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Η ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗ 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 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 η βασισμένη στην αμοιβαιότητα 

οικονομική οργάνωση, για την κάλυψη τυχαίας και αποτιμητής σε χρήμα οικονομικής ανάγκης.

Ανέκαθεν ο άνθρωπος ήταν εκτεθειμένος σε ένα πλήθος από κινδύνους που απειλούσαν 

γενικά τη ζωή του και την ακεραιότητα του. Στην αρχή ο άνθρωπος για να προστατευτεί 

χρησιμοποιούσε το κοντάρι και την ασπίδα. Υστέρα, η ομαδική συμβίωση υπήρξε το πρώτο 

δείγμα ενωμένης δυνάμεως για την προστασίας του ανθρώπινου γένους και για την διασφάλιση 

των αγαθών που τους ανήκαν.

Καθώς οι αιώνες περνούν και ο άνθρωπος εξελίσσεται εκτίθεται σε νέους κινδύνους τους 

οποίους καλείται να αντιμετωπίσει. Στους κώδικες του βαβυλωνίου βασιλιά Χομουραμπί (2123 

π.χ.) βρίσκεται η πρώτη έννοια αυτή καταρτίζονται διάφορες εμπορικές συμφωνίες, που θα 

μπορούσαν να παρομοιασθούν με ασφαλιστικές συμβάσεις.

Φτάνοντας στο σήμερα, η ασφάλιση αποτελεί ένα μέτρο οικονομικής, κοινωνικής και 

ηθικής ανάπτυξης των λαών. Ο άνθρωπος αισθάνεται σήμερα τις ανάγκες και τους κίνδυνους 

του μέλλοντος το ίδιο αναγκαίες και επιτακτικές όπως ακριβώς τις ανάγκες και τους κίνδυνους 

του παρόντος.

Έτσι, ο άνθρωπος για να αποφύγει ή και να περιορίσει τις καταστρεπτικές συνέπειες που 

προξενούν οι κίνδυνοι αυτοί στη ζωή του και στα περιουσιακά του στοιχεία απευθύνεται, εάν 

δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει μόνος του, σε οργανωμένες επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς 

οργανισμούς που του παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη(ασφαλίζεται).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Την ασφάλιση την διακρίνουμε σε κοινωνική και ιδιωτική και προήλθε από την ίδια 

ανάγκη και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την εξασφάλιση του ατόμου, η κοινωνική 

ασφάλιση καλύπτει κατά κανόνα κινδύνους προσώπων, η ιδιωτική και προσώπων και 

πραγμάτων.

Η κοινωνική ασφάλιση περιλαμβάνει τις ασφαλίσεις που επιβάλλει κάθε κράτος στους 

πολίτες τους. Είναι υποχρεωτική και ασφαλίζει κυρίως τη ζωή τους, την ικανότητα για εργασία, 

προσφέρει εισόδημα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, νοσοκομειακή περίθαλψη, εισόδημα λόγω 

αναπηρίας, γήρατος, χηρείας ή ορφάνιας κ.λ.π.

Η κοινωνική ασφάλιση σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στο επιχειρηματικό κέρδος, 

ασκείτε από τους διάφορους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου όπως είναι το Ι.Κ.Α., το Τ.Ε.Β.Ε., 

ο Ο.Γ.Α. κ.λ.π.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των κοινωνικών ασφαλίσεων είναι ο εξαναγκασμός προς 

ασφάλιση και ότι αυτές δεν βασίζονται σε σύμβαση.

Η ιδιωτική ασφάλιση αντιθέτως, αποτελεί ατομική πρόνοια κάθε ασφαλισμένου, ασκείται 

κυρίως από οργανωμένες και εξειδικευμένες ιδιωτικές ή και δημόσιες επιχειρήσεις, των οποίων 

η λειτουργία ρυθμίζεται από τον εμπορικό νόμο.

Το κύριο γνώρισμα της ιδιωτικής ασφάλιση είναι ότι στηρίζεται κυρίως σε ελεύθερες 

συμβάσεις, εκτός από μερικές εξαιρέσεις που υπάρχει κι εκεί εξαναγκασμός για ασφάλιση (π.χ. 

ασφάλεια αυτοκινήτων).

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ κοινωνικής και ιδιωτική ασφάλισης είναι οι εξής:

Α. Ιδιωτική ασφάλιση

1. Η διαχείριση της γίνεται από ιδιώτες ασφαλιστές.

2. Είναι προαιρετική (με περιορισμένες εξαιρέσεις )

3. Τα ασφάλιστρα κυμαίνονται ανάλογα με τον ατομικό κίνδυνο.

4. Δεν παρέρχεται καμία εξωτερική ενίσχυση για ζημίες.

5. Εφ ’ όσον συμφωνηθούν τα ασφάλιστρα ως αποδεικτικά στοιχεία της ασφάλισης. 

δ.Συνήθως εκδίδονται ασφαλιστήρια ως αποδεικτικά στοιχεία της ασφάλισης.
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Β. Κοινωνική ασφάλιση

1. Η διαχείριση της γίνεται από το Κράτος.

2. Είναι υποχρεωτική.

3. Τα ασφάλιστρα(εισφορές) είναι σταθερά μέσα σε ορισμένες κατηγορίες.

4.0ι ζημίες καλύπτονται από το Κράτος.

5.Οι εισφορές και οι παροχές μπορούν ν'αλλάξουν μόνο από το Κράτος. 

β.Δεν εκδίδονται ασφαλιστήρια.

Τέλος, και οι δυο θεσμοί της ασφάλισης αναπτύσσονται συνυπάρχοντες και 

αλληλοσυμπληρούμενοι.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΗΜΙΩΝ -  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τις ιδιωτικές ασφαλίσεις το άρθρο 189 του εμπορικού νόμου τις διακρίνει σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες. Στις ασφαλίσεις ζημιών και στις ασφαλίσεις προσώπων.

Στις ασφαλίσεις ζημιών ο ασφαλιστής υποχρεώνεται όταν εμφανιστεί το ζημιογόνο 

γεγονός, να αποκαταστήσει την προξενηθείσα ζημία όπως προβλέπει η σύμβαση.

Βασική προϋπόθεση για την ασφάλιση ζημιών είναι αφ 'ένος το αγαθό που ασφαλίζεται 

να έχει απαραίτητα συγκεκριμένη οικονομική αξία και αφ'ετέρου να υπάρχει ασφαλιστικό 

συμφέρων του προσώπου που θα υποστεί τη ζημιά από καταστροφή του αγαθού ή αλλαγή της 

μορφής του, δηλαδή πρέπει να συνδέει τον ασφαλιζόμενο με το αγαθό που αποτελείτε από 

κίνδυνο.

Αντίθετα στην ασφάλιση προσώπων, αν ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

καταβάλλει ένα προκαθορισμένο ποσό και όχι ένα ποσό που βρίσκεται με βάση την έκταση της 

ζημίας, όπως συμβαίνει στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Οι ασφαλίσεις προσώπων ή ασφαλίσεις ποσού, ρυθμίζονται από τον εμπορικό Νόμο και 

από τις διατάξεις για την ασφάλιση ζωής.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Η ασφαλιστική ιδέα αναγάγεται στους αρχαιότερους χρόνους .0 θεσμός όμως της 

ασφάλισης πρωτοεμφανίστηκε το 15° αιώνα. Το πρώτο ασφαλιστικό νομοθέτημα είναι 

ισπανικό του 15ου αιώνα και αφορά τη θαλάσσια ασφάλισης.

Η χερσαία ασφάλιση και πρώτα η ασφάλιση πυρκαγιάς, αναπτύχθηκε κυρίως με τη 

βιομηχανική επανάσταση στη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία. Η ασφάλιση 

ζωής αναπτύχθηκε στην Μεγάλη Βρετανία από τον 18° αιώνα. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης 

είναι συνδεδεμένη με την από τον 19° αιώνα θέσπιση αστικής ευθύνης του εργοδότη για τα 

εργατικά ατυχήματα. Πιο πρόσφατα αναπτύχθηκαν οι ασφαλίσεις αυτοκινήτων, ασθενειών και 

ατυχημάτων και ακόμη πιο πρόσφατα, κύριος μετά τον Β'Παγκοσιο Πόλεμο, οι ομαδικές 

ασφαλίσεις προσωπικών ατυχημάτων.

Στις μέρες μας αναπτύσσεται μεταξύ των άλλων, η ασφάλιση κατά των επιχειρηματικών 

κινδύνων. Σήμερα η ιδιωτική ασφάλιση καλύπτει κάθε κίνδυνο, με εξαίρεση τους πολεμικούς 

κινδύνους και την αστική ευθύνη λόγω ζημιών από πυρηνική ενέργεια που τις καλύπτει σε 

πολύ περιορισμένη έκταση.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορική Αναδρομή Αστικής Ευθύνης

Η αναγνώριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής 

συνύπαρξης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κανόνων συμπεριφοράς, ώστε να 

εξασφαλίζονται και διαφυλάσσονται αυτά τα δικαιώματα.

Ο σεβασμός της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας και της ατομικής 

περιουσίας των τρίτων είναι θεμελιώδης υποχρέωση κάθε ατόμου και οποιαδήποτε παράβαση 

της επισύρει νομικές ευθύνες σε βάρος του παραβάτη.

Η παραβίαση επομένως των βασικών κανόνων που ρυθμίζουν την ύπαρξη του 

ενταγμένου στο κοινωνικό σύνολο ατόμου αποτελεί παράνομη πράξη και δημιουργεί τις

προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης. Η θεμελιώδης αυτή αρχή διατυπώνεται στο άρθρο 914 του
6



Αστικού Κώδικα, όπου σημειώνεται ότι όποιος ζημιώνει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει 

υποχρέωση να τον αποζημίωση .

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Άρχισε ως 

ασφάλιση ευθύνης των οχημάτων σιδηρόδρομων, εργοδοτώνγια εργατικά ατυχήματα στα 

αναπτυγμένα Ευρωπαϊκά κράτη, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλίας, Αγγλίας και αργότερα κάλυψε τα 

μεγάλα εργοστάσια, τους εξειδικευμένους επαγγελματικές και τις οργανωμένες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, ανάλογα πάντα με τα προβλήματα που δημιουργούντουσαν.

Στις μέρες μας η ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης γίνεται όλο και επιτακτική αφού τα 

προβλήματα που ανακύπτουν είναι πολύ πιο μεγάλα και πολύπλοκα κάτω από τις υπάρχουσες 

οικονομικές συνθήκες.

Αντικείμενο της Κάλυψης Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις του ασφαλιζόμενου προσώπου (φυσικού ή νομικού) στην περίπτωση που, λόγω 

μιας πράξης του ή και παράλειψής του έγινε άθελά του υπαίτιος να προξενηθεί σωματική 

βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) άλλου

προσώπου (φυσικού), ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού.

Η οικονομική υποχρέωση του υπαίτιου για σώματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προβλέπεται 

από το Αστικό Δίκαιο και συγκεκριμένα από τα άρθρα 914-932 του Αστικού Κώδικα.

Η κάλυψη μπορεί να αφορά όλα τα είδη Αστικής Ευθύνης, π.χ. αμέλεια, αυστηρά 

περιορισμένη Αστική Ευθύνη, καθώς και ευθύνη των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία 

του ασφαλιζόμενου.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν καλύπτονται βλάβες ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν 

εκούσια ή που είναι αναπόφευκτες, καθώς και η ποινική ευθύνη του ασφαλιζόμενου.

Βασικέε Έννοιεο

Στο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης συναντάμε τους παρακάτω όρους: 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασφαλίζεται για την Αστική 

του Ευθύνη έναντι τρίτων, που απορρέει από το επάγγελμά του, την ιδιότητα ή την 

δραστηριότητα του, η οποία και δηλώνεται κατά τη σύναψη της ασφάλισης και είναι η βάση 

του ασφαλιστηρίου.
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Η κάλυψη του ασφαλιστηρίου παρέχεται μόνο σε σχέση με το επάγγελμα, την ιδιότητα ή τη 

δραστηριότητα που δηλώνεται.

ΤΡΙΤΟΙ: Είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα απέναντι στα οποία ο ασφαλιζόμενος, σε 

περίπτωση Αστικής Ευθύνης του, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση.

Όλα τα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης δεν θεωρούν σαν τρίτους τα μέλη της οικογένειας του 

ασφαλιζόμενου, τα πρόσωπα που βρίσκονται σε σχέση εργασίας, εργολαβίας, υπεργολαβίας, 

μίσθωσης έργου ή έχουν εταιρική σχέση με τον ασφαλιζόμενο.

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

που θα είναι αποτέλεσμα κάποιου ατυχήματος, για το οποίο ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος. 

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ: Είναι η απώλεια περιουσιακών στοιχείων ή η ζημιά που μπορεί να πάθουν 

αυτά και που θα είναι αποτέλεσμα ενός γεγονότος, για το οποίο ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος.

Οι Υλικές ζημιές διακρίνονται σε θετικές και αποθετικές. Θετική ζημιά είναι η απώλεια ή η 

καταστροφή (ολική ή μερική) περιουσιακών στοιχείων, ενώ αποθετική ζημιά είναι το κέρδος 

που διέφυγε σαν επακόλουθο μιας θετικής ζημιάς.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Είναι τα χρηματικά ποσά τα οποία ο ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να 

καταβάλει σε περίπτωση Αστικής Ευθύνης στο δικαιούχο, 

α) Σε περίπτωση Σωματικών Βλαβών:

Όλα τα ποσά που ο παθών κατέβαλε για την αποκατάσταση των σωματικών βλαβών (νοσήλεια, 

αμοιβές γιατρών, φάρμακα κ.λ.π.), καθώς και το εισόδημα που έχασε λόγω της ανικανότητάς 

του να εργασθεί, εξαιτίας των σωματικών βλαβών που έπαθε.

Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση περιλαμβάνει το ποσό που πιθανόν δικαιούται ο παθών 

σαν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εάν οι σωματικές βλάβες έχουν σαν 

αποτέλεσμα μόνιμη αναπηρία ή δυσμορφία, η οποία θεωρείται ότι μειώνει την προσωπικότητά 

του. Αν οι σωματικές βλάβες εξαιτίας ατυχήματος για το οποίο ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος 

προξενήσουν τελικά το θάνατο του παθόντος, εκτός από τα ποσά που αυτός πιθανόν κατέβαλε 

για νοσήλεια, αμοιβές γιατρών κ.λ.π. πριν να πεθάνει, καταβάλλονται και τα έξοδα κηδείας και 

όλα τα έξοδα συντήρησης γενικά, για πρόσωπα που είχαν οικονομική εξάρτηση από τον 

παθόντα.

β) Σε περίπτωση Υλικών Ζημιών:

Όλα τα ποσά που κατέβαλε εκείνος που ζημιώθηκε για την επαναφορά του αντικειμένου που 

βλάφθηκε στην κατάσταση που ήταν αμέσως πριν από την ζημιά ή την αντικατάστασή του με 

άλλο όμοιο αντικείμενο.
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Στην περίπτωση που έχουμε ολική καταστροφή περιουσιακού στοιχείου από την αποζημίωση 

που καταβάλλεται για την αντικατάστασή του, αφαιρείται η αξία που έχει το αντικείμενο μετά 

την καταστροφή του.

