠΙΣΙΝΑ:Α)Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα: € 15.- 

Β) ασφάλιστρα περιόδου: €11.-

Ασφάλιστρα τουριστικής περιόδους: 70% Ετήσιων Ασφαλίστρων.
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-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ -  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Δ/Δ...................................

Πρακτορείο.....................

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ -  ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α πό τη λειτουργία  Ξ ενοδοχειακώ ν και Τουριστικών Επιχειρήσεω ν

1. Ασφαλιζό μένος.................................................................................

2. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.............................................................................

3. Διεύθυνση.......................................... Τ.Κ......................... Τηλ.......

4. Διάρκεια ασφάλισης Από...............................Μέχρι........................

5. Δυναμικότητα ξενοδοχειακής ή τουριστικής επιχείρησης

α) Αριθμός ορόφων...........................................................................

β)Αριθμός δωματίων και κρεβατιών.................................................

γ)Αριθμός ανελκυστήρων.................................................................

δ)αριθμός αιθουσών εστιατορίου......................................................

ε)Αριθμός αιθουσών BAR................................................................

στ)Αριθμός μηχ. Πλυντηρίων...........................................................

ζ)Αριθμός σιδηρωτηρίων...................................................................

η)Αριθμός ανεξαρτήτων BUNGALOWS.........................................

θ)Αριθμός κρεβατιών BUNGALOWS..............................................

ι)Αριθμός κολυμβητικών δεξαμενών................................................

κ)Αριθμός και είδος γηπέδων σπορ...................................................
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λ)Αριθμός κομμωτηρίων...........................................................

μ)Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων -  Δυναμικότητα...............

ν)Κέντρα διασκέδασης που λειτουργούν μέσα στο ξενοδοχείο

ξ)Κινηματογράφος ή άλλα μέρη ψυχαγωγίας...........................

ο)Καταστήματα........................................................................

6. Αριθμός προσωπικού κατά ειδικότητα.....................................

7. Ετήσιος τζίρος επιχείρησης.......................................................

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ

Ποιους από τους παρακάτω κινδύνους θέλετε να καλύψετε και μέχρι 

ποια ποσά;

9. Για τις Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές σε γειτονικά κτίρια και στους 

ευρισκόμενους σε αυτά, συνεπεία πυρκαγιάς που θα προέλθει από 

μετάδοσης φωτιάς από το ξενοδοχείο κα με άμεσα υπεύθυνο τον 

ασφαλιζόμενο.

α) Για Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανόμενης και 

της ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) μέχρι το 

ποσό τω ν .......€.

β)Για Υλικές Ζημιές τρίτων (για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων 

που έχουν την ίδια αιτία)ανεξάρτητα από τον αριθμό των

δικαιούχων, μέχρι το ποσό των................€.

γ) Για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που προκλήθηκαν 

εξαιτίας ομαδικού ατυχήματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των

παθόντων ή δικαιούχων, συνολικά μέχρι το ποσό των.............€.

δ) Για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που προκλήθηκαν 

εξαιτίας περισσοτέρων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια που ισχύει
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το παρόν ασφαλιστήριο (το συνολικό ασφαλιζόμενο ποσό 

ανέρχεται σε.................€.

10. Για Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημιές (τρίτων) από τη χρήση των 

διαφόρων χώρων του ξενοδοχείου (του ασφαλιζόμενου ) και από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες του προσωπικού του. Εξαιρούνται οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείου π.χ. εκδρομές, ξεναγήσεις.

α) Για Σ.Β. κατ’ άτομο μέχρι το ποσό....................€

β) Για Υ.Ζ. τρίτων κατ’ ατύχημα μέχρι το ποσό....................€

γ) Για ομαδικό ατύχημα Σ.Β. και Υ.Ζ μέχρι το ποσό.................... €

δ) Συνολικό όριο ευθύνης για

όλη την ασφαλιστική περίοδο μέχρι το ποσό....................€.

11. Για Σωματικές Βλάβες που θα προέλθουν από τροφική δηλητηρίαση 

συνεπεία των προσφερόμενων τροφίμων και ποτών στο εστιατόριο ή στο 

Μπαρ του ξενοδοχείου.

α) Για Σ.Β. κατ’ άτομο μέχρι το ποσό....................€

β) Για ομαδικό ατύχημα Σ.Β. και Υ.Ζ μέχρι το ποσό.................... €

γ) Συνολικό όριο ευθύνης για

όλη την ασφαλιστική περίοδο μέχρι το ποσό....................€.

12. Για Υλικές Ζημιές σε αντικείμενα κα προσωπικά είδη πελατών

συμπεριλαμβανομένης και της κλοπής, μέχρι € ........... ανά γεγονός, μέχρι

............. € για κάθε ομαδικό ατύχημα και μέχρι................ € για όλη την

ασφαλιστική περίοδο.

Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται ζημιές ή απώλειες 

κοσμημάτων, φωτογραφικών ειδών, τιμαλφών, χρημάτων και 

γουναρικών.

13. Για ζημιές σε φυλασσόμενες αποσκευές πελατών του ξενοδοχείου

Για κάθε μεμονωμένο ατύχημα μέχρι το ποσό τω ν................. €.

Για κάθε ομαδικό ατύχημα και σύνολο ανά ασφαλιστική 

περίοδο.......€.
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14. Για Σωματικές Βλάβες σε τρίτους διερχόμενους πεζούς, καθώς επίσης και 

σε εισερχόμενους ή εξερχόμενους στο ξενοδοχείο (επισκέπτες, πελάτες) 

από τη ρίψη ή αποκόλληση αντικειμένων που θα προέρχονται από αυτό.

α) Για Σ.Β. κατ’ άτομο μέχρι το ποσό................€

β) Για ομαδικό ατύχημα Σ.Β. & Υ.Ζ.. μέχρι το ποσό................€

γ)Συνολικό όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο μέχρι το 

ποσό.........€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση κα υπογραφή του παρόντος 

ερωτηματολογίου δεν έχει την έννοια της κάλυψης του κινδύνου, αν 

δεν εκδοθεί βάσει των παραπάνω στοιχείων Ασφαλιστήριο και δεν 

καταβληθούν τα αναλογούντα ασφάλιστρα.

Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Ημερομηνία............/ ....... /

α. Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης που έχουν σχέση με την λειτουργία

Ασφαλιζόμενος: Οι Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.

Τρίτοι: Οι ένοικοι και οι επισκέπτες του Ξενοδοχείου.

Καλύψεις:

α) Οι Σωματικές Βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή 

επισκέπτες του Ξενοδοχείου και που θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος για το
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οποίο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης ή επιχειρηματίας ή το 

προσωπικό του.

β) Οι Υλικές Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του 

Ξενοδοχείου.

Με πρόσθετες καλύψεις μπορεί να ασφαλισθούν ατυχήματα ή ζημιές σε 

τρίτους που οφείλονται σε πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, ελαττωματική 

λειτουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (PARKING).

Διάρκεια Ασφάλισης: Μπορεί να είναι ετήσια ή μικρότερη, ανάλογα με το 

χρόνο λειτουργίας του Ξενοδοχείου.

Καλύψεις Όρια 

Ευθύνης I

Όρια

Ευθύνης II

Ασφάλιστρα

Θάνατος ή Σωματική Βλάβη € 14673.51 € 29347.03 Ανά δωμάτιο 

Τρίτου I

€2934.70 €5869.41 2.11 €

Υλικές Ζημιές Τρίτου

Ομαδικό Ατύχημα € 58694.06 € 117388.11 II

2,82 €

Συνολική Ευθύνη της Εταιρίας € 58694.06 € 117388.11 Επιβάρυνση 15% 

εάν υπάρχει 

εστιατορίου / μπαρ. 

20% εάν υπάρχει 

disco ή πισίνα και 

30% εάν υπάρχει 

disco, πισίνα και 

εστιατόριο /μπαρ. 

Ελάχιστα 

καταβαλλόμενα 

ασφάλιστρα: € 

44.02
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-ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:................ΚΕΝΤΡΙΚΟ...................................................

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:...............................................................

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ:.................................................................