Αν από μία υλική ζημιά προκύψει αποθετική ζημιά, τότε η αποζημίωση θα περιλαμβάνει ένα 

ποσό και για την αποθετική ζημιά.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: Είναι τα χρηματικά ποσά που συμφωνείται ότι θα αποτελούν τα 

ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρίας για αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Είναι το χρηματικό ποσό που συμφωνείται ότι θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

ασφαλιζόμενο και ισχύει συνήθως για Υλικές Ζημιές.

Βασικές ΕΕαιοέσεκ

Οι παρακάτω περιπτώσεις Αστικής Ευθύνης του ασφαλιζόμενου δεν καλύπτονται: 

α) Η ευθύνη του εργοδότη: Από την ευθύνη αυτή απορρέουν ορισμένες υποχρεώσεις του 

εργοδότη απέναντι στο προσωπικό του, όπως η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ημερήσιας 

αποζημίωσης του Ι.Κ.Α. και του ημερομίσθιου που καταβάλλεται.

β) Ευθύνη από συμβάσεις: Κατά την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του ασφαλιζόμενου και 

τρίτων, απορρέουν υποχρεώσεις σχετικές με την τήρηση προθεσμιών για την εκτέλεση 

παραγγελιών ή την προσφορά υπηρεσιών και τα όμοια. Συνήθως η μη τήρηση των όρων μιας 

σύμβασης είναι δυνατόν να έχει σαν συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών, 

γ) Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους αλλά βρίσκονται στη φύλαξη, τον 

έλεγχο, την κατοχή ή τη χρήση του ασφαλιζόμενου.

δ) Ζημιές που οφείλονται σε γεγονότα ,ανωτέρας βίας, καθώς και σε πολεμικά ή πολιτικά 

γεγονότα (στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές κ.λ.π.).

Με ειδική συμφωνία μεταξύ Ασφαλιστικής Εταιρίας και Ασφαλιζομένου, σε ορισμένες 

κατηγορίες ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης αναιρούνται και δεν έχουν ισχύ οι παραπάνω 

εξαιρέσεις.
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Μέθοδοι Τιμολόγησης

Επειδή δύο κίνδυνοι Αστικής Ευθύνης δεν είναι ποτέ ίδιοι, δεν υπάρχει σταθερή μέθοδος 

τιμολόγησης. Οι ασφαλιστές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο που θεωρούν ότι 

ταιριάζει περισσότερο στον τύπο του κινδύνου, τον οποίο θέλουν να καλύψουν. Ακόμη και 

όταν υπάρχουν στην αγορά τιμολόγια που μπορεί να εφαρμόζονται προαιρετικά ή υποχρεωτικά 

οι μέθοδοι τιμολόγησης διαφέρουν από πολλές απόψεις. Ωστόσο μπορούν να δοθούν οι 

παρακάτω βασικές συμβουλές σχετικά με τον υπολογισμό ασφαλίστρων.

- Κατά κεφαλή με αριθμό προσωπικού

Αυτή η μέθοδος, χρησιμοποιείται για σχετικά μικρούς κινδύνους π.χ. μικρά καταστήματα, 

γραφεία, όπου ένα ποσοστό ασφαλίστρου κατά κεφαλή βασισμένο στον αριθμό των 

υπαλλήλων, είναι μια εύκολη μέθοδος εύρεσης ενός ασφαλίστρου.

- Ένα καθορισμένο ασφάλιστρο

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κινδύνους για τους οποίους δεν υπάρχουν 

λεπτομερή στοιχεία και ειδικότερα για τους κινδύνους κτιρίων, αγροτικών εκθέσεων, καθώς 

επίσης για μικρούς κινδύνους, όπως η Προσωπική Αστική Ευθύνη και η Αστική Ευθύνη 

ερασιτεχνών αθλητών.

Λόγω του πληθωρισμού, οι ασφαλιστές δεν προτιμούν ένα καθορισμένο ασφάλιστρο. Και 

αυτό διότι αν το ασφάλιστρο δεν προσαρμόζεται περιοδικά, αυτό σημαίνει ότι τις αυριανές 

πληθωρισμένες ζημιές θα πρέπει να τις πληρώσει από τα χθεσινά καθορισμένα ασφάλιστρα.

- Με βάση τα ημερομίσθια

Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται συχνά για κινδύνους, όπου ένα μεγάλο μέρος της 

δουλειάς γίνεται μακρυά από τους χώρους της επιχείρησης, όπως κατασκευαστές ή εργολάβοι, 

τεχνικές εταιρίες κ.τ.λ.

- Με βάση τη χωρητικότητα

Σαν εναλλακτική λύση της μεθόδου ενός καθορισμένου ασφαλίστρου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένα ασφάλιστρο με βάση τη χωρητικότητα, π.χ. για κινηματογράφους, θέατρα

- η βάση μπορεί να είναι ο αριθμός των θέσεων - για ξενοδοχεία ο αριθμός των κλινών, για 

αθλητικές εκδηλώσεις η χωρητικότητα του γηπέδου κ.λ.π.
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- Με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών

Αν και η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για την τιμολόγηση κινδύνων Αστικής 

Ευθύνης προϊόντων, είναι ιδιαίτερα πλεονεκτική, ειδικά για μεγάλους κινδύνους, όπου τον 

ασφαλιστή ενδιαφέρει όχι τόσο πολύ ένα ποσοστό ασφαλίστρου για τον κίνδυνο, αλλά το ποσό 

των ασφαλίστρων. Ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, 

θα δώσει σωστό ύψος ασφαλίστρων αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τις συνέπειες του 

πληθωρισμού.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Πέραν των υπό την Ε.Ν. προβλεπομένων στοιχείων το ασφαλιστήριο είναι σκόπιμο να 

περιέχει ακριβή περιγραφή του καλυπτομένου κινδύνου. Τυχόν ασάφεια του ασφαλιστηρίου 

είναι δυνατόν να έχει δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για την ασφαλιστική εταιρεία. Αν η 

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

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

σαφέστατα από τους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου.

Κατηγορίες Καλύψεων Αστικής Ευθύνης

Ανάλογα με το είδος του κινδύνου που καλύπτεται από κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

Αστικής Ευθύνης έχουμε τις εξής κατηγορίες :

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

4. ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στην Γενική Αστική Ευθύνη ανήκουν πολλές κατηγορίες καλύψεων κυριότερες από τις 

οποίες είναι:

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1. Ξενοδοχειακών Μονάδων

2. Εκπαιδευτηρίων, Σχολών, Φροντιστηρίων
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3. Κινηματογράφων, Θεάτρων

4. Εμπορικών Καταστημάτων

5. Εστιατορίων και Κέντρων Διασκέδασης

6. Ανελκυστήρων

7. Κοινοχρήστων και Κοινοτήτων ΧΩΡΩΝ

Β. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Δ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ 

Ε. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΣΤ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΖΩΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ

Η Ελλάδα κατεξοχήν χώρα τουριστική, διαθέτη μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων, χιλιάδες 

άλλου είδους τουριστικά καταλύματα και το τουριστικό συνάλλαγμα αποτελεί το 

σημαντικότερο άδηλο πόρο.

Οι απαιτήσεις από τον Έλληνα ξενοδόχο είναι ιδιαίτερα αυξημένες με την ένταξη της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σαν ιδιοκτήτης περιουσιακών στοιχείων έχει την 

δυνατότητα να προστατέψει όλοι του την επιχειρηματική δράση ως ξενοδόχος, αν καλυφθεί με 

ένα σωστό ασφαλιστικό πρόγραμμα με τις κατάλληλες καλύψεις.

Γ ι' αυτό ενδεικτικά παρακάτω σημειώνουμε:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ:

Η φωτιά σίγουρα είναι εύκολο ν'ανάψει. Οι ζημίες είναι όμως δύσκολο να καλυφθούν. Η 

κάλυψη αυτή εξασφαλίζει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη πυράς για όλο το κτίσμα αλλά και για το 

περιεχόμενο του ξενοδοχείου, καλύπτοντας ζημιές που μπορεί να προέλθουν ενδεικτικά από:

• Εμπρησμό από τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε αιτία

• Πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί ακόμη και από συνήθη αμέλεια του ξενοδόχου, του 

προσωπικού ή και των πελατών ακόμη

• Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης ή ηλεκτρικής συσκευής
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• Ξεχασμένο τσιγάρο

• Ανάφλεξη ή αυτανάφλεξης του περιεχομένου οικιακής συσκευής

• Πυρκαγιά από κεραυνό καθώς και όσες άλλες ζημιές προκαλέσει στο ξενοδοχείο

• Έκρηξη κάποιας συσκευής

• Πυρκαγιά γειτονικής οικοδομής, αυτοκίνητων

• Οποιοδήποτε τυχαίο απρόβλεπτο γεγονός

• Καπνό της πυρκαγιάς

• Την υψηλή θερμοκρασία της πυρκαγιάς που καταστρέφει ή αλλοιώνει περιουσιακά 

στοιχεία

Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι καλύπτονται οι δαπάνες που θα κάνει ο ξενοδόχος 

στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Επίσης όσες ζημιές προκληθούν από τις προσπάθειες κατάσβεσης-καταστολής της πυρκαγιάς ή 

από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή από τον ξενοδόχο ή το προσωπικό.

Επιπλέον μπορούν να επιλέγουν και ορισμένες άλλες καλύψεις όπως ζημιές από 

πλημμύρα, διαρροή σωληνώσεων, διάρρηξης, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρκαγιά από δάσος, 

σεισμός.

Πολύ σημαντική είναι η καλύψη απώλειας κερδών.

Μια πυρκαγιά δεν καταστρέφει μόνο τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης αλλά 

επηρεάζει σημαντικά κατά τη δυνατότητα ομαλής διεξαγωγής της δραστηριότητας της στο 

διάστημα που η επιχείρηση δεν θα λειτουργήσει λόγω της καταστροφής, κάποιες δαπάνες θα 

πρέπει να πληρώνονται, αυτές είναι η λεγάμενες πάγιες δαπάνες. Σ αυτές τις δαπάνες 

συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές του προσωπικού.

Επίσης λόγω της καταστροφής δεν θα συνεχίζεται η εμπορική δραστηριότητα της 

επιχείρησης δεν θα καρπούται από το καθαρά κέρδος, το οποίο είναι αποτέλεσμα της 

οικονομικής του δραστηριότητας.

Επιπλέον υπάρχουν έξοδα προσωρινής εγκατάστασης, δαπάνες ελεγκτών κλπ.

ΠΛΗΡΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η ευθύνη του ξενοδόχου στηρίζεται σε δυο ομάδες διατάξεων, στη χωρίς πταίσμα ευθύνη 

με βάση τα άρθρα του Αστικού Κώδικα 834 ε.π. Α.Κ. και στην ευθύνη που θεμελιώνεται στην 

εξ αδικήματος ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 ε.π. Α.Κ. Αυξημένες ευθύνες
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πιθανά να έχει αναλάβει και σαν απόρροια συμβατικής υποχρέωσης όπως π.χ. με τους tour 

operators.

Η ευθύνη του ξενοδόχου που ρυθμίζεται από το 834 Α.Κ. στηρίζεται στην σχέση 

φιλοξενίας και στην υποχρέωση του ξενοδόχου να φροντίζει για την ασφάλεια και την φύλαξη 

των πραμάτων του πελάτη.

Η ανάπτυξη του τουρισμού και η δημιουργία και νέων μορφών που παρέχουν φιλοξενία, 

π.χ. camping, μας δίνουν την δυνατότητα να πούμε ότι στην ρύθμιση του 834 Α.Κ. υπάγονται 

και αυτές οι εγκαταστάσεις.

Επίσης η προστασία κατοικίδιων ζώων που φέρνουν μαζί τους οι πελάτες υπάγεται στην 

ευθύνη του ξενοδόχου.

Ο ξενοδόχος χωρίς να χρειάζεται να έχει κάποιο πταίσμα, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά 

του πελάτη που προέρχεται από βλάβη, καταστροφή ή αφαιρέσει πραγμάτων. Η ευθύνη του 

είναι γνήσια αντικειμενική, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αποζημίωση χωρίς να μπορεί να 

προβάλει την ύπαρξη πταίσματος ή αμέλειας από πλευράς του ή του προσωπικού του.

Ειδικά για χρήματα, χρεόγραφα και τιμαλφή, η ευθύνη περιορίζεται στο πόσο των 100 

ευρώ για κάθε πελάτη. Υπάρχει δυνατότητα η ασφαλιστική Εταιρεία και ο ξενοδόχος να 

συμφωνούν σε ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που προβλέπει το άρθρο 835 Α.Κ.

Η παραπάνω εύθυνη του ξενοδόχου που πηγάζει από τον 834 επ. Α.Κ. έχει σκοπό να καλύψει 

τις ζημιές σε πράγματα του πελάτη. Η ευθύνη όμως για τη ζωή, για τη σωματική ακεραιότητα 

και τις υλικές ζημιές ρυθμίζεται από τον 914 επ. Α.Κ.

Γενικά κάθε τρίτος -όχι πελάτης- που απλά επισκέπτεται τους χώρους του ξενοδοχείου 

έχει τη δυνατότητα να αξιώσει αποζημίωση στηριζόμενοι στην ευθύνη του ξενοδόχου βάσει 

του 914 Α.Κ.

Επιπλέον πρέπει να καλύπτονται ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά την 

παροχή μιας σειράς υπηρεσιών που το ξενοδοχείο προσφέρει (δωρεάν η μη) στους πελάτες 

του όπως:

• Στην θάλασσα από παροχή θαλασσίων σπορ

• Στην πισίνα του ξενοδοχείου

• Στους χώρους των αθλοπαιδιών (τένις, ιππασίας, μπάσκετ κλπ)

• Στα δωμάτια, στους κοινόχρηστους χώρους και τα ασανσέρ

• Στο χώρο του parking από το προσωπικό
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• Από εκείνους που παραδίδουν μαθήματα ή προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες (π.χ. 

κομμωτές, μασέρ) στο χώρο του ξενοδοχείου.

Οι αποζημιώσεις αυτές μπορούν να πληρώνονται από την ασφαλιστική εταιρία, αρκεί να 

έχει συναφθεί ένα ασφαλιστήριο, που να καλύπτει κατάλληλα τον ξενοδόχο και την 

επιχειρήση και κύρια να αναλαμβάνει την ευθύνη που έχει απέναντι στους πελάτες και 

τους τρίτους.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ

-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-

Ασφαλιζόμενος: Οι Ξενοδοχειακές Μονάδες 

Τρίτοι: Οι ένοικοι και οι επισκέπτες του Ξενοδοχείου

Καλύψεις:α) Οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοικούς ή επισκέπτες 

του Ξενοδοχείου και που θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, για το οποίο μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης ή ο επιχειρηματίας ή το προσωπικό του. 

β) Οι υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχειά 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 των 

εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχετεύσεις, των ανελκυστήρων, καθώς και κίνδυνοι από τη 

λειτουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτωνίραιΊάπς)

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

του Ξενοδοχείου.

Υπολογισμός Ασφάλιστρων:ανά δωμάτιο.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΙΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ I

ΟΡΙΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ II

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 
III

Θάνατος ή Σωματικές Βλάβες Τρίτου 

Υλικές Ζημιές Τρίτου 

Ομαδικό Ατύχημα 

Σύνολο Ευθύνης της Εταιρίας

14673,51 ευρώ 

2934.70 ευρώ

58694.06 ευρώ

58694.06 ευρώ

29347.03 ευρώ 

5869.41 ευρώ

117388.11 ευρώ

117388.11 ευρώ

44020.54 ευρώ 

8804.11 ευρώ 

117388.11 ευρώ 

146735.14 ευρώ

Μικτά Ετήσια Ασφάλιστρα

ανά δωμάτιο 2,11 ευρώ 2,85 ευρώ 3,55 ευρώ

Επιβάρυνση

15% εάν υπάρχει εστιατόριο/μπαρ

20% εάν υπάρχει disco ή πισίνα

25% εάν υπάρχει disco και πισίνα

30% εάν υπάρχει disco, πισίνα και_εστιατόριο/μπαρ

Ελάχιστα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα 44,02 ευρώ

Απαλλαγή για υλικές ζημίες 117,39 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (22-66)

1. Με το ασφαλιστήριο αυτό και με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των 

συμφωνημένων ασφαλίστρων, ή της πρώτης δόσης, εφόσον έχει συμφωνηθεί τμηματική 

καταβολή τους, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., (<<ΕΤΑΙΡΙΑ>>), αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καλύψει τον ασφαλισμένο για τον κίνδυνο της αστικής του ευθύνης έναντι 

τρίτων, όπως αυτή προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα, δηλαδή να καταβάλει ασφάλισμα για 

το ποσό που ήθελε τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει αυτός νόμιμα ως αποζημίωση για θάνατο, 

σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που τυχόν θα προξενούσε εντός της ισχύος του παρόντος
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σε τρίτους, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με 

τη φύση της αναφερόμενης στο παρόν εργασίας ή επιχείρησής του, σύμφωνα πάντα με τους 

όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και εντός των ανωτάτων ορίων του παρόντος 

ασφαλιστηρίου.

2. Πρόσθετη προϋπόθεση για την δημιουργία δικαιωμάτων από το παρόν ασφαλιστήριο υπέρ 

του ασφαλισμένου, είναι η κατοχή από αυτόν των από τον νόμο απαιτούμενων αδειών για την 

άσκηση της εργασίας ή της επιχείρησής του.

3. Με το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται μόνο η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου λόγω 

πρόκλησης κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης που ορίζεται στο ασφαλιστήριο και μέσα 

στα γεωγραφικά πλαίσια αυτού, θανάτου, σωματικής βλάβης ή υλικής ζημίας σε τρίτον από 

αιτία που σχετίζεται άμεσα και αποκλειστικά με τη φύση της εργασίας ή επιχείρησης του 

ασφαλισμένου που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο (και όχι από κάθε είδους δραστηριότητά του) 

και τις συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται και προσδιορίζονται στους 

ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου.

4. Η Εταιρία, μέσα στα όρια ευθύνης που έχουν συμφωνηθεί στο παρόν ασφαλιστήριο, θα 

καταβάλει στον ασφαλισμένο ή (κατά την κρίση της) σε τρίτους για λογαριασμό του:

α) οποιοδήποτε ποσό μαζί με τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα που επιδικάσθηκαν σε βάρος 

του ασφαλισμένου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, σε δίκες που έγιναν σε βάρος του και τις 

οποίες υπεράσπισε η Εταιρία, μέχρι το όριο της σχετικής ευθύνης της και για τους κινδύνους 

που καλύπτει το ασφαλιστήριο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης ή ψυχικής 

οδύνης.

β) τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος μετά από έγγραφη έγκριση 

της Εταιρίας για να την βοηθήσει στην διερεύνηση, εξακρίβωση ή υπεράσπιση σε περίπτωση 

αξίωσης ή κάποιας δίκης. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και η τυχόν απώλεια απολαβών 

για διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

γ) δαπάνες που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος για παροχή πρώτων βοηθειών σε τρίτους 

κατά τη διάρκεια ατυχήματος, το οποίο είχε σαν συνέπεια σωματική τους βλάβη που 

καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.

5. Σαν παροχή υπέρ του ασφαλισμένου που περιλαμβάνεται μέσα στα όρια ευθύνης της 

Εταιρίας θεωρούνται, εκτός των πιο πάνω, και όλες οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε η 

Εταιρία σχετικά με το ατύχημα και ιδίως οι δαπάνες της για την υπεράσπισή του στα πλαίσια 

δικαστικής διαδικασίας τρίτου εναντίον του ασφαλισμένου.
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ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, είναι εκείνος που ζητά με πρότασή του και συνομολογεί με την 

Εταιρία, με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου, την σύναψη της ασφάλισης και που οφείλει 

να καταβάλει το ασφάλιστρο (αντισυμβαλλόμενος).

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ, είναι το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου 

συνομολογείται η ασφάλιση, και μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο λήπτης της ασφάλισης είτε 

άλλος, οπότε αυτό πρέπει να προκύπτει από το παρόν.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ, είναι το πρώτο ποσό κάθε ζημίας, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται στο 

ασφαλιστήριο και από την καταβολή του οποίου απαλλάσσεται η Εταιρία.

ΣΥΜΒΑΝ, σημαίνει ατύχημα. Σαν ατύχημα θεωρείται και η συνεχής και κατ επανάληψη 

έκθεση σε ορισμένες συνθήκες από τις οποίες προήλθε θάνατος, ή σωματική βλάβη ή υλική 

ζημία που δεν αναμενόταν και δεν προκλήθηκε από τον Ασφαλιζόμενο.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, είναι τραυματισμός ή ασθένεια οποιουδήποτε προσώπου που θα επέλθει 

οποτεδήποτε και που θα είναι συνέπεια των πιο πάνω εφόσον τα περιστατικά αυτά συμβούν 

κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, σημαίνει

α) Βλάβη ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων που θα συμβεί στη διάρκεια της ισχύος του 

ασφαλιστηρίου.

β) Απώλεια της χρήσης περιουσιακών στοιχείων που δεν έπαθαν ζημία ή δεν καταστράφηκαν, 

με τον όρο όμως ότι η απώλεια αυτή της χρήσης τους προξενήθηκε από συμβάν που έγινε 

κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ, είναι εμπορεύματα ή προϊόντα που κατασκευάζονται, 

πωλούνται ή διανέμονται από τον Ασφαλιζόμενο ή από άλλους που συναλλάσσονται στο 

όνομά του. Στα παραπάνω προϊόντα περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους δοχεία που τα 

περιέχουν, εκτός από οχήματα και η συσκευασία τους γενικά, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι 

αυτόματοι μηχανικοί πωλητές ή άλλη ιδιοκτησία που μισθώθηκε ή τοποθετήθηκε για να 

χρησιμοποιείται από τρίτους και δεν έχει πωληθεί.

ΤΡΙΤΟΣ, είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει εργασιακή, εταιρική ή σχέση 

μίσθωσης έργου με τον Ασφαλιζόμενο, δεν ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο για λογαριασμό του 

και ο βαθμός συγγένειάς του με τον Ασφαλιζόμενο είναι μεγαλύτερος από τρίτο.
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ΠΑΘΩΝ, είναι ο οποιοσδήποτε τρίτος που ζημιώθηκε. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (COMPLETED OPERATIONS), περιλαμβάνει σωματική βλάβη 

και/ή υλική ζημία που προήλθε από τις εργασίες, αλλά μόνο αν ο θάνατος, η σωματική βλάβη 

ή η υλική ζημία συνέβη αφού τελείωσαν ή παραδόθηκαν οι πιο πάνω εργασίες και εφόσον δεν 

συνέβη σε χώρο που ανήκει ή έχει εκμισθωθεί στον Ασφαλιζόμενο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν 

και υλικά, ανταλλακτικά ή εξοπλισμό που η προμήθειά τους έχει σχέση με τις εργασίες. Οι 

εργασίες θεωρούνται αποπερατωμένες αν

α) όλες οι σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίες που ο Ασφαλιζόμενος ή άλλοι για λογαριασμό 

του έχουν αναλάβει να εκτελέσουν, έχουν τελειώσει ή

β)όλες οι εργασίες στην τοποθεσία των έργων που ο Ασφαλιζόμενος ή άλλοι για λογαριασμό 

του έχουν αναλάβει να εκτελέσουν έχουν τελειώσει ή

γ) το τμήμα του έργου από το οποίο προκύπτει η σωματική βλάβη ή ο θάνατος ή η υλική 

ζημία θα έχει δοθεί στη χρήση (για την οποία προορίζεται) οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 

προσώπου εκτός από τον εργολάβο ή υπεργολάβο, ο οποίος εκτελεί τις εργασίες για 

λογαριασμό του εργοδότη σαν μέρος του ίδιου του έργου.

Εργασίες που τυχόν απαιτούν παραπέρα εξυπηρέτηση ή συντήρηση ή διευθέτηση ή επισκευή 

ή αντικατάσταση εξαιτίας κάποιας ατέλειας ή ελαττώματος, κατά τα άλλα όμως έχουν 

τελειώσει, θα θεωρούνται σαν αποπερατωμένες.

Ο μεταγενέστερος των αποπερατωμένων εργασιών κίνδυνος δεν περιλαμβάνει θάνατο, 

σωματική βλάβη ή υλική ζημία που προέκυψε από την ύπαρξη στην τοποθεσία των έργων, 

εργαλείων ή εξοπλισμού που δεν εγκαταστάθηκε ή από υλικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή 

εγκαταλείφθηκαν.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, σημαίνει χερσαίο όχημα αυτοκινούμενο, ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο 

που προορίζεται για διαδρομές σε δημόσιους δρόμους καθώς και τα μηχανήματα ή συσκευές 

που συνδέονται με αυτό όχι όμως και ο κινητός εξοπλισμός.

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ σημαίνει χερσαίο όχημα αυτοκινούμενο ή όχι (με τα συνδεδεμένα 

σε αυτό μηχανήματα ή συσκευές), που

α) δεν υπάγεται στους νόμους για υποχρεωτική έκδοση αριθμού κυκλοφορίας και υποχρεωτική 

ασφάλιση αστικής ευθύνης, ή

β) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά μέσα στις εγκαταστάσεις και τους άμεσους γειτονικούς 

χώρους που ανήκουν ή έχουν εκμισθωθεί στον Ασφαλιζόμενο, ή
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γ) σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται κυρίως εκτός δημοσίων δρόμων, ή 

δ) σχεδιάστηκε ή διατηρείται με αποκλειστικό σκοπό τη μετακίνηση των παρακάτω τύπου 

μηχανημάτων και που αποτελεί αναπόσπαστο ή μόνιμα συνδεδεμένο με το όχημα τμήμα 

γερανών, φορτωτών, σκαπτικών και διατρητικών μηχανημάτων κατασκευής και επισκευής 

δρόμων, αεροσυμπιεστών, αντλιών και γεννητριών, μηχανημάτων ψεκασμού, συγκόλλησης 

μετάλλων και καθαρισμού κτηρίων, γεωφυσικών ερευνών και συντήρησης φρεάτων.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για:

1. Ατυχήματα ή ζημίες που προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του 

ασφαλισμένου ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους 

ή εκπροσώπων τους ή κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από 

τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλιζόμενο ή τα πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους ή 

νόμιμους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους τους ή πρόσωπο που βρίσκεται στην υπηρεσία τους 

με οποιαδήποτε σχέση ή ενεργεί για λογαριασμό τους,

2. Θάνατο, σωματική βλάβη ή υλική ζημία των μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου ή 

προσώπου που συνδέεται μαζί του με σύμβαση ή σχέση εργασίας, με τον όρο ότι έγινε κάτά 

τη διάρκεια ή εξαιτίας της σύμβασης ή σχέσης αυτής, καθώς και κάθε υποχρέωση για την 

οποία ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε φορέας σαν ασφαλιστής του μπορούσε να θεωρηθεί 

υπεύθυνος σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο για εργατική αποζημίωση, αποζημίωση λόγω 

ανεργίας ή παροχές ανικανότητας ή οποιαδήποτε παρόμοια παροχή. Εάν το πρόσωπο που 

συνδέεται με τον Ασφαλιζόμενο με τέτοιου είδους συμβάσεις ή σχέσεις είναι νομικό πρόσωπο, 

η εξαίρεση αυτή περιλαμβάνει και τα μέλη του προσωπικού τους ή άλλους που βρίσκονται 

στην υπηρεσία τους.

3. Θάνατο, σωματική βλάβη, υλικές ζημίες ,κόστος ή έξοδο οποιοσδήποτε φύσεως που 

προξενείται, άμεσα ή έμμεσα ή που προκύπτει από, ή σε σχέση με οτιδήποτε από τα επόμενα, 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συμβαίνει ταυτόχρονα ή σε 

οποιαδήποτε άλλη αλληλουχία με τη ζημιά:

α) πόλεμο, εισβολή, πράξεις αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή γεγονότα που προσομοιάζουν 

με πόλεμο (είτε έχει εκδηλωθεί πόλεμος είτε όχι) εμφύλιο πόλεμο, προσωρινή ή μόνιμη 

απώλεια κατοχής που προκύπτει από δήμευση, κατάσχεση ή επίταξη, από οποιαδήποτε νόμιμα

διορισμένη αρχή, ανταρσία, εμφύλια ταραχή που λαμβάνει τις διαστάσεις της ή που καταλήγει
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σε λαϊκή εξέγερση, επαναστατική στάση, επανάσταση, ανταρσία, εξέγερση στρατιωτικής ή 

σφετεριστικής δύναμης, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα 

γεγονότα ή αιτίες που καθορίζουν την προκήρυξη ή διατήρηση στρατιωτικού νόμου ή 

κατάστασης πολιορκίας ή 

β) οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, για το σκοπό της εξαίρεσης αυτής, τρομοκρατική ενέργεια 

σημαίνει μία ενέργεια, που, περιλαμβάνει όχι όμως περιοριστικά, την χρήση δύναμης ή βίας 

και/ή απειλή χρήσεως αυτών οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας (ων) ατόμων, που ενεργούν 

ή μεμονωμένα ή για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιονδήποτε οργανισμό (ους) ή κυβέρνησή 

(εις), παρακινούμενων από πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, εθνικούς σκοπούς ή 

λόγους, περιλαμβανομένης της προθέσεως να επηρεάσουν οποιαδήποτε κυβέρνηση και/ ή να 

απειλήσουν το κοινό ή οποιοδήποτε τμήμα του.

Στην εξαίρεση αυτή περιλαμβάνεται επίσης και η εξαίρεση της κάλυψης απώλειας ή ζημιάς 

κόστους ή εξόδου οποιοσδήποτε φύσεως που προξενείται άμεσα ή έμμεσα, που προκύπτει 

από, ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη, που λαμβάνεται για τον έλεγχο, την αποτροπή, την 

καταστολή ή που καθ' οποιαδήποτε τρόπο σχετίζεται με τα ανωτέρω σημεία (α) και /  ή (β).

Αν η Ασφαλιστική Εταιρία ισχυρίζεται ότι εξ αιτίας αυτής της εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια, 

ζημιά, κόστος ή έξοδο δεν καλύπτεται από το παρόν, το βάρος της αποδείξεως του αντιθέτου 

εμπίπτει στον Ασφαλισμένο.