Α.Φ.Μ.............................................................. Δ.Ο.Υ.................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:................................................. ΤΗΛ...................

ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ:................................ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ -  ΛΗΨΗ ΚΑΛΥΨΗΣ:.........................................................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:.....................................................................

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Η ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Λ. Κατασκευή κτιρίου:.....................................................................

Β. Αριθμός ορόφων : ...........................Ηλικία κτιρίου : ..................

Γ. Αριθμός δωματίων : .......................Αριθμός κλινών : ................

Δ. Αριθμός ανελκυστήρων : ...................Χρόνος εγκατάστασης : ..

Ε. Υπάρχει εστιατόριο : ...........................Μπαρ : ........................... .

Ζ . Αριθμός πισινών : ....................Γήπεδο γκολφ:...............Τέννις.

Μπάσκετ.......................................................................................

Η. Άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις..................................................

Θ. Θαλάσσια σπορ:............................................................................

I. Τι είδος πυροσβεστικά μέσα υπάρχουν :......................................

Κ. Περίοδος λειτουργίας του ξενοδοχείου :.......................................
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Λ. Πλησιέστερο Νοσοκομείο:.....

Μ. Πάρκινγκ (ανοιχτό / κλειστό):

ΥΠΗΡΞΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΠΟΙΑ ΖΗΜΙΑ...................................

ΥΠΗΡΧΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ;......................................................................

ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΑΤΕ;....................................ΜΕ ΤΙ ΠΟΣΟΝ;.......

ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΩΡΑ;.............ΕΤΑΙΡΙΑ..........................ΠΟΣΑ;.......................

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ;.....................................................

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ;...................

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ Α Β Γ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Σωματικές βλάβες € € 30.000 € 60.000

κατ’ άτομο 15.000

- Υλικές Ζημιές € €9.000 €15.000

κατ’ ατύχημα 6.000

- Ομαδικό ατύχημα

για Σωματικές Βλάβες και € € 60.000 € 90.000

Υλικές Ζημιές 30.000

Ανώτατο όριο

ευθύνης της Εταιρίας € €90.000 € 150.000

60.000

Ελάχιστη Απαλλαγή : € 300.- σε κάθε υλική ζημιά, ή όπως διαφορετικά 

συμφωνηθεί

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ: Α........Β........ Γ
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ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ:.................................

Δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω είναι ακριβή και πλήρη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ο ΑΪΤΩΝ

- EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ)

1. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ 14673.51 €

2. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ - ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΜΕΧΡΙ 29347.03 €

3. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5869.41 €

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 58694.06 €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Υπολογίζονται ως εξής:

2. Για κάθε ένα Κρεβάτι :0.73 €

3. Για κάθε ένα Κάθισμα Εστιατορίου -  Bar : 0.12 €

4. Για κάθε Πισίνα : 29,35 €
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ CAMPING

- ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου για Σωματικές Βλάβες, 

Θάνατο και Υλικές Ζημιές προς Τρίτους και μέχρι των Ανωτάτων κατά 

περίπτωση, Ορίων Ευθύνης τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα Ασφάλισης 

από ατυχήματα τα οποία θα συμβούν εντός των χώρων του καλυπτόμενου 

Camping συνεπεία ενεργειών ή παραλείψεων του Ασφαλιζομένου ή των 

προστηθέντων του κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Ειδικές εξαιρέσεις

Εκτός των άλλων από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται ζημίες και απώλειες :

1. Από μετάδοση οποιοσδήποτε μολυσματικής, μεταδοτικής λοιμώδους ή 

άλλης νόσου και οι συνέπειες σε πρόσωπα και κατοικίδια ζώα.

2. Σε δάση, αγροτικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές και 

πτηνοτροφικές μονάδες.

3. Από κάθε είδους περιβαλλοντική μόλυνση και ρύπανση.

4. Σε αρχαιολογικά ευρήματα και χώρους.

5. Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους κατά 

την διάρκεια κλοπών, ληστειών και ενόπλων επιθέσεων εντός και εκτός του 

χώρου της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CAMPING
ΕΞΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 58.694 146.735 220.102
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΆ ΓΕΓΟΝΟΣ 117.388 293.470 440.205
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 29.347 73.367 146.735
ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 146.735 440.205 586.940

I I ~Γ~
CAMPING ΚΩΔΙΚΟΣ OBJECT ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΟΛΙΚΑ ANA ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 
ΚΑΙ ΣΚΗΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΟΛΙΚΑ ANA 
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 
ΚΑΙ ΣΚΗΝΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ 
ANA ΚΛΙΝΗ

CAMPING 1201 146.73 1,17 205.42 1,46 293,47 1,76

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΛΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ € 586.94 

-ANA ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
(ΕΚΤΟΣ)ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ &

CAMPING)
ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Είναι 35% επάνω στα βασικά ασφάλιστρα 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ: 20% Στα προγράμματα 1,2,3 και από 0% εώς 50% στο Ελεύθερο Πρόγραμμα

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 20% 
ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 30% 
ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 10%

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 20% 
ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 50%

(01106) Τα επασφάλιστρα είναι όλα προσθετικά 
(01105)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEMO

(01107)
(01001)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ
Το ελάχιστο Όριο Ευθύνης που μπορεί να πάρει είναι του Πρώτου Προγράμματος.
Εάν δώσουμε Όριο Ευθύνης μεταξύ των προγραμμάτων, θα υπολογιστούν τα ασφάλιστρα αναλογικά και ο χρήστησ δεν θα μπροεί να τα πειράξει.
εάν δώσουμε Όριο Ευθύνης μεγαλύτερο του τελευταίου προγράμματος, θα υπολογιστούν τα ασφάλιστρα αναλογικά και ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να τα αλλάξει με ελάχιστα ασφάλιστρα, τα ασφάλιστρα του τελευταίου πακέτου.

οο
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-ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ -  

CAMPING

ΤΥΠΟΣ

ΚΑΛΥΨΕ ΩΣ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους 

από σωματικές βλάβες και/ή Υλικές Ζημίες που θα 

προξενηθούν λόγω ατυχήματος που θα συμβεί 

στους χώρους της κατασκήνωσης και για το οποίο 

θα ευθύνεται ο ασφαλισμένος.

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ €

ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Σωματικές βλάβες

10.000

Κατ’ άτ0*10 : 20.000 
Κατά γεγονός :

Υλικές Ζημίες 10.000 

Κατά γεγονός:
Α , ~  30.000 Ανώτατο Οριο Ευθυνης

για όλη την διάρκεια

ασφαλίσεως:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίοδος λειτουργίας της

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κατασκήνωσης

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 150 € σε κάθε υλική ζημία.

ΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - Ο αριθμός ατόμων (μέγιστη
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δυναμικότητα σύμφωνα με 

την άδεια της 

κατασκήνωσης) -Αριθμός 

σκηνών -  τροχόσπιτων.

- Επιφάνεια σε τ.μ.

Ο Λ ΙΚ Ο

Α ΣΦ ΑΛ ΙΣΤΡΟ Ανά άτομο : 3 €

Β Α Σ ΙΚ Ο Υ Ανά θέση σκηνής / τροχόσπιτου :

Π Α Κ Ε Τ Ο Υ 10 €

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Με ελάχιστα ασφάλιστρα : 300 €

- Σε περίπτωση αναλογικής αύξησης των

ΠΑΚΕΤΑ ορίων του βασικού πακέτου καλύψεων και

ΚΑΛΥΨ ΕΩ Ν έως 4πλάσια όρια, το ασφάλιστρο του 

βασικού πακέτου καλύψεων επιβαρύνεται 

κατά 20% για κάθε βήμα αυξήσεως (π.χ. 

3πλάσια όρια: ασφάλιστρο βασικού πακέτου 

XI,2 X 1,2.

- Για μεγαλύτερες καλύψεις απαιτείται η 

έγκριση του Τομέα.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην κάλυψη περιλαμβάνεται ευθύνη από:

- Πυρκαγιά, έκρηξη

- Τροφική δηλητηρίαση.

Εξαιρέσεις:

1) Ατυχήματα οποιασδήποτε φύσης τα οποία 

τυχόν θα συμβούν σε κατασκηνωτές ή άλλους 

τρίτους εντός της θαλάσσης.