4. Θάνατο, σωματική βλάβη, υλικές ζημίες ,κόστος ή έξοδο οποιασδήποτε φύσεως που 

προξενείται άμεσα ή έμμεσα, που προκύπτει από ή σε σχέση με οποιοδήποτε από τα επόμενα 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συμβαίνει ταυτόχρονα ή σε 

οποιαδήποτε άλλη αλληλουχία με τη ζημιά.

(α) ιονίζουσες ακτινοβολίες από, ή μόλυνση εξ αιτίας, ραδιενέργειας από οποιοδήποτε 

πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόβλητο ή από την καύση πυρηνικού 

καυσίμου

(β) τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ή μολυντικές ιδιότητες 

οποιοσδήποτε πυρηνικής εγκατάστασης ή αντιδραστήρα ή άλλου πυρηνικού σχηματισμού ή 

πυρηνικού συστατικού του.

(γ) οποιοδήποτε πολεμικό όπλο που χρησιμοποιεί ατομική ή πυρηνική διάσπαση και /  ή 

σύντηξη ή άλλη παρόμοια αντίδραση ή ραδιενεργή δύναμη ή υλικό.
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5. Θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκύπτουν από την κυριότητα, κατοχή, 

συντήρηση, εκμετάλλευση, χρήση, φόρτωση ή εκφόρτωση.

α) οποιουδήποτε αυτοκινήτου που ανήκει στον Ασφαλιζόμενο ή το οποίο αυτός 

εκμεταλλεύεται, έχει μισθώσει ή χρησιδανειστεί.

β) οποιουδήποτε άλλου αυτοκινήτου το οποίο χειρίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη 

διάρκεια απασχόλησής του στον Ασφαλιζόμενο.

6. Θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προέρχονται από την κυριότητα, κατοχή, 

συντήρηση, εκμετάλλευση, χρήση, φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε πλωτού μέσου ή 

αεροσκάφους το οποίο εκμεταλλεύεται ή έχει εκμισθωθεί ή χρησιδανεισθεί στον Ασφαλιζόμενο 

ή σε κάθε άλλο πρόσωπο κατά τη διάρκεια απασχόλησής του στον Ασφαλιζόμενο.

7. Υλικές ζημίες που προξενήθηκαν σε:

α) περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κυριότητα ή κατοχή του Ασφαλιζόμενου ή έχουν 

εκμισθωθεί ή χρησιδανεισθεί σε αυτόν.

β) περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τον Ασφαλιζόμενο.

γ) περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη φροντίδα, φύλαξη ή έλεγχο του Ασφαλιζόμενου ή

πάνω στα οποία ο Ασφαλιζόμενος ασκεί για οποιοδήποτε σκοπό υλικό έλεγχο.

8. Μόλυνση, ρύπανση ή οποιαδήποτε άλλη προσβολή από το φυσικό ή όχι περιβάλλον.

9. Θάνατο ή σωματικές βλάβες που προκαλείται από ελαττωματικό σύστημα αποχέτευσης 

μόλυνση της ατμόσφαιρας ή του νερού, δηλητηρίαση από ξένη ουσία που περιέχεται σε 

τροφές, ποτά και κάθε φύσης προϊόντα.

10. Ευθύνη που ανέλαβε ο Ασφαλιζόμενος με οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία ή λόγω της 

μη συμμόρφωσής του σχετικά με εγγυήσεις εκτέλεσης ή λόγω μη τήρησης οποιωνδήποτε 

συμβατικών του υποχρεώσεων γενικά.

11. Θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που περιλαμβάνεται σε κίνδυνο μεταγενέστερο 

των αποπερατωμένων εργασιών (completed operations).

12. Θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκύπτουν από ή αποδίδονται σε 

εμπορεύματα ή προϊόντα που κατασκευάζονται, πωλούνται, διακινούνται ή διανέμονται από 

τον Ασφαλιζόμενο ή άλλους συναλλασσόμενους στο όνομά του, καθώς και τα δοχεία που τα 

περιέχουν.
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13. Θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκύπτουν από βαριά αμέλεια στην 

άσκηση του επαγγέλματος, από σφάλμα ή παράλειψη στην προσφορά επαγγελματικής 

συμβουλής, πληροφορίας ή καθήκοντος εκ μέρους του Ασφαλιζόμενου ή οποιουδήποτε 

προσώπου είναι στην υπηρεσία του ή ενεργεί για λογαριασμό του.

14. Δυσφήμιση ή συκοφαντική δυσφήμιση.

15. Ζημίες που προξενήθηκαν από πυρκαγιά, έκρηξη, χρήση εκρηκτικών συσκευών (έστω και 

με άδεια της αστυνομίας), βραχυκύκλωμα, έκρηξη λέβητα, υγραερίων ή κάθε άλλη έκρηξη 

δοχείων πίεσης.

16. Θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκλήθηκαν από

α) την κυριότητα, κατοχή, συντήρηση, λειτουργία, χρήση, φόρτωση ή εκφόρτωση 

οποιουδήποτε κινητού εξαρτήματος, εφόσον χρησιμοποιείται σε οργανωμένους αγώνες ή 

συναγωνισμού ή στη διάρκεια προετοιμασίας ή εξάσκησης γι αυτούς ή 

β) τη λειτουργία ή χρήση ρυμουλκούμενου που σχεδιάστηκε με σκοπό να χρησιμοποιείται με 

τα αναφερόμενα στη περίπτωση α) ή

γ) στη διάρκεια της μεταφοράς του κινητού εξοπλισμού από αυτοκίνητο που είναι ιδιοκτησία 

του Ασφαλιζόμενου ή χρησιμοποιείται ή έχει χρησιδανεισθεί σε αυτόν.

17. Ατυχήματα που προκλήθηκαν από οποιουδήποτε είδους αυτοκίνητα καθώς και από 

ανελκυστήρες που φυλάσσονται, ελέγχονται ή χρησιμοποιούνται από τον Ασφαλιζόμενο ή από 

πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία του ή ενεργούν για λογαριασμό του.

18. Επακόλουθη ζημία ή απώλεια που δεν είναι αποτέλεσμα υλικής ζημίας ή σωματικής βλάβης, 

όπως αυτές ορίζονται στο παρόν.

19.. Ζημία στα θεμέλια ή στην υποδομή οικοδομής που γειτονεύει με τον χώρο όπου 

καλύπτεται ο κίνδυνος με το παρόν ασφαλιστήριο, όπως και για ζημία σε οικόπεδα, 

περιουσιακά στοιχεία ή κτίσματα που προέρχεται από την αφαίρεση ή εξασθένιση 

υποστηριγμάτων σε αυτά τα οικόπεδα, αντικείμενα ή κτίσματα και τέλος για οποιεσδήποτε 

απαιτήσεις για θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που έχουν σχέση ή είναι συνέπεια 

αυτών των γεγονότων.

20. Δεν καλύπτεται η μείωση της αγοραίας αξίας του αντικειμένου που υπέστη τη ζημία από το 

ατύχημα, ούτε η ζημία λόγω της στέρησης της χρήσης του.

21. Δεν καλύπτονται επίσης πρόστιμα, χρηματικές ποινές ή ποσά που επιβάλλονται για 

μετατροπή ή εξαγορά ποινής, ούτε τα έξοδα ποινικών δικών.
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22. Δεν καλύπτονται ζημίες σε έργα ή εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (OTE, ΔΕΥ, 

ΕΥΔΑΠ κλπ).

23. Η κάλυψη δεν θα εφαρμόζεται σε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από ή, σαν συνέπεια 

ασθένειας ή οποιοσδήποτε άλλης διαταραχής (είτε φυσικής είτε μη φυσικής) σε ανθρώπινες 

υπάρξεις ή που οφείλεται σε μείωση της άξιάς περιουσίας, αν ή απώλεια ή η ζημιά αυτή 

προκλήθηκε από ένα Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο (ΗΜΠ) και/ ή Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

(ΗΜΑ) πάσης φύσεως, περιλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της εκθέσεως σε (ΗΜΠ / ΗΜΑ) 

που εκπέμπεται από γραμμές ηλεκτρικής ενεργείας ή από ηλεκτροκινούμενα προϊόντα πάσης 

φύσεως

24. Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται για:

Αστική ευθύνη σε σχέση με θάνατο, εθισμό ή απεξάρτηση, επιδείνωση ή ξέσπασμα 

οποιοσδήποτε νόσου ή ασθένειας, τραυματισμού, ψυχικής οδύνης ή σοκ ή διαταραχής του 

σώματος και ή του πνεύματος, που προκλήθηκε ή φαίνεται ότι προκλήθηκε από ή, που με 

οποιανδήποτε τρόπο συνέβαλαν, προϊόντα καπνού και ή η διαφήμιση τους ή άλλη διαδικασία 

προώθησης τους.

Για τον σκοπό αυτής της εξαίρεσης:

Με τον όρο προϊόντα καπνού θα εννοούνται: οποιοδήποτε είδος καπνού και ή προϊόντος 

καπνού και ή νικοτίνη και ή προϊόντα νικοτίνης και ή χαρτιού σιγαρέτων και ή φίλτρων και ή 

υποκατάστατα καπνού, που κατασκευάζονται, επεξεργάζονται, χειρίζονται, πωλούνται, 

προμηθεύονται ή διακινούνται από τον ασφαλισμένο.

25. Η κάλυψη δεν θα εφαρμόζεται σε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από ή, σαν συνέπεια 

ασθένειας ή οποιοσδήποτε άλλης διαταραχής (είτε φυσικής είτε μη φυσικής) σε ανθρώπινες 

υπάρξεις ή που οφείλεται σε μείωση της άξιάς περιουσίας, αν ή απώλεια ή η ζημιά αυτή 

προκλήθηκε από την επίδραση του apióvTOu(asbestosis).

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ

Το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει τον ασφαλισμένο για ζημίες που προκλήθηκαν οπουδήποτε 

μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας και με την προϋπόθεση ότι η τυχόν αγωγή εναντίον 

του έχει ασκηθεί στα Ελληνικά δικαστήρια.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ασφαλισμένων με το παρόν ασφαλιστήριο η ευθύνη της 

Εταιρίας κατά τα ανωτέρω, περιορίζεται μέχρι τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο 

ασφαλιστήριο (<<Ασφαλιστικά Ποσά>>), κατά τις πιο κάτω διακρίσεις:

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για κάθε φύσης 

αποζημίωση λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης κατ' άτομο δεν μπορεί να υπερβεί το 

αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό για σωματική βλάβη και θάνατο που αναφέρεται στο 

ασφαλιστήριο.

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για κάθε φύσης αποζημίωση λόγω υλικής 

ζημίας που προκλήθηκε σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εξαιτίας του ίδιου 

συμβάντος δεν μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό για υλικές ζημίες που 

αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

ΣΥΝΟΛΟ ANA ΣΥΜΒΑΝ (ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ) Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για 

θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες μαζί, από το ίδιο συμβάν, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των προσώπων που αποβίωσαν, υπέστησαν σωματική βλάβη ή ζημιώθηκαν, δεν μπορεί 

να υπερβεί το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

ΣΥΝΟΛΟ ANA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Η συνολική ευθύνη της εταιρίας για όλα τα 

συμβάντα κατά τη διάρκεια της ασφάλισης αυτής (για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές 

ζημίες μαζί) δεν μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό που αναφέρεται στο 

ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ

1. Η έγγραφη πρόταση του λήπτη της ασφάλισης και οι δηλώσεις του που περιέχονται σε 

αυτήν αποτελούν την βάση της ασφαλιστικής σύμβασης και μαζί με το παρόν ασφαλιστήριο 

αποτελούν ενιαίο σύνολο. Κάθε λέξη ή έκφραση που χρησιμοποιείται με ειδική έννοια στην 

πρόταση, το ασφαλιστήριο και κάθε άλλο συναφές έγγραφο θεωρείται ότι έχει την ίδια έννοια 

οπουδήποτε εμφανίζεται Τυχόν υπάρχοντες ειδικοί όροι είναι ισχυρότεροι από τους γενικούς.

2. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην 

Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για 

την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του 

ασφαλιστή. Η από δόλο ή αμέλεια παράβαση της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του λήπτη της
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ασφάλισης, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και τα υπόλοιπα 

δικαιώματα που ορίζει ο νόμος. Η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα καταγγελίας ή τροποποίησης 

της σύμβασης, αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της ή σε 

υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της στοιχεία ή 

περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

1. Ο λήπτης της ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ολόκληρο το ασφάλιστρο που 

καθορίστηκε για το παρόν ασφαλιστήριο και το οποίο υπολογίσθηκε με βάση όσα ανέφερε 

στην πρότασή του. Η καταβολή αυτή των ασφαλίστρων αποδεικνύεται μόνο με την έκδοση 

από την Εταιρία σχετικής απόδειξης που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. Η 

ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης 

δόσης, αν έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή τους.

2. Σε περίπτωση που συμφωνήθηκε τμηματική καταβολή ασφαλίστρου, η μη καταβολή 

οποιοσδήποτε δόσης κατά την συμφωνημένη ημερομηνία καταβολής της δίνει το δικαίωμα 

στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον λήπτη 

της ασφάλισης και στην δηλωθείσα κατά τη σύναψη αυτής διεύθυνσή του, στην οποία 

γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά την 

πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου από το παρόν ασφαλιστήριο 

δεν είναι δυνατόν να εκχωρηθούν παρά μόνο με την γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας. 

Κανένα δικαίωμα δεν δύναται να δημιουργηθεί υπέρ τρίτου κατά της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να επιθεωρεί οποτεδήποτε τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις εργασίες του Ασφαλιζόμενου. Το δικαίωμα της Εταιρίας να 

επιθεωρεί, οι επιθεωρήσεις της καθώς και οποιαδήποτε σχετική έκθεση δεν την δεσμεύουν 

για λογαριασμό ή προς όφελος του Ασφαλιζόμενου ή τρίτων σχετικά με τον καθορισμό ή την 

εγγύηση ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία ή εργασίες είναι ασφαλή, υγιή ή σύμφωνα 

με οποιονδήποτε νόμο, κανόνα ή κανονισμό.
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2. Η Εταιρία μπορεί να εξετάζει και να ελέγχει τα βιβλία και άλλα γραπτά στοιχεία του 

Ασφαλιζόμενου, εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της ασφάλισης, οποτεδήποτε μέσα στη 

διάρκεια της ισχύος της ή των παρατάσεών της και μέχρι μία τριετία από την οριστική λήξη 

του ασφαλιστηρίου αυτού. Ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να πληροφορεί, διευκολύνει 

και βοηθά την Εταιρία στις παραπάνω ενέργειες.

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Ο λήπτης της ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την 

αποφυγή ατυχημάτων σαν να μην υπήρχε ασφάλιση και να τηρεί χωρίς παρέκκλιση τους 

σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού και του προσωπικού νόμους και διατάξεις. Κάθε φορά 

που χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε φύσης και με οποιαδήποτε σχέση προσωπικό, αυτό πρέπει 

να είναι έμπειρο και κατάλληλο.

2. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην 

Εταιρία, μέσα σε 14 ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, 

το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρία το 

γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Η 

Εταιρία μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή 

να ζητήσει την τροποποίησή της. Έχει επίσης τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος για 

την περίπτωση αυτή και ιδίως το δικαίωμα να απαλλαγεί από την υποχρέωση προς καταβολή 

του ασφαλίσματος υπό τους όρους του νόμου.

3. Μόλις λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος από το οποίο προέρχεται ή είναι δυνατόν να 

προέλθει απαίτηση αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου, 

πρέπει να κάνει τα παρακάτω:

-να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρία και μέσα σε οκτώ ημέρες από το συμβάν να υποβάλει 

στην Εταιρία και έγγραφη δήλωση ζημίας, η οποία να αναφέρει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια 

τη φύση και τις συνθήκες του ατυχήματος καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα υπεύθυνα γι 

αυτό άτομα, τους παθόντες και τους μάρτυρες του συμβάντος.

-να παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή στους υπαλλήλους ή πραγματογνώμονες της Εταιρίας για 

τη διαπίστωση της έκτασης και της φύσης του ατυχήματος.

-να γνωστοποιεί και να παραδίδει σε επίσημα αντίγραφα, λαμβάνοντας σχετική απόδειξη, μέσα 

σε πέντε ημέρες από την ημέρα της επίδοσης σε αυτόν, κάθε αγωγή ή άλλο δικόγραφο ή 

εξώδικο που έχει σχέση με το ατύχημα.
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-να προσκομίζει τα απαραίτητα για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης 

δικαιολογητικά στοιχεία το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα του ατυχήματος.

-να λαμβάνει κάθε μέτρο, με δικά του έξοδα για να αποφύγει κάθε παραπέρα απώλεια, βλάβη 

ή ευθύνη και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις κάθε 

αρμόδιου.

4. Ουδεμία αναγνώριση ή παραδοχή ευθύνης, προσφορά, υπόσχεση, πληρωμή ή αποζημίωση 

δεν θα γίνεται από τον λήπτη της ασφάλισης ή από άλλον για λογαριασμό του, χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, η οποία έχει το δικαίωμα εφόσον το θέλει, να αναλάβει 

ελεύθερα και κατά την κρίση της, αλλά στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης την υπεράσπιση 

ή τον διακανονισμό κάθε απαίτησης για αποζημίωση, ενώ ο λήπτης της ασφάλισης είναι 

υποχρεωμένος, επί ποινή ακυρότητας του παρόντος, να δίνει κάθε πληροφορία, 

εξουσιοδότηση και βοήθεια που θα του ζητηθεί από την Εταιρία. Ιδίως να παράσχει κάθε 

βοήθεια και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο που θα υποδείξει η Εταιρία για την υπεράσπιση της 

υπόθεσης, να παρίσταται αν ζητηθεί από την Εταιρία σε κάθε είδους δικαστικές ή εξώδικες 

διαδικασίες και σε κάθε είδους συσκέψεις με εκπροσώπους της Εταιρίας για την έρευνα και/ή 

υπεράσπιση της υπόθεσης, να κατονομάσει μάρτυρες και να τους προσκομίσει στο δικαστήριο 

ή κατά την διεξαγωγή των μαρτυρικών αποδείξεων. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του 

λήπτη της ασφάλισης, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως την Εταιρία, 

ώστε αν αυτή κρίνει σκόπιμο να αναθέσει σε δικηγόρο της επιλογής της την υπεράσπιση κατά 

την προδικασία και την επ ακροατηρίω διαδικασία.

5. Οποιοσδήποτε αρμόδιος υπάλληλος της Εταιρίας θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί και να 

εξετάσει τον τόπο του ατυχήματος και ο λήπτης της ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να τους 

δώσει με κάθε λεπτομέρεια τις απαιτούμενες για τη στάθμιση του κινδύνου πληροφορίες.

6. Ο λήπτης της ασφάλισης, ο οποίος εν γνώσει εμφανίζει την ζημία μεγαλύτερη της 

πραγματικής, ή χρησιμοποιεί προς απόδειξη της ζημίας μέσα ή έγγραφα ανειλικρινή και 

παραπλανητικά, ή παραβιάζει και αλλοιώνει δολίως τα πειστήρια του αδικήματος, εκπίπτει 

παντός δικαιώματος επί του ασφαλίσματος.

7. Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση βαρύνουν τον λήπτη 

της ασφάλισης, εκτός από εκείνες που από την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον 

ασφαλισμένο (εφόσον δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο). Ο ασφαλισμένος πάντως έχει τις 

ίδιες υποχρεώσεις με τον λήπτη της ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και 

έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει.
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8. Η συμμόρφωση του ασφαλιζόμενου και του λήπτη της ασφάλισης προς τους γενικούς και 

ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου καθώς και η εκπλήρωση από αυτούς των υποχρεώσεων 

που αναλαμβάνουν με το παρόν ή τους βαρύνουν κατά τον νόμο, αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση

για την δημιουργία υποχρέωσης της Εταιρίας για καταβολή αφαλίσματος (εκτός αν άλλως 

ορίζεται στο νόμο). Σε κάθε περίπτωση πάντως η υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνονται με το παρόν παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία να ζητήσει την αποκατάσταση 

της ζημίας της.

9. Αν μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης καταγγελθεί η ασφαλιστική σύμβαση, 

ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται στην καταβολή ασφαλίστρου μέχρι τέλους της 

ασφαλιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

1. Αποτελεί δικαίωμα της Εταιρίας να απαλλαγεί από κάθε υποχρέωσή της έναντι του 

ασφαλισμένου καταβάλλοντας σε αυτόν το ανώτατο ασφαλιστικό ποσό που προβλέπει το 

παρόν ασφαλιστήριο για την αντίστοιχη περίπτωση.

2. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της να αναγνωρίζει την ευθύνη του 

ασφαλισμένου σε κάθε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε από αυτόν και να καταβάλει 

συμβιβαστικά και εξώδικα οποιοδήποτε ποσό στους τρίτους που ζημιώθηκαν, εκτός αν ο 

ασφαλισμένος δηλώσει έγγραφα στην Εταιρία ότι την απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.

3. Το ασφάλισμα καταβάλλεται σε ΕΥΡΩ στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, ή κατά την 

κρίση της σε υποκατάστημα ή πρακτορείο της, με υπογραφή ιδιωτικού εγγράφου ή 

συμβολαιογραφικής πράξης που θα πιστοποιεί την εξόφληση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Η Εταιρία υποκαθίσταται σύμφωνα με τον νόμο μέχρι του ποσού του ασφαλίσματος που 

έχει καταβληθεί από αυτήν σε όλα τα δικαιώματα και τις αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης 

καθ' οιουδήποτε προσώπου, υπαιτίου της ζημίας. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να 

υπογράψει και να παραδώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και να προβεί σε κάθε ενέργεια ή 

να παράσχει κάθε βοήθεια στην Εταιρία για την εξασφάλιση των παραπάνω δικαιωμάτων και 

αξιώσεων.
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2. Αν από υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ματαιώθηκε η άσκηση 

του αναγωγικού δικαιώματος της Εταιρίας κατά του τρίτου, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε 

υποχρέωσή της για καταβολή του ασφαλίσματος.

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Αν η ασφαλισμένη περιουσία έχει ασφαλιστεί ή ασφαλιστεί μεταγενέστερα κατά του ίδιου 

κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος οφείλουν 

να γνωστοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρία την άλλη ή τις άλλες ασφαλίσεις και τα 

ασφαλιστικά ποσά. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης των άλλων ασφαλίσεων 

κατά το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο 

που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.

2. Σε περίπτωση που η μη γνωστοποίηση οφείλεται σε δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του 

ασφαλισμένου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και με τους όρους του 

νόμου απαλλάσσεται από τυχόν υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, επιφυλασσομένου 

και του δικαιώματος της για αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου, εκτός αν έχει 

συμφωνηθεί σιωπηρή παράταση, η οποία πάντως δεν μπορεί να συμφωνηθεί για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Αν έχει συμφωνηθεί για αόριστο χρόνο η σύμβαση λύνεται 

με καταγγελία στο τέλος της ασφαλιστικής περιόδου. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος 

αυτού είναι ένας μήνας.

2. Λύνεται επίσης με καταγγελία κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.

3. Η Εταιρία και ο λήπτης της ασφάλισης έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση 

μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα να 

καταγγέλλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο.

4. Η καταγγελία ασκείται σε κάθε περίπτωση με έγγραφο που αποστέλλεται με συστημένη 

επιστολή στον λήπτη της ασφάλισης στην τελευταία δηλωθείσα στην Εταιρία διεύθυνσή του. 

Με έγγραφο που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην έδρα της Εταιρίας ασκείται η 

καταγγελία και από τον λήπτη της ασφάλισης, στις περιπτώσεις που το δικαίωμα αυτό 

παρέχεται στον λήπτη.
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ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

1. Σε περίπτωση διαφωνίας για το ποσό του ασφαλίσματος που πρέπει να καταβληθεί από την 

Εταιρία στον ασφαλισμένο ή διαφωνίας για τα αίτια και την έκταση της ζημίας, ο καθορισμός 

αυτός ανατίθεται προς επίλυση σε διαιτητή που ορίζεται με έγγραφη συμφωνία των μερών. 

Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαιτητή κάθε μέρος 

ορίζει εγγράφως ένα διαιτητή. Ο ορισμός αυτός πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από τότε 

που το ζήτησε εγγράφως το ένα από τα δύο μέρη. Οι δύο διαιτητές πριν αρχίσουν το έργο 

τους ορίζουν εγγράφως επιδιαιτητή για να αποφανθεί μόνο σε περίπτωση διαφωνίας τους. Το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη ορίζει τον 

άλλο διαιτητή, αν ένα εκ των μερών δεν το έκανε εντός 15 ημερών από τότε που το ζήτησε 

έγγραφα το ένα από τα δύο μέρη. Ορίζει επίσης τον αντικαταστάτη οποιουδήποτε από τους 

διαιτητές αν κάποιος από αυτούς δεν προσέλθει κατά τον χρόνο που ορίστηκε, αν και 

προσκλήθηκε εγγράφως κατά τον ορισμένο χρόνο διενέργειας της διαιτητικής 

πραγματογνωμοσύνης και εάν το μέρος του οποίου ο διαιτητής δεν προσήλθε δεν όρισε 

αντικαταστάτη εντός 5 ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του άλλου μέρους ή του 

διαιτητή που απέμεινε. Τέλος ορίζει τον επιδιαιτητή σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών 

για το πρόσωπό του. Καθένα από τα δύο μέρη βαρύνεται με την αμοιβή του διαιτητή που 

όρισε αυτό και με το μισό της αμοιβής του επιδιαιτητή.

2. Πριν την έκδοση της απόφασης των διαιτητών δεν είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη 

πληρωμής του ασφαλίσματος ούτε αρχίζει η τοκοφορία τυχόν αξίωσης του ασφαλισμένου κατά 

της Εταιρίας με βάση το παρόν.

3. Η συμμετοχή της Εταιρίας στη διαιτησία ή κάθε άλλη ενέργεια που έχει σκοπό την εκτίμηση 

της ζημίας, δεν συνεπάγεται για κανένα λόγο την εκ μέρους της Εταιρίας αναγνώριση 

υποχρέωσής της προς καταβολή ασφαλίσματος.

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κάθε ειδοποίηση ή άλλη κοινοποίηση προς την Εταιρία πρέπει να είναι έγγραφη και να 

αποστέλλεται στην έδρα της. Κάθε κοινοποίηση ή δήλωση της Εταιρίας προς τον λήπτη της 

ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο θα γίνεται στην δηλωθείσα από τον λήπτη της ασφάλισης και 

αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο διεύθυνσή του. Κάθε αλλαγή διευθύνσεως πρέπει να 

δηλώνεται αμελλητί προς την Εταιρία. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο λήπτης της ασφάλισης 

στη δηλωθείσα διεύθυνσή του, κάθε κοινοποίηση ή άλλη δήλωση της Εταιρίας θα γίνεται προς
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τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον οποίο ο λήπτης της ασφάλισης διορίζει με το 

παρόν ως αντίκλητό του.

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που απορρέουν από το παρόν είναι 

τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Καμία τροποποίηση, συμπλήρωση ή γενικά άλλη ρύθμιση του ασφαλιστηρίου αυτού δεν έχει 

ισχύ και εγκυρότητα χωρίς την έκδοση πρόσθετης πράξης υπογεγραμμένης από 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρίας. Κανένας πράκτορας ή ασφαλιστικός σύμβουλος ή 

μεσίτης ασφαλίσεων δεν έχει την εξουσία να τροποποιεί το παρόν ή να παραιτείται από την 

ισχύ οποιοσδήποτε διατάξεώςτου.

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Κάθε αξίωση που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση παραγράφεται μετά την παρέλευση 

τεσσάρων ετών από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΦΟΡΟΙ

1. Κάθε δικαίωμα, φόρος και τέλος χαρτοσήμου βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον λήπτη της 

ασφάλισης ή τον δικαιούχο, οποτεδήποτε και αν είναι αναγκαία η καταβολή τους, είτε κατά την 

συνομολόγηση της ασφάλισης είτε κατά την καταβολή οποιοσδήποτε αποζημίωσης.

2. Επιβαρύνονται επίσης με όλα γενικά τα έξοδα, τέλη και δαπάνες που προκύπτουν από 

πράξεις εκτέλεσης σε βάρος της Εταιρίας ή κατασχέσεις που επιβάλλονται εις χείρας της ως 

τρίτης από τρίτα πρόσωπα.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

33



Ειδικοί Όροι

Δηλώνεται και συμφωνεϊται ότι:

1) Δεν καλύπτεται:

Σωματική βλάβη ή ζημιά η οποία προκαλείται από την παραμονή οποιουδήποτε 

πλωτού μέσου ή σκάφους, αεροσκάφους ή μηχανοκίνητου οχήματος σε χώρους 

της ασφαλιζόμενης επιχείρησης είτε αυτό ανήκει σε τρίτους είτε σε πελάτες της 

ασφαλιζόμενης επιχείρησης, καθώς και Σωματική βλάβη ή ζημιά η οποία 

προκαλείται από την συμμετοχή σε αθλήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως 

επικίνδυνα συμπεριλαμβανομένων ειδικά των SKI, WIND-SERFING, ΙΠΠΑΣΙΑ, 

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ.

2) Δεν καλύπτεται η τροφική δηλητηρίαση.

3) Στις Υλικές Ζημιές δεν καλύπτονται χρήματα, χρεόγραφα και τιμαλφή.