2) Σωματικές βλάβες και/ ή υλικές ζημιές που 

θα προκληθούν σε κατασκηνωτές ή από άλλους 

κατασκηνωτές (κατ’ αλλήλων).

3) Τυχόν υλικές ζημιές και / ή απώλεια 

περιουσιακών στοιχείων ή προσωπικών ειδών 

των κατασκηνωτών.

4) Απαιτήσεις που δεν θα προέρχονται από 

σωματική βλάβη ή υλική ζημιά των 

κατασκηνωτών.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως υπάρχουν ποικίλα ασφαλιστικά 

προγράμματα από διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες. Συγκριτικά βλέπουμε πως 

στο πρόγραμμα επαγγελματικής αστικής ευθύνης κλινικών της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ υπάρχουν δύο προγράμματα . Τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 

946 για το πρόγραμμα I έως 140€ για το πρόγραμμα II για ειδικότητες όπως οι 

αναισθησιολόγοι, χειρούργοι και μαιευτήρες, ενώ για τους οδοντίατρους 

ξεκινούν από 30€ στο πρόγραμμα I και φτάνουν έως τα 15€ στο πρόγραμμα II. 

Για όλες τις λοιπές ειδικότητες τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 156 και φτάνουν 

τα 50€. Το σύνολο κάλυψης της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας 

κυμαίνεται από 30.0006 έως 60.000€. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ το 

πρόγραμμα έχει επίσης δύο κατηγορίες A και Β. Στην κατηγορία A (όπου 

εντάσσονται οι χειρούργοι οποιοσδήποτε ειδικεύσεως , ορθοπεδικοί, 

μαιευτήρες, γυναικολόγοι, αναισθησιολόγοι, ουρολόγοι, ακτινοθεραπευτές και 

οδοντίατροι), τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ξεκινούν από 150€ και φτάνουν τα 

850€. Ενώ στην κατηγορία Β, όπου εντάσσονται οι λοιπές ειδικότητες , τα 

ασφάλιστρα ξεκινούν από 1206 και φτάνουν τα 680€. Τα ποσά καλύψεων ανά 

γεγονός ξεκινούν από 30.000€ και φτάνουν τα 60.000€, ενώ τα ποσά 

αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο ξεκινούν από 60.0006 και φτάνουν τα 

600.0006. Και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν σωματικές βλάβες 

καθώς και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους. Επίσης θα 

πρέπει να πούμε ότι η διάρκεια ασφάλισης σε όλα τα ασφαλιστικά 

προγράμματα είναι ετήσια. Η ALPHA ασφαλιστική για την επαγγελματική 

αστική ευθύνη κλινικών διαθέτει επτά προγράμματα τα οποία μπορεί να 

επιλέξει ένα νοσηλευτικό ίδρυμα.
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Στο πρόγραμμα Α τα ασφάλιστρα κυμαίνονται από 132,06€ έως 176,08€ 

ανάλογα με την ειδικότητα του προσωπικού. Στο πρόγραμμα Β τα ασφάλιστρα 

κυμαίνονται από 146,74€ έως 220,10€. Στο πρόγραμμα Γ τα ασφάλιστρα 

ξεκινούν από 161,41€ και φτάνουν τα 278,80€. Στο πρόγραμμα Δ τα 

ασφάλιστρα ξεκινούν από 176,08€ έως 352,16€. Στο πρόγραμμα Ε από 

205,43€ έως 410,86€ , στο πρόγραμμα ΣΤ από 234,78€ έως 484,23€ και στο 

πρόγραμμα Ζ από 410,86€ έως 821,72€.Βλέπουμε πως υπάρχει μια αύξηση 

των ασφαλίστρων καθώς προχωράμε από το πρόγραμμα Α στο Ζ. Ανάλογα 

,λοιπόν, αυξάνει και η κάλυψη την οποία παρέχει η ασφαλιστική εταιρία. 

Ξεκινάει από 29.347,03€ για κάθε ζημιογόνο γεγονός και 88.041,09αθροιστικά 

για την ασφαλιστική περίοδο στο πρόγραμμα Α και φτάνει τα 293.470,29€ και 

ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο στο 

πρόγραμμα Ζ. Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ έχει τέσσερα ασφαλιστικά προγράμματα. 

Τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 110€ με 180€ ανάλογα με την ειδικότητα του 

προσωπικού στο πρόγραμμα Α. Στο Β αρχίζουν από 160€ με 240€ ,στο Γ από 

300€ με 420€ και στο πρόγραμμα Δ από 380€ με 510€.Η παρεχόμενη κάλυψη 

ανά γεγονός από την ασφαλιστική εταιρία ξεκινά από 60.0006 και το ανώτατο 

όριο για όλη τη διάρκεια ασφάλισης από 120.0006 στο πρόγραμμα Α. 

Φτάνοντας στο Δ η κάλυψη ανά γεγονός φτάνει τα 180.0006 και το ανώτατο 

όριο τα 300.0006. Η ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΙΙΟΠΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ διαθέτει τρία 

προγράμματα ασφάλισης. Στο πρόγραμμα 1 ανάλογα με την ειδικότητα του 

προσωπικού τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 506 και φτάνουν τα 1476. Στο 

δεύτερο πρόγραμμα από 736 έως 2056 και στο τρίτο από 886 έως 2796. Η 

ασφαλιστική κάλυψη κατά άτομο στο πρώτο πρόγραμμα είναι 30.0006 και το 

συνολικό όριο ευθύνης 60.0006. Στο δεύτερο πρόγραμμα η κάλυψη κατά 

άτομο είναι 60.0006 και το συνολικό όριο ευθύνης είναι 117.3886. Στο τρίτο 

πρόγραμμα η κάλυψη κατά άτομο είναι 88.0416 και το συνολικό όριο ευθύνης 

176.0826.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ διαθέτει έξι ασφαλιστικά πακέτα. Στο πακέτο Α τα 

ολικά ασφάλιστρα ανάλογα με την ειδικότητα προσωπικού αρχίζουν από 118€ 

και φτάνουν τα 147€. Στο πακέτο Β από 132€ έως 1916 και στο πακέτο Γ από 

147€ έως 250€. Στο πακέτο Δ αρχίζουν από 176€ έως 323€ ,στο Ε από 206€ 

έως 382€ και στο πακέτο ΣΤ από 235€ έως 426€. Οι καλύψεις στο πακέτο A 

ξεκινούν από 29.500€ ανά γεγονός και αθροιστικά για την ασφαλιστική 

περίοδο από 88.000€. Φτάνοντας στο πακέτο ΣΤ τα ποσά είναι αντίστοιχα 

146.7006 και 293.5006. Στην EUROSTAR ασφαλιστική τα ασφάλιστρα για τη 

γενική αστική ευθύνη κλινικών είναι 156 και τα ποσά των καλύψεων είναι από 

7.3376 έως 17.6086 για σωματικές βλάβες ή θάνατο και 3.0006 για υλικές 

ζημιές. Το ανώτατο όριο ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας ανέρχεται στα 

23.4786. Τα ασφάλιστρα για επαγγελματική αστική ευθύνη είναι 306 και τα 

ποσά των καλύψεων είναι από 14.6746 έως 29.3476 για σωματικές βλάβες ή 

θάνατο και 4.4026 για υλικές ζημιές. Το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας 

εδώ είναι 44.0206. Στην ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ασφαλιστική τα ετήσια μικτά 

ασφάλιστρα για χειρούργους, γυναικολόγους, αναισθησιολόγους και 

οδοντίατρους ανέρχονται σε 1756 και για τις λοιπές ειδικότητες σε 906. Το 

καλυπτόμενο ποσό για θάνατο ή σωματικές βλάβες είναι 75.0006 και το 

ανώτατο όριο της ασφαλιστικής εταιρίας είναι τα 145.0006.Η GENERAL 

UNION διαθέτει τρία προγράμματα όπου τα ασφάλιστρα ανά ειδικότητα 

προσωπικού ξεκινούν από 88,046 στο πρόγραμμα 1 και φτάνουν τα 205,436 

στο πρόγραμμα 3. Οι καλύψεις που παρέχει η ασφαλιστική εταιρία αρχίζουν 

από 14.673,616 στο πρόγραμμα 1 και φτάνουν τα 88.041,096 στο πρόγραμμα 

3.

Στην επαγγελματική αστική ευθύνη φαρμακοποιών, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΠΙΣΤΗ διαθέτει πέντε ασφαλιστικά πακέτα. Οι καλύψεις αφορούν θάνατο ή 

σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ομαδικό ατύχημα που μπορούν να 

προκληθούν.
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Τα ποσά κάλυψης για τα παραπάνω ξεκινούν από 4.402€ και φτάνουν τα 

250.000€. Τα ολικά ασφάλιστρα δε, για τον φαρμακοποιό ξεκινούν από 70€ 

στο πακέτο Α και φτάνοντας στο πακέτο Ε ανέρχονται σε 120€. Επίσης τα 

ασφάλιστρα για κάθε υπάλληλο φαρμακείου ξεκινούν από 20€ έως 45€. Στη 

ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΚΟΠΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ όπου τα προγράμματα στα οποία μπορεί 

να ασφαλιστεί ένας φαρμακοποιός είναι τρία, τα ασφάλιστρα κυμαίνονται από

49,89€ στο πρόγραμμα 1 και φτάνουν τα 103€ στο πρόγραμμα 3.Τα ποσά των 

καλύψεων κυμαίνονται από 29.347€ έως 88.041€. Στην ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 

ασφαλιστική τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα είναι 33ε και η κάλυψη για θάνατο ή 

σωματικές βλάβες είναι 30.000€ ,για υλικές ζημιές είναι 6.000€ και για 

ομαδικό ατύχημα 45.000€. Στην ΕυΐΚ^ΤΑΙΙ ασφαλιστική τα ασφάλιστρα για 

γενική αστική ευθύνη είναι 14,67€ ενώ για την επαγγελματική αστική ευθύνη 

φαρμακοποιού είναι 23,48€ και επιπλέον 10,27€ για κάθε βοηθό. Στη γενική 

αστική ευθύνη το ποσό κάλυψης είναι από 14.6736 έως 29.3476 για σωματικές 

βλάβες ή θάνατο ,4.4026 για υλικές ζημιές και το ανώτατο όριο ευθύνης της 

εταιρίας είναι 44.0206. Επίσης τα ποσά κάλυψης στην επαγγελματική αστική 

ευθύνη είναι από 4.4026 έως 14.6736 για σωματικές βλάβες ή θάνατο, 29.3476 

για υλικές ζημιές και το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας είναι επίσης 

44.0206. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ τα ασφάλιστρα του 

φαρμακοποιού είναι 306 και του βοηθού του 126. Τα όρια ευθύνης της 

ασφαλιστικής εταιρίας είναι 14.673,516 για θάνατο ή σωματική βλάβη, 3.0006 

για υλικές ζημιές και 30.0006 για ομαδικό ατύχημα. Στην ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν υπάρχει κάποια βάση τιμολόγησης ώστε να 

διαμορφώνεται κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα και το μόνο που δίνεται από 

την εταιρία είναι το ασφάλιστρο του βασικού πακέτου το οποίο είναι 806 και 

για κάθε έναν βοηθό υπάλληλο πέραν των 2 γίνεται επιβάρυνση στα 

ασφάλιστρα 25%.
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Στην ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ υπάρχουν πέντε προγράμματα όπου τα 

ασφάλιστρα ξεκινούν από 90€ στο πρόγραμμα A και φτάνουν τα 225€ στο 

πρόγραμμα Ε. Οι αντίστοιχες καλύψεις για τα προγράμματα αυτά ξεκινούν από

15.0006 έως 75.0006 ανά ζημιογόνο γεγονός και από 30.0006 έως 150.0006 

αθροιστικά για την ασφαλιστική περίοδο. Στη GENERAL UNION υπάρχουν 

δύο προγράμματα. Στο A τα ασφάλιστρα είναι 456 και στο Β 856. Οι καλύψεις 

για σωματικές βλάβες στο A είναι 15.0006 και στο Β 30.0006. Για ομαδικό 

ατύχημα η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει στο πρόγραμμα A 30.0006 και στο Β

60.0006 ενώ για υλικές ζημιές 7.5006 στο A και 15.0006 στο Β.

Στην επαγγελματική αστική ευθύνη ξενοδοχείων η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΠΙΣΤΗ διαθέτει τρία προγράμματα .Τα ασφάλιστρα της ασφαλιστικής 

περιόδου ανά δωμάτιο είναι 26 στο πρόγραμμα Α, 2,506 στο Β και 36 στο Γ. 

Οι καλύψεις που παρέχει η ασφαλιστική εταιρία είναι για θάνατο ή σωματικές 

βλάβες, υλικές ζημιές και ομαδικό ατύχημα και τα ποσά των καλύψεων αυτών 

ξεκινούν από 3.0006 και φτάνουν τα 88.0006. Η ΦΟΙΝΙΞ METROLAIF 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ διαθέτει τρία προγράμματα. Τα ολικά ασφάλιστρα ανά κλίνη 

ανάλογα με το ξενοδοχείο ξεκινούν από 3006 στο πρόγραμμα 1 και φτάνουν τα 

9506 στο πρόγραμμα 3.Τα ποσά των καλύψεων ανέρχονται από 10.000.0006 

στο πρόγραμμα 1 έως και 150.000.0006 στο πρόγραμμα 3. Η EYROSTAR 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ καλύπτει για σωματικές βλάβες ή θάνατο από 14.6746 έως 

29.3476 και για υλικές ζημιές 5.8706. Τα ασφάλιστρα για κάθε κρεβάτι είναι 

0,746, για κάθε κάθισμα εστιατορίου -Bar είναι 0,126 και για κάθε πισίνα 306. 

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διαθέτει δύο προγράμματα. Τα ασφάλιστρα 

στο πρόγραμμα 1 για κάθε δωμάτιο είναι 2,126 και στο πρόγραμμα 2 2,826. 

Με επιβάρυνση 15% εάν υπάρχει εστιατόριο ή μπαρ, 20% εάν υπάρχει disco ή 

πισίνα, 25% εάν υπάρχουν disco και πισίνα και 30% εάν υπάρχουν και τα τρία 

παραπάνω. Η κάλυψη για σωματικές βλάβες ή θάνατο και υλικές ζημιές 

ξεκινούν από 2.9356 έως 117.3886.
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H GENERAL UNION έχει τρία προγράμματα. Στο πρόγραμμα Α τα 

ολικά ασφάλιστρα ανά κλίνη είναι 2,50€, στο Β είναι 46 και στο Γ είναι 

6€. Εάν υπάρχει πισίνα τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα είναι 15€ καθώς 

και τα ασφάλιστρα τουριστικής περιόδου είναι 70% των ετησίων 

ασφαλίστρων. Οι καλύψεις ξεκινούν από 3.000€ στο πρόγραμμα Α και 

φτάνουν έως και 150.0006 στο πρόγραμμα Ε. Τέλος η ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχει ορίσει ολικό ασφάλιστρο του βασικού πακέτου το 

1€ ανά κλίνη και οι βασικές καλύψεις για σωματικές βλάβες κατά άτομο 

και υλικές ζημιές είναι 10.000€ και κατά γεγονός 20.0006.