4) Δεν καλύπτεται σωματική βλάβη ή ζημιά προκαλούμενη από την συμμετοχή 

σε εκδρομές και εν γένει εκδηλώσεις διοργανούμενες από την ασφαλιζόμενη 

επιχείρηση και πραγματοποιούμενες έξω από τον χώρο λειτουργίας της.
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-ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ -

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για ατυχήματα 

που θα συμβούν σε αυτούς από την λειτουργία των χώρων του ξενοδοχείου 

(π.χ. εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.)και οφείλονται σε αμελείς 

πράξεις ή παραλείψεις δικές του ή του προσωπικού του.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Α ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Β ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Γ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Δ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ /ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

15,000 30,000 60,000 90,000

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 6,000 10,000 15,000 30,000

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΎΧΗΜΑ 30,000 60,000 120,000 160,000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 60,000 120,000 240,000 320,000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Σε κάθε ζημία και αξίωση ΕΥΡΩ 220

ΜΙΚΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ

Α ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Β ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Γ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Δ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ι_ΙΙΧ, 
Α & Β

1,65 2,50 3,00 3,60

ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & 
ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ

1,30 1,90 2,50 3,10
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Α ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Β ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Γ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Δ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ LUX, 
Α & Β

125 210 280 350

ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & 
ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ

80 120 160 240

> Σε περίπτωση εξάμηνης κάλυψης, τα ασφάλιστρα θα μειώνονται κατά 

20%, εφόσον το ασφάλιστρο υπερβαίνει το ελάχιστο εισπρακτέο.

> Σε περίπτωση καλύψεις επιπλέον και της αστικής ευθύνης αστικής 

ευθύνης από ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ, υπολογίζεται επασφάλιστρο 

20% .

> Σε περίπτωση καλύψεις επιπλέον και της αστικής ευθύνης συνεπεία 

ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ έναντι τρίτων, εκτός από τη μετάδοση σε γειτονικά 

ακίνητα, υπολογίζεται επασφάλιστρο 20%.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Σε κάθε ζημία και αξίωση συνεπεία τροφικής δηλητηρίασης 

ή πυρκαγιάς το 10% του ποσού της ζημίας /αξίωσης με ελάχιστο ΕΥΡΩ 

600.

> Σε περίπτωση κάλυψης επιπλέον και της ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

υπολογίζεται επασφάλιστρο 30%.

> Σε περίπτωση καλύψεις επιπλέον και της αστικής ευθύνης αστικής 

συνεπεία ΚΛΟΠΗΣ των προσωπικών ειδών των πελατών ισχύουν τα 

κάτωθι:

>
Α ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΥΡΩ
Β ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΥΡΩ
Ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά 
πελάτη και οικογένεια

300 500

ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ 
ΚΛΙΝΗ

0,59 0,88

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Σε κάθε ζημία και αξίωση ΕΥΡΩ 500
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Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ημερησίως είναι το τριπλάσιο των 

παράπονων ποσών καλύψεις για όλες της ζημίες που τυχόν συμβούν την ίδια 

ημέρα. Το ετήσιο όριο ευθύνης της Εταιρείας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό 

των ΕΥΡΩ 3000. Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου κάλυψης όλα τα μέλη 

της οικογένειας θεωρούνται σαν ένας πελάτης.

Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη της κλοπής δίνεται ΜΟΝΟ σε ξενοδοχεία και όχι σε 

ενοικιαζόμενα δωμάτια.

ΔΕΝ καλύπτονται πολύτιμα είδη, γούνες, τιμαλφή, αξιόγραφα και χρήματα. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η <<ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» που θα 

αποκαλείται στη συνέχεια <<ΕΤΑΙΡΙΑ>>, καλύπτει με την παρούσα 

Ασφαλιστική Σύμβαση τον Ασφαλιζόμενο για δαπάνες, που προέρχονται άμεσα, 

από την ικανοποίηση και απόκρουση αξιώσεων τρίτων εναντίων του για θάνατο 

/σωματικές βλάβες ή/και άμεσες υλικές ζημιές από ατύχημα, το οποίο είναι 

απόρροια της ιδιότητας ή δραστηριότητας που περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο 

και πηγάσουν από την Αστική του Ευθύνη συνέπεια αδικοπραξίας, όπως αυτή 

ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία.

Η κάλυψη αυτή παρέχεται με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που 

αναγράφονται η επισυνάπτονται στο Ασφαλιστήριο η σε προσθετή πράξη του, 

αποκλειστικά και μόνο για τους κίνδυνους και μέχρι τα όρια ευθύνης που ρητά 

περιγράφονται και προσδιορίζονται σε αυτό για απαιτήσεις που θα εγερθούν με 

βάση τα ως άνω οριζόμενα από καλυπτόμενα γεγονότα τα οποία θα είναι 

απρόβλεπτα ,αιφνίδια και ακούσια (ατυχήματα) και τα οποία θα επέλθουν κατά 

τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και θα γνωστοποιηθούν στην Εταιρία πριν

από τη λήξη της περιόδου αυτής η εντός της περιόδου αναγγελίας ζημιών η
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οποία ακολουθεί την περίοδο ασφάλισης, εφόσον έχει συμφωνηθεί τέτοια 

περίοδος και ορίζεται στο Ασφαλιστήριο

Στο όριο ευθύνης περιλαμβάνονται και κάθε είδους επιβάρυνσης που 

προτίθενται και επαυξάνουν το κύριο πόσο της οφειλής του Ασφαλιζόμενου, 

όπως ενδεικτικά φόροι, τέλη η αλλά δημόσια βάρη, τόκοι υπερημερίας, κλπ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εκτός εάν άλλος αναγράφεται σε ειδικό όρο της Ασφαλιστικής Σύμβασης ή στο 

Ασφαλιστήριο, η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απαιτήσεις τρίτων κατά του 

Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου οι οποίες έχουν προξενηθεί 

άμεσα ή έμμεσα από:

1. Πράξεις ή παραλήψεις που οφείλονται σε δόλο του Λήπτη της 

Ασφάλισης ή του Ασφαλιζομένου ή των προσώπων που συνοικούν μαζί 

τους ή των νομίμων των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους ή των 

προσώπων που έχουν προστηθει από αυτούς. Επίσης από πράξεις ή 

παραλήψεις που είναι συνέπεια ή τελέσθηκαν κατά τη διάρκεια μέθης ή 

χρήσης ναρκωτικών ουσιών από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον 

Ασφαλιζόμενων.

2. Ζημιές στο Λήπτη της Ασφάλισης, στον Ασφαλιζόμενο ή στους συζύγους 

και συγγενής αυτών μέχρι και δευτέρου βαθμού έστω και εξ αγχιστείας ή 

σε αλλά πρόσωπα των όποιο ή αστική ευθύνη καλύπτεται με το παρόν. 

Επίσης, σε πρόσωπα τα οποία τελούν σε εταιρική, υπαλληλική, εργατική 

ή οποιοσδήποτε μορφής εργασιακή σχέση, σχέση μισθώσεως έργου, 

εργολαβίας ή υπεργολαβίας και εφόσον ή ευθύνη προέκυψε κατά τη 

διαρκείς και σαν συνέπεια τέτοιας σχέσης ή απασχόλησης.

3. Από τις κατ' αλλήλων αμοιβές απαιτήσεις που εγείρονται μεταξύ τους 

περισσοτέρων προσώπων που συνασφαλίζονται με την παρούσα 

ασφαλιστική σύμβαση ή για απαιτήσεις από άτομα, μέρη, οντότητες ή 

εταιρίες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν, ελέγχονται, λειτουργούν ή 

διευθύνονται από τον Ασφαλιζόμενο.
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4. Ατυχήματα κατά τη διάρκεια πολέμου, εισβολής εξωτερικού εχθρού, 

εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, στάσης, κινήματος, επανάστασης, 

ανταρσίας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών μεμονωμένων 

ή μη, διαδηλώσεων ή δολιοφθορών, από διαταγή οποιοσδήποτε Αρχής, 

κατάσταση πολιορκίας και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, εκτός αν ο 

Ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σχέση άμεση ή 

έμμεση ανάμεσα στο ατύχημα και αυτά τα γεγονότα. Επίσης από 

πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες, 

ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες, καθώς και κάθε είδους πεδία, 

όπως ηλεκτρομαγνητικά, ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό 

υλικό και από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο, καθώς και 

από τη χρήση ή κατοχή ραδίου ή άλλων ραδιενεργών ουσιών ή 

προϊόντων που προέρχονται από τα ανωτέρω.

5. Περιστατικά ανώτερης βίας οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά σεισμός, υποχώρηση ή διάβρωση εδάφους, 

κατολίσθηση, πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες ή άλλα φυσικά φαινόμενα.

6. Αξιώσεις αστικής ευθύνης που απορρέουν από συμβάσεις ή από 

ιδιαίτερες υποσχέσεις, οι οποίες υπερβαίνουν την κατά το νόμο αστική 

ευθύνη του Ασφαλιζομένου.

7. Από ζώα, από αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, οποιουδήποτε 

είδους αυτοκινούμενα οχήματα, θαλάσσια σκάφη, πλωτά μέσα και 

αεροσκάφη παντός είδους, από κινητές σκάλες, ανελκυστήρες, 

βαρούλκα, ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων άνω των 5 

τόνων και γερανούς. Από τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, 

παραλαβή ή/και συλλογή εμπορευμάτων και άλλων πραγμάτων από 

κάθε είδους μεταφορικά μέσα (χερσαία, πλωτά ή εναέρια), καθώς και 

ζημίες στα ίδια τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

8. Κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, 

μεταφορά ή χρήση πυροτεχνημάτων, επικρουστήρων, πυρομαχικών, 

νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους εκρηκτικών υλών, αερίων και/ή αερίων 

υπό πίεση σε δοχεία ή τοξικών ουσιών.
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9. Αξιώσεις που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από, είναι επακόλουθα ή 

σχετίζονται με την κατασκευή, εξόρυξη, επεξεργασία, διανομή, έλεγχο, 

αποκατάσταση, απομάκρυνση, αποθήκευση, απόρριψη, πώληση, χρήση 

ή έκθεση σε αμίαντο (asbestos) ή σε υλικά ή προϊόντα που περιέχουν 

αμίαντο, είτε υπάρχει άλλη αιτία, η οποία έχει συμβάλλει ταυτόχρονα ή 

διαδοχικά στη ζημία είτε όχι.

10. Πυρκαιά ή βραχυκύκλωμα ανεξάρτητα από την αιτία τους, καθώς και 

κάθε έκρηξη είτε προκληθεί πυρκαιά είτε όχι.

11. Φυσιολογική φθορά, ελαττωματική αποχέτευση, αναθυμιάσεις, 

μόλυνση / ρύπανση ή άλλη υλική προσβολή του περιβάλλοντος 

(ατμόσφαιρας, υδάτων ή/και εδάφους) από οποιαδήποτε αιτία ή 

επικάθισει σκόνης ή άλλων πτητικών ουσιών οποιοσδήποτε 

προέλευσης, απώλεια ή διαφυγή καπνού ή ατμού, αερίων, υδάτων, 

υγρασίας, καθώς και από δηλητηρίαση οποιοσδήποτε φύσης.

12. Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης 

ή/και του Ασφαλιζομένου ή σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τρίτων 

που έχουν μισθωθεί παραχωρηθεί στον Ασφαλιζόμενο, ή βρίσκονται 

κάτω από τον έλεγχο, τη φύλαξη, τη φροντίδα ή την εποπτεία του.

13. Κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένηση των υποστηριγμάτων ή των

θεμελίων ακονητών ή από καθιζήσεις που σχετίζονται με την

καλυπτόμενη ευθύνη του Λήπτη της ασφάλισης ή του

Ασφαλιζομένου.

14. Κλοπή η τυχόν διαπραχθεί από οιαδήποτε πρόσωπα

15. Ατυχήματα που συμβαίνουν εξαιτίας συμμετοχής σε αγώνες, 

αθλητικές συναντήσει, διαγωνισμούς και συναγωνισμούς κάθε είδους 

ή κατά τη διάρκεια των δοκιμών τους.

16. Πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμηση (απλή ή

συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας 

ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
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17. Εμπορεύματα ή προϊόντα μετά την παράδοσή τους σε τρίτους, τα 

οποία είτε ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος είτε τρίτος για 

λογαριασμό του, πούλησε, Προμήθευσε, κατασκεύασε, επισκεύασε, 

συντήρησε, μεταποίησε ή επεξεργάστηκε (Αστική Ευθύνη 

Προϊόντος).

18. Σχετίζονται με την επαγγελματική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης 

ή/και του Ασφαλιζομένου, κυρίως από διάγνωση, συμβουλή, 

σχεδίασμά, καθορισμό προδιαγραφών, ή οποιαδήποτε άλλη 

πλημμελή παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας (Επαγγελματική Αστική 

Ευθύνη).

19. Αμιγώς οικονομικές απώλειες και αποθετικές ζημιές οποιουδήποτε 

είδους ή προέλευσης, καθώς και ζημιές σε εγκαταστάσεις των 

ορφανισμών κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η.-Ο.Τ.Ε.-Ε.Υ.Δ.Α.Π.,κ.λ.π.)

20. Κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα, ποινές ή αποζημιώσεις 

καταβλητέες προς παραδειγματισμό ή/και τιμωρία (exemplary 

damages), εξαγορά ποινής και έξοδα ποινικής δίκης.

21. Ατυχήματα ή ζημίες που προκαλούνται από αίτια για τα οποία ο 

Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος από το Νόμο να καλύπτεται 

από άλλη(ες) ασφάλιση(εις).

ΑΡΘΡΟ 3.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση 

ασφάλισης που έχει υποβάλλει στην Εταιρία ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο 

Ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις 

έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία τους έχει ζητηθεί. 

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα. Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικά 

ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο δεν δηλώθηκε 

στην Εταιρία ή δηλώθηκε πλημμελώς, εφαρμογή έχει το άρθρο 3 Ν.2496/97.

Το Ασφαλιστήριο, οι Γενικοί ,και Ειδικοί Όροι, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι 

Αποδείξεις εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύουν, εάν δεν φέρουν τη
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χειρόγραφη ή τη μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την 

Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, 

εφόσον έχει συμφωνηθεί η πληρωμή των ,ασφαλίστρων σε δόσεις κατά το 

χρόνο σύναψης της ασφάλισης η Ασφαλιστική Σύμβαση δεν τίθεται σε ισχύ και 

συνεπώς δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Η καθυστέρηση καταβολής μεταγενέστερης ληξιπρόθεσμης δόσης δίνει το 

δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με 

γραπτή δήλωση στο Λήπτη της Ασφάλισης ή /και στον Άσφαλιζόμενο, στην 

οποία, γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του 

ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση 

της δήλωσης τη λύση της σύμβασης. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί 

τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα δε πριν ,την 

αποδοχή, ή τη μεταβολή του.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο

Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις 

(14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, 

που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που αν η 

Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δε θα την είχε συνάψει 

με τους ίδιους όρους.

Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του 

κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή 

της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζεται το άρθρο 4 και 

οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 Ν.2496/97.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκτός από τους λόγους που προβλέπονται σε άλλα άρθρα της παρούσας, η 

ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία για λόγους που 

αφορούν ενδεικτικά τεχνικές ανάγκες της, την αλλαγή Πολιτικής της σε σχέση 

με το συγκεκριμένο κίνδυνο, ή σε περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης 

ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχουν καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την ,απάτη 

περί τις ασφάλειες. Μπορεί να ακυρωθεί και σε περίπτωση κήρυξης σε 

πτώχευση του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου ή εάν αυτός 

τέθηκε καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης της 

Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση 

εάν η Εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση 

μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Όταν η ακύρωση 

γίνεται από την Εταιρία, ασκείται με έγγραφη καταγγελία τα αποτελέσματα της 

οποίας δεν μπορούν να επέλθουν πριν την πάροδο τριάντα (30) ημερών από 

τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και στον Ασφαλιζόμενο.

Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον 

υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο 

Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέφει το, Ασφαλιστήριο, 

παίρνοντας σχετική απόδειξη.

Εάν, η ακύρωση ζητηθεί από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο, 

η Εταιρία επιστρέφει ασφάλιστρα από τον επόμενο της ακύρωσης μήνα. Μετά 

την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία καθώς και ο Λήπτης της 

Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της 

σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ασφάλιστρα θα οφείλονται μέχρι το 

τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου 

σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και 

ο Ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, 

τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφάλισης 

είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημίες.

Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το 

χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλιστρο θα περιορίζεται στο μέτρο που 

δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.

Η Εταιρία δικαιούται στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων 

ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, κρατώντας τα 

δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Κάθε ζημιά που,τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής 

Σύμβασης, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες ανάλογα με το 

ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρων. 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος παραλείψει, τη γνωστοποίηση με δόλο, η 

Εταιρία απαλλάσσεται, από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν. 2496/97. 

Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή 

συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε 

ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ' αναλογία του ασφαλιζομένου σε αυτήν 

ποσοστού (συνασφάλιση).

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του 

Ασφαλιζομένου, η Εταιρία, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος 

δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας 

επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών; από τότε που 

περιήλθε στο Λήπτη της Ασφάλισης ή/και στον Ασφαλιζόμενο.

Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την
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πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της ι 

καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε 

αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους εάν 

γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η 

τελευταία παράγραφος δεν εφαρμόζεται εάν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα 

(30) ημερών από τη διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφαλιστική σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο ασφαλιστήριο.

Εάν εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών της ισχύος της κάποιο από τα 

συμβαλλόμενα μέρη δεν ειδοποιήσει το άλλο εγγράφως περί του αντιθέτου, η 

ασφαλιστική σύμβαση ανανεώνεται αυτοδικαίως για ίσο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ

Η παρούσα καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλιζομένου για ατυχήματα ή ζημιές που 

γίνονται στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά 

και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος 

υποχρεούται:

1. Να ειδοποιήσει την Εταιρία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε 

γνώση του το ζημιογόνο γεγονός.

2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως 

μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το 

συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς καθώς και κάθε 

πράξη σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς 

προσώπου, σα να μην ήταν ασφαλισμένος.
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3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους 

ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος, την 

εκτίμηση των ζημιών, τα αίτια της ζημιάς και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε 

αυτή. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε άμεσο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων 

του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου και να ζητήσει από αυτόν να 

προσκομίσει στα γραφεία της ή στους πραγματογνώμονές της, κάθε αποδεικτικό μέσο 

που είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της 

ζημιάς.

4. Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά 

χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.

5. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο 

Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην 

Εταιρία και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να περιλαμβάνει:

- την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια,

- λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν,

- τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των 

παθόντων και των μαρτύρων, το ιστορικό καθώς και τα γεγονότα που.

6. Να γνωστοποιήσει αμέσως στην Εταιρία, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε 

απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται έγερση 

απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει γραπτά, όλες τις αναγκαίες 

λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, 

καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.

7. Να προωθεί, μέσα σε, οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο 

έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό.

Να μην προβεί σε οποιοσδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή 

απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, 

χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να 

χειριστεί κατά την κρίση της, στο άνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του 

Ασφαλιζομένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά 

του αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιοσδήποτε ζημιάς ή την 

ικανοποίηση οποιοσδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού
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τον ειδοποιήσει σχετικά. Εχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη 

διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή το διακανονισμό οποιοσδήποτε 

απαίτησης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να παρέχει κάθε 

πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η, Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από 

αυτόν.

8. Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο των 

ως άνω υποχρεώσεών τους παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει την 

αποκατάσταση της ζημιάς της.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

1. Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που έχουν τα 

ζημιωθέντα αντικείμενα κατά, το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ως αξία 

των ζημιωθέντων αντικειμένων λαμβάνεται η τρέχουσα (πραγματική) ή αν δεν υπάρχει 

η συνηθισμένη αξία αυτών (αγρός).

Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς η Εταιρία έχει το δικαίωμα: 

α) είτε να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο, 

απαλλασσόμενη από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, έναντι των τρίτων, 

β) είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός εάν ο 

Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως, ότι απαλλάσσει την 

Εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της.

2. Η Εταιρία θα ευθύνεται για το υπερβάλλον της τυχόν συμφωνηθείσας απαλλαγής 

ποσό.

3. Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, 

μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ). Ευθύνεται μόνο για τις ζημιές 

που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, αλλά δεν έχει καμιά υποχρέωση για αποθετικές 

ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του αντικειμένου που καταστράφηκε 

και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κ.λ.π.) ή για μείωση 

αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Εταιρία, αποζημιώνοντας το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον Ασφαλιζόμενο, αποκτά 

όλα τα δικαιώματα που αυτός έχει εναντίον τρίτου που τυχόν είναι υπαίτιος της ζημιάς, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.2496/97.

Παράλληλα ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος εκχωρεί από τώρα στην 

Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και δίνει σε αυτήν το δικαίωμα και την 

πληρεξουσιότητα, να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά της ή και στο όνομά 

του, για αποζημίωση της από τον τρίτο.

Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος ενεργούν στην 

ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους, η Εταιρία απαλλάσσεται στο μέτρο που από 

υπαιτιότητα τους ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώματος.

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1. Η έκταση της ζημίας και οι δαπάνες για την αποκατάσταση της, σε περίπτωση 

που τα μέρη διαφωνούν, προσδιορίζεται ή με διαιτησία ή δικαστικά (χωρίς να 

προηγηθεί διαιτησία) με κοινή συμφωνία των μερών.

2. Στην περίπτωση της διαιτησίας, κάθε μέρος ορίζει ένα διαιτητή και αυτοί ορίζουν 

έναν επιδιαιτητή. Όταν διαφωνούν για το ,πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτός ορίζεται 

από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, που, εφαρμόζει τη διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας και των άρθρων 867 και επομένων του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας.

3. Η διαδικασία της διαιτησίας δεν ασχολείται ποτέ με θέματα ύπαρξης ή μη 

ευθύνης και υποχρέωσης της Εταιρείας για την πληρωμή αποζημίωσης.

Αντικείμενο της διαιτησίας είναι:

α) ο προσδιορισμός της φυσικής αιτίας, από την οποία προήλθε το ατύχημα, όσο αυτό 

είναι-δυνατό,

β) περιγραφή του ατυχήματος και η επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων του 

Συμβαλλόμενου ή/και του. Ασφαλιζομένου όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του 

παρόντος σε σχέση με την πραγματική κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν η τυχόν 

ανακρίβεια σχετίζεται με το ατύχημα ή τις συνέπειες αυτού, 

γ) ο προσδιορισμός της αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων κατά την ημέρα του
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ατυχήματος σαν αξία καινούργιου και μετά την αφαίρεση της ανάλογης έκπτωσης 

σαν συνέπεια της χρήσης και της παλαιότητας,

δ) η εκτίμηση του ύψους της ζημιάς των ασφαλισμένων αντικειμένων ή ευθυνών την 

ημέρα που έγινε το ατύχημα μετά την αφαίρεση της ανάλογης έκπτωσης σαν συνέπεια 

της χρήσης και της παλαιότητας ή της τεχνολογικής απαξίωσης όταν πρόκειται για 

αντικείμενα.

4. Πριν τελειώσει τελεσίδικα η διαιτησία ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλιζόμενος δεν 

έχει το δικαίωμα να κάνει αγωγή εναντίον της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση η αγωγή 

είναι απαράδεκτη. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή δηλαδή μετά την απόφαση της 

διαιτησίας τόκοι θα υπολογίζονται από την επίδοση της αγωγής.

5. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εταιρίας είναι απαράδεκτη σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαιτησίας.

6. Η επιλογή της διαιτησίας σαν τρόπου εκτίμησης της ζημιάς και η συμμετοχή της 

Εταιρίας στη διεξαγωγή της δεν έχει σε καμιά περίπτωση την έννοια ότι η Εταιρία 

αναγνωρίζει υποχρέωσή της για αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Η παραγραφή των δικαιωμάτων του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλιζομένου, 

καθώς και της Εταιρίας ορίζεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ-ΔΙΚΑΙΟ

Για κάθε αγωγή που σχετίζεται με την ασφαλιστική σύμβαση, συμφωνείται ότι αρμόδια 

είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τις 

εύλογες προφυλάξεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμιά 

παρέκκλιση τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν.

3. Καμιά τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης δεν ισχύει αν δεν έχει γίνει με 

έγγραφο που να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρίας.
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4. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους. 

Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος δεν αποδέχεται τη μεταβολή που 

επέρχεται με τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στην Εταιρία και λύεται αμέσως η 

ασφαλιστική σύμβαση για το υπόλοιπο διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφάλιστρων 

μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του 

Ασφαλιζομένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων της 

σύμβασης.

5. Όλα τα έξοδα για τη σύνταξη της παρούσας ασφάλισης για την καταβολή τυχόν 

αποζημίωσης και κάθε άλλης πράξης που πηγάζει από αυτή την ασφαλιστική σύμβαση 

(π.χ. χαρτόσημο αποζημίωσης ή άλλα έξοδα που τυχόν προβλέπονται από διατάξεις 

νόμων, που ισχύουν κάθε φορά), βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης ή/και τον 

Ασφαλιζόμενο. Τον βαρύνουν επίσης και όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η 

Εταιρία, από τις τυχόν κοινοποιημένες εκχωρήσεις ή από τις τυχόν κατασχέσεις στα 

χέρια της, ως τρίτης.

6. Μεταβίβαση δικαιωμάτων, που πηγάζουν από αυτή την ασφαλιστική σύμβαση, 

δεν είναι ισχυρή για την Εταιρία εκτός αν έχει συγκατατεθεί εγγράφως.
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-ΑΙΌΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

• Πυρκαγιά

• Βραχυκύκλωμα

• Έκρηξη από κάθε αιτία

• Ελαττωματική λειτουργία των εγκαταστάσεων

• Χρήση ανελκυστήρων

Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα 2

Σωματικές Βλάβες κατά Άτομο 30,000 ευρώ 50,000 ευρώ

Σωματικές Βλάβες κατά 
Γεγονός(Ομαδικό)

150,000 ευρώ 250,000 ευρώ

Υλικές Ζημίες κατά ατύχημα 50,000 ευρώ 80,000 ευρώ

Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρείας 200,000 ευρώ 300,000 ευρώ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

Σωματικές Βλάβες κατά Άτομο 15,000 ευρώ

Σωματικές Βλάβες κατά 
Γεγονός(Ομαδικό)

30,000 ευρώ

Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρείας 60,000 ευρώ
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Απώλεια ή ζημίας στις αποσκευές των πελατών και προσωπικών αντικειμένων συνεπεία 

πυρκαγιάς, κλοπής ή άλλης αιτίας.

Κατά δωμάτιο μέχρι ποσού 1,000 ευρώ

Κατά αντικείμενο μέχρι ποσού 600 ευρώ

Τροφική δηλητηρίαση(πέραν των 3 ατόμων ταυτόχρονα, εάν λειτουργεί Εστιατόριο ή 

μπαρ εντός του ξενοδοχείου)

Χρήση πισίνας, τένις κ.λ.π.

Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας καθ'όλη τη διάρκεια του συμβολαίου για της 

επιπλέον παροχές 30.000 ευρώ.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ANA ΚΛΙΝΗ

Μέχρι 200 κλίνες άνευ εστιατορίου & πισίνας 3 ευρώ 5 ευρώ

Μέχρι 200 κλίνες με εστιατορίου & πισίνας 4 ευρώ 6 ευρώ

Άνω των 200 κλίνες άνευ εστιατορίου & πισίνας 2,5 ευρώ 4 ευρώ

Άνω των200 κλίνες με εστιατορίου & πισίνας 3 ευρώ 5 ευρώ

Αστική Ευθύνη Εονοδότη νια πεοάντου Ι.Κ.Α. Παοογέο Επασωάλιοτοο 25%

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : 150 ΕΥΡΩ 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ: Για κάθε υλική ζημία 500 ευρώ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρούνται χρήματα, πιστωτικές κάρτες, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, 

φωτογραφικά, ηλεκτρονικά, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα, jet ski και 

criskrafts, ζημίες στα αυτοκίνητα τρίτων που βρίσκονται στο parking του ξενοδοχείου.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα 2

Σωματικές Βλάβες κατά Άτομο 15,000 ευρώ 25,000 ευρώ

Σωματικές Βλάβες κατά 
Γεγονός(Ομαδικό)

45,000 ευρώ 75,000 ευρώ

Υλικές Ζημίες κατά ατύχημα 6,000 ευρώ 12,000 ευρώ

Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρείας 60,000 ευρώ 100,000 ευρώ

ΠΑΡΟΧΕΣ

Απώλεια ή ζημία των αποσκευών ή προσωπικών αντικειμένων των πελατών.

Κατά δωμάτιο μέχρι ποσού 1,000 ευρώ

Κατά αντικείμενο μέχρι ποσού 600 ευρώ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ανά δωμάτιο ΙΟευρώ 15 ευρώ

Ανά διαμέρισμα 20 ευρώ 30 ευρώ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 100 ΕΥΡΩ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται χρήματα, τιμαλφή, κοσμήματα, ηλεκτρονικά, φωτογραφικά. 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Για κάθε υλική ζημιά 500 ευρώ.
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- ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου έναντι Τρίτων πελατών, επισκεπτών 

για Σωματικές Βλάβες, Θάνατο 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

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα 2 Πρόγραμμα 3

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ

€ 58.694 € 146.735 € 220.102

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ 
ΓΕΓΟΝΟΣ

€ 117.388 € 293.470
€ 440.205

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ € 29.347 € 73.367 € 146.735

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ € 146.735 € 440.205 € 586.940

ΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
OBJECT

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΛΙΚΑ
ΑΝΑ ΑΝΑ ΑΝΑ
ΚΛΙΝΗ ΚΛΙΝΗ ΚΛΙΝΗ

ΈΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

ΎΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

1ΛΗΡΗ
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
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ε Π ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 20% 01106

ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ 30% 01105

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10% ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΟ MEMO

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ& CAMPING 20% 01107

ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ 50% 01001

- Κλοπή αντικείμενων πελατών € 586,94 ανά αντικείμενο.

- Κάλυψη ευθύνης εργοδότη είναι 35% επάνω στα βασικά ασφάλιστρα.

- Δικαίωμα: 20% Στα προγράμματα 1,2,3 και από 0% έως 50% στο Ελεύθερο 

Πρόγραμμα.

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 μπορεί να τα πειράξει.

Εάν δώσουμε Όριο Ευθύνης μεγαλύτερο του τελευταίου προγράμματος, θα 

υπολογιστούν τα ασφάλιστρα αναλογικά και ο χρηστής θα έχει την δυνατότητα να τα 

αλλάξει με ελάχιστα ασφάλιστρα, τα ασφάλιστρα του τελευταίου πακέτου.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

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 των ζημιωθέντων υποστατών την 

δηλητηρίαση ανά γεγονός να υπερβαίνει τα 3 (τρία) άτομα.