Στην επαγγελματική αστική ευθύνη από την λειτουργία 

Camping στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ τα ολικά ασφάλιστρα του 

βασικού πακέτου ανά άτομο είναι 36 και ανά θέση σκηνής / 

τροχόσπιτου είναι 106. Τα ελάχιστα ασφάλιστρα είναι 3006. Το βασικό 

πακέτο καλύψεων της εταιρίας για σωματικές βλάβες είναι κατά άτομο 

10.0006, κατά γεγονός 20.0006 και για υλικές ζημιές είναι 10.0006. Η 

ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει τρία προγράμματα αστικής 

ευθύνης κάμπινγκ. Τα ασφάλιστρα στο πρόγραμμα 1 είναι 1,176 ανά 

σκηνή ή τροχόσπιτο, στο πρόγραμμα 2 1,476 και στο 3 1,766. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, μια μεγάλη διακύμανση στα ασφάλιστρα από 

ασφαλιστική σε ασφαλιστική εταιρία. Το γεγονός βέβαια ότι τα 

ασφάλιστρα μιας ασφαλιστικής εταιρίας είναι χαμηλότερα από τα 

αντίστοιχα μιας άλλης, δεν σημαίνει ότι είναι πάντα και αυτό που 

συμφέρει τον ασφαλιζόμενο. Διότι, από ότι διακρίνουμε και από τα 

παραπάνω ένα πιο υψηλό ασφάλιστρο σημαίνει και ένα μεγαλύτερο 

ποσό κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρία στην περίπτωση που 

προκληθεί ο κίνδυνος για τον οποίο έχει γίνει η ασφάλιση. Βέβαια 

ισχύει και το αντίθετο, όσο χαμηλότερα είναι τα ασφάλιστρα τόσο 

χαμηλότερη θα είναι και η παρεχόμενη κάλυψη.
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Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε και την ποικιλία στις 

κατηγορίες των ασφαλιστικών πακέτων. Άλλες εταιρίες διαθέτουν δύο 

πακέτα, άλλες τέσσερα και άλλες μέχρι και επτά. Έτσι, λοιπόν, κάθε 

ένας ανάλογα με την κρίση του, τις ανάγκες του και τις οικονομικές του 

δυνατότητες επιλέγει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

απαιτήσεις του.

96



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γενικές αρχές της ιδιωτικής ασφαλίσεως

2. Περιοδικό «Ιδιωτική Ασφάλιση»

3. Περιοδικό «Ασφαλιστική Αγορά»

4. Εισαγωγή στην ασφάλιση

5. Η ασφάλιση ευθύνης ξενοδόχου

6. Ασφαλιστικά θέματα

7. Διεύθυνση ί η ί ε η ι ε ί : \ν\ν\ν.1(1<:ε.2Γ

8. Διεύθυνση ΐη ίεπ ιε ί : ιν ιν ιν .ε ε η ε Γ α Ι- ι ιη ϊο η - ε ΐΌ ΐιρ .ε Γ

9. Συνεντεύξεις από :

Μ. Πριναράκη 

Νοέμβριος 2003 Νο 401 

Μ άιος 2004 Ν ο 327 

Γ. Χριστοφορίδης 

I. Δ. Πολίτης 

Αδαμαντιάδης

-Ελένη Πουλάκου Ασφαλιστικός Σύμβουλος -Εθνική Ασφαλιστική

10 Μαρτίου 2005

-Δημήτριος Αδαμόπουλος Υπεύθυνος κατ/τος -Φοίνιξ ΜείΐΌΐΐίε Εμπορική

12 Απριλίου 2005
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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| α γρ ο τικ ι·ι
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

*

Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Δ /Δ ............................................................
Πρακτορείο..............................................

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Ιατρών έναντι Τρίτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ
1. Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζομένου:...............................................................................................

2. Όνομα Πατρός:..............................................................................................................................

3. ΑΦΜ και ΔΟΥ:................................................................................................................................

4. Διεύθυνση Ιατρείου...................................... Τ.Κ............................ Τηλ........................................

5. Διάρκεια ασφάλισης: Από.......................... Μέχρι........................................................................

6. Πανεπιστήμιο & έτος αποφοίτησης:...........................................................................................

7. Ε ιδ ικό τη τα  & χ ρ ο νο λο γ ία  απόκτησής τ η ς : .....................................................................

8. Εγκαταστημένος στο ιατρείο τεχνικός εξοπλισμός...................................................................

9. Αριθμός ιατρικού Βοηθητικού προσωπικού (προσόντα καθενός)...........................................

10. Κλινικές, Νοσοκομεία, άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα ή Ασφαλιστικά Ταμεία με τα οποία

συνεργάζεται:...........................................................................................

Π .  ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

1. Για Σωματικές Βλάβες, κατ' άτομο, μέχρι Δρχ.

2. Για Υλικές Ζημιές τρίτων μέχρι Δρχ.

3. Για Ομαδικό Ατύχημα, μέχρι Δρχ.

4. Σύνολο ανά ασφαλιστική περίοδο Δρχ.

Γνωρίζοντας ότι οι παραπάνω απαντήσεις θα αποτελόσουν τη Βάση της αιτούμενης ασφα
λιστικής σύμβασης ανάμεσα σε μένα και την Εταιρία σας, δηλώνω υπεύθυνα ότι αυτές 
είναι ακριβείς και ότι δεν αποσιώπησα οποιοδήποτε στοιχείο που θα ήταν ουσιώδες, για 
την εκτίμηση από μέρους σας του κινδύνου που αναλαμβάνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος ερωτηματολογίου δεν έχει την 
έννο ια  της κάλυψης του κινδύνου, αν δεν εκ δ ο θ ε ί Βάσει των παραπάνω στοιχείων 
Ασφαλιστήριο και δεν καταβληθούν τα αναλογούντα ασφάλιστρα.

Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Ημερομηνία / /



8.3.5.

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Μιχαλακοττούλου 48,115 28 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210 7268000 FAX: 210 7268825

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8ι ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ :................................................................  ΚΩΔΙΚΟΣ................................

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ :.................................... .....................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ... ...... !£ .$ ..............................20.^. Μ Γ ^ , κ ..........

Α.Φ.Μ. : ......0 . 3 & Ο ..........................ΔΟΥ :........ 0 . ' . . . . ^ ν̂ : ' τ . ν̂ . .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ............ ..........................................................................................................

= Κ . ίΕΓΟΣ..... . 1 « . .....ΑΘΗΟΟΟ. ,........... ) ^ 5 ......

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ :................$<?.....................................................................

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :............. ...................................................................................................

ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ή ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ;........................................................................
.................................................... ο*;ΐ........................................
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΙΝΔΥΝΟ :.........................

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Α Β Γ Δ Ε ΣΤ (Τ )  Η

ΕΝΑΡΞΗ -ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ........ Α ,Λ . ,^ ΙΩ θ 3 : τ . . .Χ Λ , .2 Ω 0 ^ .................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :................................................................................................

Δηλώνω ότι τα πιο πάνω είναι ακριβή και πλήρη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ■Λ Λ.. 9ocfb

ΟΑΙΤι

Το παρόν οεν υπέχει θέση πιστοποιητικού ασφαλίσεως.

21.11.2002



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΠΡΑΤΟΥ 5 I-S 3 A  AEPBENAKIQN - ΠΕΙΡΑΙΑΣ I8S 4S, τηλ.: 210.4043333 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ I .  ΕΑΑΑΑΑΣ:
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54 427, ιη λ .: 2310.544.225 - 7

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Σ  
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘ ΥΝΗΣ ΙΑ ΤΡΩΝ

Αρ. Ασφαλιστηρίου : ......................................  Κωδ.Πρακτ. : ..........................
Ημερ.Έκδοσης : ......................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ: ............................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...................................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ................................................ ΑΦΜ/ΑΔΤ : .............................................

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : .......................................................................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : .........................................................ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ..................

Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : .................................................................... ΤΗΛ.: ..........................

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ : ΑΠΟ.........................................ΕΩ Σ.................................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ...................................................................................................

ΣΕ ΠΟΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΙΣΤΕ ΜΕΛΟΣ ; ........................................................

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΞΑΣΚΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΑΣ ; ....................................................

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ; (αν ΝΑΙ, τότε περιγράψτε λεπτο

μερώς : .................................................................... . ......................................................... .

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ; ΝΑΙ □  ΟΧΙ □  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ (Α ρ.)..........................ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ (Α ρ.).............



Κ ΑΛΥΨ ΕΙΣ

1. Σωματικές Βλάβες τρίτων ΕΥΡΩ
2. Ομαδικό ατύχημα &

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ :
Κ.Α. (ΕΥΡΩ)
Δ.Σ. ( %) (ΕΥΡΩ)
Φ.Κ.Ε. ( %) (ΕΥΡΩ)
Χαρτ. ( %) (ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Α) Εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση είναι το Ελληνικό και οποιοσδήποτε φύσει 
διαφορές που απορρέουν από την παρούσα ή έχουν σχέση με αυτή, αρμόδια Δικαστήρ 
είναι του Πειραιά.
Β) Οποιαδήποτε αιτήματα, μεταβολές ή παράπονα που αφορούν την παρούσα σύμβασ 
γνωστοποιούνται εγγράφως υπογεγραμμένα από τον ασφαλιζόμενο δια συστημέν 
επιστολής προς την Εταιρεία ή στα κατά τόπους Πρακτορεία της Εταιρείας. Σε περίπτοχ 
διαφωνίας των παραπάνω στοιχείων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα δίνει 
έγγραφη απάντηση της Εταιρείας στον ασφαλιζόμενο.

ΔΗΛΩΣΗ:

Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεί 
την ακρίβεια των οποίων βεβαιώνω υπεύθυνα. Επίσης ότι το ασφαλιστήριο σύμβολα 
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2496/97 καθώς επίσης και του ΑΡΘΡΟΥ 4 παρ. 2 περυι 
Η’ Ν.Δ/ματος 400/70.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ



^  / 'ζ o ¿ \

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ &

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΩΔ. ΕΝΤ/ΧΟΣ ΚΩΔ.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΩΔ. ΠΕΡ. ΜΟΝ. ΚΩΔ.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο :
Πατρώνυμο : Α.Φ.Μ.
Ημερομηνία Γέννησης: Εθνικότητα :

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Οδός Αριθμός
Περιοχή Τ.Κ. Πόλη Νομός

Διεύθυνση ιατρείου:
Οδός Αριθμός
Περιοχή Τ.Κ. Πόλη Νομός

Τηλ. e-m ail:
Εαχ __________________ @_______ :__________

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕ ΝΑ ΠΟΣΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : από 12μ.μ. / / 20 μέχρι 12μ.μ. / 7 20

α) Παρακαλούμε επιλέξετε το επιθυμητό όριο αποζημίωσης.
ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

€ €

ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

β) (*)Επιθυμείτε την ασφάλιση της αστικής ευθύνης του χώρου λειτουργίας του 
ιδιωτικού σας ιατρείου;-Αν να ί, συμπληρώσετε το επιθυμητό ποσό κάλυψης: 
€ _____________________

γ) (*)Επιθυμείτε την κάλυψη επέκτασης πυρκαϊάς ; αν ν α ί, συμπληρώσετε το 
επιθυμητό ποσό κάλυψης : € __________________

(*) Σε περίπτωση που επιθυμείτε τις παραπάνω καλύψεις/επεκτάσεις , εκδίδεται 
ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης.
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓίΕΛΜΑΤΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ιατρική Σχολή Έτος που λάβατε το πτυχίο

Πότε σας χορηγήθηκε η άδεια 
άσκησης της ιατρικής;

Πότε αποκτήσατε την άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας;
Ειδικότητα :£· ' ' '''ν · Έτος

Σε ποιό ιατρικό σύλλογο έχετε έγγραφέ 

Είσαστε μέλος ιατρικής εταιρείας, ένω

ί και πότε;

σης ή συνδέσμου ;

Προσφέρετε υπηρεσίες σε ιδρύματα, οργανισμούς, ταμεία, ιδιωτικά νοσοκομεία ή 
κλινικές, θεραπευτήρια, οίκους ευγηρίας, διαγνωστικά εργαστήρια, εργαστήρια 
φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης, κ.λ,π. - και ποία ;

Έ χετε έμμισθη ή άλλη σχέση , παρακαλούμε δηλώστε ;

Προσφέρετε υπηρεσίες σε κάθε είδους διαγνωστικά, θεραπευτικά και 
συμβουλευτικά ιατρεία του Κράτους, των Δήμων και Κοινοτήτων ή 
φιλανθρωπικών οργανισμών;

Έ χετε δικό σας ιδιωτικό ιατρείο,στεγάζεστε σε πολυιατρείο ή πολυοδοντιατρείο,
ή άλλο;

Ποιό ήταν το σύνολο των αμοιβών,μισθών,κ.λ,π. από την παροχή των 
επαγγελματικών σας υπηρεσιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ;
€
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Απασχολείτε προσωπικό (γραμματέα,νοσηλεύτρια,μαία,τεχνολόγο επαγγελμάτων 
υγείας, κ.λ.π.); Παρακαλούμε δηλώστε αριθμό ατόμων και ειδικότητα,εφόσον 
επιθυμείτε να συμπεριληφθούν ως «προστηθέντες» στην ασφάλιση.

Χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα στο ιατρείο σας ; Αν ν α ί, παρακαλούμε 
αναφέρατε τον τύπο των μηχανημάτων σ α ς .

Ασκείτε «εναλλακτική» ιατρική ; Αν ναί,παρακαλούμε αναφέρατε.

Συμμετέχετε σε Ελληνικές ή/και διεθνείς εθελοντικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Αν 
ναί,σε ποιές;

4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ
α) Παρακαλούμε δηλώστε τις απαιτήσεις εναντίον σας γιά την τελευταία ΙΟετία.

Ημερομηνία Ημερομηνία
γεγονότος απαίτησης

Ποσό
απαίτησης

Ποσό που 
πληρώθηκε

Λεπτομέρειες σχετικά με τις 
απαιτήσεις τρίτων (αιτίες , 
στοιχεία παθόντων)_______

3



β) Παρακαλούμε αναφέρατε γεγονότα/παράπονα που δύναται να εγείρουν 
απαίτηση εναντίον σας γιά την τελευταία^ ετία.

γ) Σας έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ποτέ ή άδεια ; αν ν α ί, αναφέρατε τον λόγο.

5. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

α)Έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης σε ισχύ ;
αν ναί ,  αναφέρατε :__________________________________________________

Ασφαλιστική Εταιρεία:
Ασφαλιζόμενα Ποσά (όρια ευθυνης):
Ασφάλιστρα που καταβάλλετε : €_______________  Απαλλαγή : €_______
Ημερομηνία λήξης της ασφάλισης ;______________________________________

β)Επί πόσα συνεχή έτη είσαστε ασφαλισμένος ; 
γ)Έχει στο παρελθόν;

• Απορριφθεί αίτησή σας για ασφάλιση;
• Ακυρωθεί ασφαλιστική σας σύμβαση ;

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι οι παραπάνω απαντήσεις μου είναι αληθείς και ότι δεν έχω συγκαλύψει / αποκρύψει 
ή διατυπώσει εσφαλμένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο. Συμφωνώ ότι'η πρόταση αυτή μαζί με 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμπεριλαμβάνεται σε αυτή θα αποτελέσει τη βάση του
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Αναλαμβάνω επίσης την υποχρέωση να ενημερώσω την ΦΟΙΝΙΞ
ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.ΕΑ.Ε. για οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή των δηλωθέντων 
στοιχείων.Σαν «ουσιώδες » εκλαμβάνεται κάθε στοιχείο το οποίο μπορεί να επηρεάσει την 
αποδοχή ή αξιολόγηση του κινδύνου.

Η μερομηνία :______ /_____ /20

Υπογραφή προτείνοντα

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΝΑ
ΣΥΝΑΨΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
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8.3.6.

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 48,115 28 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210 7288000 FAX: 210 7268825

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ :........... ...................................................  ΚΩΔΙΚΟΣ....... )& .\.)...................

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ :.......................................... ....................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α Γ  , ν , Α · ^  ’¿ ο ,  χ Λ < ν \> · Β Ρ Ι ......τ κ ........

Α.Φ.Μ.: ......β . Η ΐ . 1 2 & »  ......... ΔΟΥ :....... !9 τ /.......................................

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ :............ Ο ...............................................................................

ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ή ΚΑΠΟΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ...... , ................................................................................................. Ω ?<\............................
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΙΝΔΥΝΟ :...........

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α Β Γ Δ ( ε)  ΣΤ Ζ

ΕΝΑΡΞΗ -ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ :........ _1ΐ . Λ2 . . \ 3pP. 4............

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :....................... .....................................................................

Δηλώνω ότι όλα τα τπο πάνω είναι ακριβή και πλήρη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ \ ^ .  &0Ο5)

Ο ΑΪΤΩΝ

A

Το παρόν δεν επέχει θέση πιστοποιητικού ασφαλίσεως

33.2003



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ:
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ $4 627, χηλ.: 23IO.S66.22S - 7

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ  
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Αρ. Ασφαλιστηρίου : ......................................  Κωδ.Πρακτ.
Ημερ.Έκδοσης : . .....................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΣΦΑΑΙΖΟΜΕΝΟΣ : .....................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .................................................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ................................................ΑΦΜ/ΑΔΤ : ...........................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ........................................................ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΑΙΣΕΩΣ : ΑΠΟ........................................ ΕΩ Σ..............

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ..........................................................................

ΣΕ ΠΟΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΙΣΤΕ ΜΕΛΟΣ ; .....................

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΞΑΣΚΕΙΤΈ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΑΣ ; ..........................................

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ......................................................................................

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ : ...................................................

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ; ΝΑΙ □  ΟΧΙ □  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ (Α ρ.)......................... ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ (Α ρ.)............

e-mail: info@| ►group.gr tgroup.gr



ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

I . Σωματικές Βλάβες τρίτων ΕΥ ΡΩ ............................................................
2. Υλικές Ζημιές ΕΥ ΡΩ ............................................................
3. Ομαδικό ατύχημα &

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ΕΥ ΡΩ ............................................................

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ :
Κ.Α. (ΕΥΡΩ)
Δ.Σ. ( %) (ΕΥΡΩ)
Φ.Κ.Ε. ( %) (ΕΥΡΩ)
Χαρτ. ( %) (ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΔΟ (ΕΥΡΩ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Α) Εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση είναι το Ελληνικό και οποιοσδήποτε φύσεως 
διαφορές που απορρέουν από την παρούσα ή έχουν σχέση με αυτή, αρμόδια Δικαστήρια 
είναι του Πειραιά.
Β) Οποιαδήποτε αιτήματα, μεταβολές ή παράπονα που αφορούν την παρούσα σύμβαση, 
γνωστοποιούνται εγγράφως υπογεγραμμένα από τον ασφαλιζόμενο δια συστημένης 
επιστολής προς την Εταιρεία ή στα κατά τόπους Πρακτορεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση 
διαφωνίας των παραπάνω στοιχείων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα δίνεται 
έγγραφη απάντηση της Εταιρείας στον ασφαλιζόμενο.

ΔΗΛΩΣΗ:

Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία, 
την ακρίβεια των οποίων βεβαιώνω υπεύθυνα. Επίσης ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2496/97 καθώς επίσης και του ΑΡΘΡΟΥ 4 παρ. 2 περιπτ. 
Η’ Ν.Δ/ματος 400/70.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΩΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑπΡΑΤΟΥ SI - S3 & ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ! 185 4S, χηλ.: 210.4063.333 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Β. ΕΛΛΑΛΑΙ:
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54 627, χηλ.: 2310.566.225 - 7

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΣΦ.ΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘ ΥΝΗΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Αρ. Ασφαλιστηρίου : ............................................................. Κωδ. Πρακτ. :...............

Ημερ. Έκδοσης : ...............................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ./Α.Δ.Τ. :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ : ..................

ΣΥΝΟΙΚΙΑ : ....................

ΠΟΛΗ : ....................

Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ : ΑΠΟ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ...............

...................... ΕΩΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: ..

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ..........................................................................
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ :
Αρ.Ορόφων : ................................ Αρ.Δωματίων : ............................ Αρ.Κλινών : .

2. Σημειώστε εάν υπάρχουν και λειτουργούν :
α. BAR ; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ β. Εστιατόρια : ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
γ. Καφετερίες ; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ δ. Πισίνα ; ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
ε. Γτίπεδα : ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ανώτατα Όρια για κάθε ένα ατύχημα)
Περιγραφή Ασφ.Κεφάλαια (ΕΥΡΩ)

• Σε περίπτωση Σωματικών Βλαβών μέχρι το ποσό των :

• Σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος για Σωματικές Βλάβες μέχρι το 
ποσό των :

• Σε περίπτωση Υλικών Ζημιών μέχρι το ποσό των :

• Ανώτατο όριο καθ’όλη την περίοδο της ασφάλισης μέχρι το ποσό των :

ΑΠΑΛΛΑΓΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ...............................................................

Ο/Η ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΩΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

e-mail: info@general-union-group.gr www.general-union-group.gr

mailto:info@general-union-group.gr
http://www.general-union-group.gr
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f  ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Δ /Δ .......................................
Πρακτορείο..........................

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

από τη λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

1. Ασφαλιζόμενος..............................................................................................

2. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ...............................................................................................

3. Διεύθυνση....................................................... Τ.Κ.................................... Τηλ.

4. Διάρκεια ασφάλισης Από................................................Μέχρι...................

5. Δυναμικότητα ξενοδοχειακής ή τουριστικής επιχείρησης

α) Αριθμός ορόφων........................................................................

β) Αριθμός δωματίων και κρεββατιών..........................................

γ) Αριθμός ανελκυστήρων.............................................................

δ) Αριθμός αιθουσών εστιατορίου................................................

ε) Αριθμός αιθουσών BAR.............................................................

στ) Αριθμός μηχ. πλυντηρίων..........................................................

ζ) Αριθμός σιδηρωτηρίων...............................................................

η) Αριθμός ανεξαρτήτων BUNGALOWS.........................................

θ) Αριθμός κρεββατιών BUNGALOWS.........................................

ι) Αριθμός κολυμβητικών δεξαμενών..............................................

κ) Αριθμός και είδος γηπέδων σπορ.............................................

λ) Αριθμός κομμωτηρίων.................................................................

μ) Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων - Δυναμικότητα......................

ν) Κέντρα διασκέδασης που λειτουργούν μέσα στο ξενοδοχείο

ξ) Κινηματογράφος ή άλλα μέρη ψυχαγωγίας..............................

ο) Καταστήματα................................................................................

6. Αριθμός προσωπικού κατά ειδικότητα.......................................

7. Ετήσιος τζίρος επιχείρησης..........................................................
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(

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ,
Ποιους από τους παρακάτω κινδύνους θέλετε να καλύψετε και μέχρι ποια ποσά;
1. Για τις Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές σε γειτονικά κτίρια και στους ευρισκόμενους σε 

αυτά, συνεπεία πυρκαγιάς που θα προέλθει από μετάδοσης φωτιάς από το ξενοδοχείο και με 
άμεσα υπεύθυνο τον ασφαλιζόμενο.
α) Για Σωματικές Βλάβες κατ' άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της ικανοποίησης λόγω ηθι

κής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) μέχρι το ποσό τω ν..................δρχ.
β) Για Υλικές Ζημιές τρίτων (για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την ίδια αιτία)

ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων, μέχρι το ποσό τω ν.................. δρχ.
γ) Για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που προκλήθηκαν εξαιτίας ομαδικού ατυχήματος, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων ή δικαιούχων, συνολικά μέχρι το ποσό των

..................δΡΧ·
δ) Για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που προκλήθηκαν εξαιτίας περισσοτέρων ατυχημά

των κατά τη διάρκεια που ισχύει το παρόν ασφαλιστήριο (το συνολικό ασφαλιζόμενο ποσό 
ανέρχεται σ ε ..........................δρχ.).

2. Για Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημιές (τρίτων) από τη χρήση των διαφόρων χώρων του ξενο
δοχείου (του ασφαλιζόμενου) και από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του προσωπικού του. 
Εξαιρούνται οι προσφερόμενες υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείου π.χ. εκδρομές, ξεναγήσεις.
α) Για Σ.Β. κατ' άτομο μέχρ! το ποσό.......................δρχ.
β) Για Υ.Ζ. τρίτων κατ' ατύχημα μέχρ1 το ποσό.......................δρχ.
γ) Για ομαδικό ατύχημα Σ.Β. & Υ.Ζ. μέχρ! το ποσό.......................δρχ.
δ) Συνολικό όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο μέχρι το ποσό.................... δρχ.

3. Για Σωματικές Βλάβες που θα προέλθουν από τροφική δηλητηρίαση συνεπεία των προσφερο- 
μένων τροφίμων και ποτών στο εστιατόριο ή στο Μπαρ του ξενοδοχείου.
α) Για Σ.Β. κατ' άτομο μεχρ1 το ποσό.......................δρχ.
β) Για ομαδικό ατύχημα Σ.Β. & Υ.Ζ. μέχρ! το ποσό...................... δρχ.
γ) Για συνολικό όριο ευθύνης για την

ασφαλιστική περίοδο μέχρ! το ποσό........................... δρχ.
4. Για Υλικές Ζημιές σε αντικείμενα και προσωπικά είδη πελατών συμπεριλαμβανομένης και της

κλοπής, μέχρι δρχ.................... ανά γεγονός, μέχρ ι.................... δρχ. για κάθε ομαδικό ατύχη
μα και μέχρι......................δρχ. για όλη την ασφαλιστική περίοδο.
Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται ζημιές ή απώλειες κοσμημάτων, φωτογραφικών ειδών, 
τιμαλφών, χρημάτων και γουρανικών.

5. Για ζημιές σε φυλασσόμενες αποσκευές πελατών του ξενοδοχείου
Για κάθε μεμονομώμενο ατύχημα μέχρι το ποσό τω ν..............................δρχ.
Για κάθε ομαδικό ατύχημα και σύνολο ανά ασφαλιστική περίοδο................................. δρχ.

6. Για Σωματικές Βλάβες σε τρίτους διερχόμενους πεζούς, καθώς επίσης και σε εισερχόμενους ή 
εξερχόμενους στο ξενοδοχείο (επισκέπτες, πελάτες) από τη ρίψη ή αποκόληση αντικειμένων
που θα προέρχονται από αυτό.
α) Για Σ.Β. κατ' άτομο μέχρι το ποσό........................... δρχ.
β) Για ομαδικό ατύχημα Σ.Β. & Υ. Ζ. μέχρι το ποσό........................... δρχ.
γ) Συνολικό όριο ευθύνης για όλη την

ασφαλιστική περίοδο μέχρι το ποσό........................... δρχ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος ερωτηματολογίου δεν έχει την έννοια 
της κάλυψης του κινδύνου, αν δεν εκδοθεί Βάσει των παραπάνω στοιχείων Ασφαλιστήριο και 
δεν καταβληθούν τα αναλογούντα ασφάλιστρα.
Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Ημερομηνία.......... / .........../
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ L IMPIA Π·ΝΙΚΩΝ ΛΣΨΑ ΛΙΣΕΩΝ 
ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ :~4. Ι.'2 ΧΑΑΑΝΛΡΙ 'ΠΙΑ.: 210 fvs.M.hOI-*. FAX: 2Hi (vS.44.Asu 
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ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυμο i¡ 
Επιονπιία Εταιοία;:

Όνομα:..............................................
Ημερ. Γεν.: .........................  ΑΦΜ:

Λ νσΐ) Κατοικία;: ...............................

Δ νση Εργασία;: ................................

Πατρώνυμο: ......................................................... Επάγγελμά: ....................

...................... Δ.Ο.Υ.: ...................................... Λο Ταΐ'τ. ή Λιαβατ.: ...........

...........................  Πόλη: .......................... . Γη/..: .................................. Τ.Κ.:

...........................  Πόλη: ............................ Τηλ.: ...................................  Τ.Κ.:

- . .

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Κ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ
"Ί1 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1__1 Αγαμο; η |__| Έ

Αοιθιιό; Παιδιών ......

/γάμο;'η Q  Διαζευγμένο; η Q  Χήρο;'« 

ΑΡΡ.............  ΘΗΛ...............

2. ΜΟΡΦΩΣΗ: ]  Δημοτικό 1 1 Γυμνάσιο 
—  Λύκειο

1 Ανώτερη 1 1 Ανώτατε

3. ΕΧΕΤΕ ΛΕΥΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; □  ΝΑΙ □  ΟΧΙ Αν ναι. ποιο: ............

4. ΕΧΕΤΕ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΑΣ: □  ΝΑΙ □  ΟΧΙ

5. ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΙΑ: □  ΝΑΙ □  ΟΧΙ ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΟΙΚΙΑ: □  ΝΑΙ □  ΟΧΙ

6. ΕΧΕΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΧΗΜΑ: □  ΝΑΙ □  0X1 Αν ναι. είναι: ΕΙΧ ■ □  ΦΙΧ □  ΜΟΤΟ

Ελαβα γνώση των γενικών και ειδικών όρων του ασφαλιστηρίου σας συμβολαίου αστικής ευθύνης και παρακαλώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου
υπέρ εμού που θα καλύπτει την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων υπό την ιδιότητα ..........................................................................................................
με βάση τα ανωτέρω στοιχεία μου.
II. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ: ΑΠΟ 12.00 της...................................................................  Μέχρι 12.00 της...................................................................
III. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ:

α) Σωματικές βλάβες για μεμονωιιένο ατύχημα μέχρι Ευρώ......................................
β) Ομαδικό ατύχημα (Σωμ. βλάβες και Υλικές Ζημιές) μέχρι Ευρώ......................................
γ) Υλικές ζημιές μέχρι Ευρώ.....................................
δ) Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια της ασφαλίσεως μέχρι Ευρώ.....................................

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:...................................................................................................................................................................................................
Α. ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διεύθυνση Φαρμακείου:...............................................................
Απασχ. προσωπικό:........................................άτομα...................
Ύψος ετήσιων αποδοχών:............................................................
ΙΑΤΡΩΝ
Διεύθυνση Ιατρείου:.....................................................................
Ειδικότητα Ιατρού:.......................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΕΝΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Επωνυμία Επιχείρισης...................................................................
Διεύθυνση Επιχείρισης
Αριθμός θέσεων ..........................................................................
Ετήσιος κύκλος Εργασιών............................................................
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Δ/ση Επιχείρισης..........................................................................
Επωνυμία Επιχείρισης..................................................................
Κλίνες:............................................Δωμάτια:...............................
Κατηγορία:..................................... Bangalows:...........................
Λειτουργούν:.................................. Roof Garden: .......................
Εστιατόριο θέσεων:.......................ατόμων:.................................
Σνάκ-Μπάρ θέσεων:....................... Πισίνα:.................................
Κυλικείο θέσεων:............................ Καθαριστήριο:....................
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ■ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΡΕΦΟ
ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
Τίτλος σχολείου:..........................................................................
Αριθμ. μαθητών:...........................................................................
Αριθμ. καθηγητών:.......................................................................

... . . )  που τυχόν θα συναφθει εφόσον η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ αποδεχτεί . . 
» <*τήμστα ή παράπονα του ασφαλισμένου θα υποβάλλονται προφοοικωο r. 

’ ΜβθΒ'επιλαμβάνεται του Γητήιιητ -̂ — ■·- — — -
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β.
Υ
δ.
ε.

Α .
2.
3.• Δ.

α.
β.

- γ

δ. Λεωφορεία και στοιχεία τους:
ε. Ώρες λειτουργίας:.................
ζ. Εκδρομές [Π 
η. Ιδιωτικό

θ. Διεύθυνση: .............................
Ε. ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:
α. Δση εκτελούμενου έργου:

Εκδηλώσεις Γ  

Δημόσιο

β. Είδος εκτ. έργου:....................................
γ. Αξία εκτ. έργου (προϋπολογισμός):......

δ. Εκσκαφή □  Κατεδάφιση □  
ε. Σε ποιό στάδιο ευρίσκεται το έργο:.....

Ανέγερση □

Ασφάλιση εργατών γα πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις: 
ε. Υπολογιζόμενη περάτωσις εργασιών:.................

Συντήρησ η:.......

Δρομος '__ Γέφυρα *__

Εν.

παρούσα αίτηση, θα διεπεται απο το ελληνικό δίκαιο. 
.·, ,ΎΟαφως στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. π οποία

τη..
Ο ΑΪ ΤΩΝ