2. Την ευθύνη του ασφαλιζομένου από την λειτουργία ανελκυστήρων μεταφοράς 

προσώπων του ξενοδοχείου ή της ξενοδοχειακής μονάδας.
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3. Την ευθύνη του ασφαλιζομένου από την λειτουργία των προσθέτων χώρων του 

ξενοδοχείου ή της 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 

καλύψει 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 ασφαλείς και υγιεινείς και λαμβάνει όλα τα 

εύλογα και απαιτούμενα από τους κανονισμούς μέτρα για την πρόσληψη και την 

αποφύγει ατυχημάτων.

■ Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να μεριμνά ανελλιπώς για τον τακτικό έλεγχο, 

συντήρηση και άμεση αποκατάσταση οποιοσδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας 

των ηλεκτρομαγνητικών 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. Επίσης 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 Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων και τις οδηγίες του κατασκευαστή 

ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής. Να διαθέτει σύμφωνα με την 

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.

56



4. Τις απώλειες ή ζημιές συνέπεια κλοπής προσωπικών αντικειμένων πελατών, 

εξαιρουμένων χρημάτων , αξιόγραφων, επιταγών, ταξιδιωτικών επιταγών, πιστωτικών 

καρτών (credit card),καρτών ανάληψης μετρητών (cash card)κoσμημάτωv, 

αντικειμένων ιδιαίτερης αξίας και τιμαλφών, εβρισκόμενων, εντός τον δωματίων και 

μόνο με την απαραίτητη προϋπόθεση το γεγονός να καταγγελθεί αμέσως στης Αρμόδιες 

Αστυνομικές Αρχές. Για τη συγκεκριμένη επέκταση, εκτός αν έχει συμφωνηθεί 

διαφορετικά, ορίζεται ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε δωμάτιο, ανεξάρτητο του 

αριθμού των ατόμων που διαμένουν σε αυτό, το πόσο 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 η εργασίες αυτές εκτελούνται από τω εργατοτεχνικό προσωπικό του 

ασφαλισμένου η και από τριετούς, (εξαιρουμένων των συνεργείων των Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας, Δήμων Κοινοτήτων και Νομαρχιών)και για τις οποίες δεν απαιτείται 

άδεια από τον Πολεοδομία η άλλη Δημόσια η Δημοτική Αρχή.

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 

κάποιον ή σαν συνέπεια κάποιο από τα παρακάτω γεγονότα:

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

έλαβε χώρα η μεταδόθηκε πριν την έναρξη αυτής της ασφάλισης και το 

αποτέλεσμα εκδηλώθηκε κατά τη περίοδο της ασφάλισης.

2. Σωματικές βλάβες η 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.
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■ 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 τουρισμών και ενοικιάσεις αυτοκινήτων, 

μοτοποδηλάτων, σκαφών και λοιπών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και άθλησης, 

ως επίσης και η από τον νόμο οριζόμενη αστική ευθύνη από την χρήση, 

κυκλοφορία η πλοήγηση / ναυσιπλοΐα των πιο πάνω μέσων.

■ Η αστική ευθύνη από την χρήση και λειτουργία στεγαστού η υπαίθριου χώρου 

στάθμευσης (parking) αυτοκίνητων των πελατών, επισκεπτών και του 

προσωπικού.

■ Η αστική ευθύνη από τις εγκαταστάσεις. Λειτουργία και χρήση ιδιωτικής μαρίνας 

ελλιμενισμού σκαφών.

■ Η αστική ευθύνη προϊόντος καταστημάτων πώλησης αγαθών.

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

προκληθούν συνέπεια ατυχήματος, χερσαίου, θαλάσσιου ή εναερίου μεταφορικού 

μέσου αναψυχής συμπεριλαμβανομένου και των ίδιων υλικών των μεσών 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 ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν σε τρίτους κατά την διάρκεια 

ληστειών και ένοπλων 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.
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Ειδικός Όρος Ξενοδοχείων (Απλή Κάλυψη)

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου για Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο και 

Υλικές Ζημίες 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 καθαρίζονται στον Πινάκα Ασφάλισης.

Ειδικές Εξαιρέσεις

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει:

1. Κλοπή ή απώλεια κάθε είδους αντικειμένων ή περιουσιακών στοιχείων τρίτων 

πελατών κ.λ.π. οποιοσδήποτε 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 ένοπλων 

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 Ζημίες 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 καθαρίζονται στον Πινάκα Ασφάλισης.
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Ειδικές Εξαιρέσεις

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει:

1. Κλοπή ή απώλεια κάθε είδους αντικειμένων ή περιουσιακών στοιχείων τρίτων 

πελατών κ.λ.π. οποιοσδήποτε 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 λειτουργείς 

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 ένοπλων 

επιθέσεων εντός και εκτός του χώρου της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

-ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ -

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

A Β Γ

Σωματικές βλάβες 
κατ' άτομο

15,000 ευρώ 30,000 ευρώ 60,000 ευρώ

Υλικές ζημιές κατ' 
ατύχημα

6,000 ευρώ 9,000 ευρώ 15,000 ευρώ

Ομαδικό ατύχημα για 
σωματικές βλάβες και 
υλικές ζημιές

30,000 ευρώ 60,000 ευρώ 90,000 ευρώ

Ανώτατο όριο 
ευθύνης της Εταιρίας

60,000 ευρώ 90,000 ευρώ 150,000 ευρώ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 3,00 ευρώ σε κάθε υλική ζημιά, ή όπως διαφορετικά 

συμφωνηθεί.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
\

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν 

αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

1.1. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρεία κατάρτισε το παρόν 

Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για 

λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από 

την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.

1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο και υπέρ 

του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο, 

εφόσον έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει 

γνώση της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του Λήπτη της 

Ασφάλισης.

1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του εν μέρει ή συνολικού 

ασφαλίσματος όπως τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Το έγγραφο , το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε την υπογραφή 

τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρείας και αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή 

δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε 

μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση, εκδιδόμενης σχετικής 

Προσθέτου Πράξεως) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Διέπεται από τους 

Όρους του Ασφαλιστηρίου (γενικούς και ειδικούς) οι οποίοι αποτελούν επίσης
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αναπόσπαστα τμήματα αυτού και παραδϊδονται στον Ασφαλισμένο η Λήπτη της 

ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο.

1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο με το 

ασφαλισμένο αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που 

δικαιούται να εισπράξει, για δικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του 

ασφαλίσματος (αν υπάρχει).

1.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο με το 

ασφαλισμένο αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που 

δικαιούται να εισπράξει, για δικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του 

ασφαλίσματος (αν υπάρχει).

1.7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)

Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το οποίο περιγράφεται στο

Ασφαλιστήριο.

1.8 ΖΗΜΙΑ

Η ελάττωση της περιουσίας του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης συνεπεία 

επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου που καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση.

Ο όρος ζημία συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή απώλεια, που έχει 

σαν αποτέλεσμα την πραγματική μείωση της αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων. (Ο 

ορισμός αυτός αναφέρεται σε ασφάλιση περιουσίας και όχι προσώπων)

1.9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ -  ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα 

σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρεία, συνολικά ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του 

ασφαλιστικού συμφέροντος.

1.10 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ

Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρείας, που προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού 

κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήμα, είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, 

κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
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ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εταιρεία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για 

ζημιά ή ευθύνη που προξενήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν 

συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός εάν συμφωνήθηκε ρητά και ειδικά, 

το αντίθετο στο παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο:

2.1 Πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι) εισβολή, εχθροπραξίες πράξεις που 

μοιάζουν με πολεμικές, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, στάση, πραξικόπημα, κίνημα, 

ανταρσία, απεργίες, πολιτικές ταραχές, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, λαϊκές ή στρατιωτικές 

εξεργέσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, κίνημα, αντίσταση κατά της αρχής, κατάσταση 

πολιορκίας, κήρυξη στρατιωτικού νόμου και παρόμοιες ενέργειες ή εκδηλώσεις.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δηλώνεται και συμφωνείται, ότι ανεξαρτήτως της υπάρξεως συντρεχουσών αιτιών, η 

παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, δαπάνες ή έξοδα άμεσα ή 

έμμεσα οφειλόμενα σε/ή προερχόμενα από βιολογική/χημική μόλυνση ή ρύπανση, 

πυραύλους, ρουκέτες, βλήματα συνεπεία οποιοσδήποτε πράξεως τρομοκρατίας. Εάν η 

ασφαλιστική Εταιρεία διατείνεται ότι λόγω αυτής της εξαίρεσης, κάθε απώλεια, ζημία, 

δαπάνη ή έξοδα δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση, η ευθύνη απόδειξης του 

αντίθετου βαρύνει τον λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισμένο. Για το σκοπό αυτού του 

Πρασαρτήματος, τρομοκρατική ορίζεται μια ενέργεια που περιλαμβάνει, ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά, χρήση δύναμης ή βίας και /ή απειλής, κάθε ατόμου ή ομάδας/ες 

ατόμων είτε δρουν μόνοι τους είτε για λογαριασμό ή σε συνεργασία με άλλη/ες 

οργάνωση /εις ή κυβέρνηση/εις για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς 

ή εθνικιστικούς σκοπούς ή λόγους, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης να επηρεάσουν 

κάποια κυβέρνηση και /ή να θέσουν το κοινό ή κάποιο τμήμα του κοινού υπό το 

καθεστώς φόβου. Με το παρόν προσάρτημα επίσης εξαιρούνται απώλειες, ζημίες, 

δαπάνες ή έξοδα σχετίζονται με οποιαδήποτε δράση που αναλαμβάνεται για τον έλεγχο, 

την παρεμπόδιση, την καταστολή ή την καθοιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με 

οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας.
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Για το σκοπό αυτού του προσαρτήματος «μόλυνση» είναι η μόλυνση, δηλητηρίαση ή 

πρόληψη και /ή ο περιορισμός της χρήσης αντικειμένων εξαιτίας των επιδράσεων 

χημικών και/ή βιολογικών ουσιών.

Εάν η Ασφαλιστική Εταιρεία διατείνεται ότι λόγω αυτής της εξαιρέσεως, κάθε απώλεια, 

ζημία, δαπάνη ή έξοδα δεν καλύπτονται υπό την παρούσα ασφάλιση, η ευθύνη 

απόδειξης του αντιθέτου βαρύνει τον Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλιζομένο.

2.2 Σεισμούς, πλημμύρες, θύελλες, καταιγίδες, ηφαιστειακές εκρήξεις, τυφώνες, 

ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη φυσική αναταραχή ή φαινόμενα που συνιστούν 

ανώτερη βία.

2.3 Επικίνδυνους συναγωνισμούς, συμπλοκή ή άδικη επίθεση, διάπραξη ή απόπειρα 

διάπραξης παράνομης ενέργειας του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης χρήση 

τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών και μέθη.

2.4 Πυρηνικούς κινδύνους ή εκρήξεις, θερμότητα ή ακτινοβολία που προέρχονται από 

την μεταστοιχείωση ατομικού πυρήνα (διάσπαση, σύντηξη, ραδιενέργεια, κλπ) από την 

τεχνητή επιτάχυνση σωματιδίων, από διαρροή, ανάφλεξη ή έκρηξη ραδιενεργών υλικών, 

από πυρηνικά απορρίμματα ή κατάλοιπα της καύσης πυρηνικών καυσίμων, από 

ιονίζουσες ή άλλες ακτινοβολίες καθώς και από κάθε είδους πεδία όπως π.χ. 

ηλεκτρομαγνητικά.

2.5 Διαταγή οποιασδήποτε νομικής μορφής και οποιουδήποτε περιεχομένου, 

προερχόμενη από Δημόσια Αρχή (περιλαμβανόμενων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου) ανεξάρτητα του κύρους αυτής.

2.6 Δόλο ή βαριά αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια ή παράλειψη του Ασφαλισμένου ή του 

Λήπτη της ασφάλισης ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος ή των προσώπων που 

συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των 

τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά ή φύλαξη του αντικειμένου της 

ασφάλισης. Αν το παρόν συμβόλαιο εκδοθεί για ασφάλιση προσώπων θα εξαιρείται 

μόνον ο δόλος.

2.7 Οποιαδήποτε αποθετική ζημιά (διαφυγόν κέρδος).
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ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1 Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, με βάση την πρόταση 

ασφάλισης και τις έγγραφες απαντήσεις, που έχει υποβάλλει στην Εταιρεία ο Λήπτης της 

Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις 

έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Τα 

ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.

3.2 Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο 

Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία κάθε στοιχείο ή περιστατικό 

που γνωρίζουν, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου 

καθώς επίσης να απαντήσουν σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρείας.

3.3 Αν για οποιαδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή του 

Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας 

στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, 

η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, 

μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνάς αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των 

περιστατικών.

3.4 Η πρόταση της Εταιρείας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως 

καταγγελία αν μέσα σ 'ένα μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή.

3.5 Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (3.2) από αμέλεια Λήπτη της 

Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα της διάταξης της παρ. 

(3.3) και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η σύμβαση 

σύμφωνα με την διάταξη της παρ. (3.3) ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει 

αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει 

καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.

3.6 Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (3.3) από δόλο του Λήπτη της 

Ασφάλισης, ή του Ασφαλισμένου η Εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 

μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνάς από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η 

ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρεία 

απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο Λήπτης της
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Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεοϋνται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της 

Εταιρείας.

3.7 Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρείας στις 

περιπτώσεις των διατάξεων των παρ. (3.3) και (3.5) επιφέρει αποτελέσματα μετά 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή 

τον Ασφαλισμένο μετά την πάροδο ενός (1) μηνάς από τη λήψη της πρότασης 

τροποποίησης που προβλέπεται στην διάταξη της παρ. (3.4). Σε περίπτωση της διάταξης 

της παρ. (3.6), η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρεία δικαιούται των 

ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο επέλευσης του 

ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις διατάξεις των παρ. (3.5) και (3.6) 

περιορίζεται η ευθύνη της ή απαλλάσσεται αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

4.1 Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται στο 

Ασφαλιστήριο και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της 

τμηματικής καταβολής.

4.2 Η ασφάλιση λήγει κατά το τέλος της διάρκειας ασφάλισης που αναγράφεται στο 

ασφαλιστήριο.

4.3 Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη 

απόδειξη, που εκδίδεται προσηκόντως από την Εταιρεία.

4.4 Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το 

δικαίωμα στην Εταιρεία να καταγγείλει γραπτώς τη σύμβαση. Η καταγγελία επιφέρει την 

λύση της συμβάσεως μετά πάροδο ενός (1) μηνάς από τότε που θα περιέλθει στον 

Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί μέχρι 

τότε.

4.5 Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα 

διάρκεια αυτής, η Εταιρεία δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως ο 

Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη 

σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η 

Εταιρεία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση 

του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλος της διάρκειας ασφάλισης.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

5.1 Εάν, κατά το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής συμβάσεως υπάρχει ήδη, άλλη 

μία ή περισσότερες συμβάσεις καλύπτουσες τα ¡δια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή 

μερικώς, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν 

εγγράφως τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά, είτε με την πρότασή τους 

είτε, αμέσως με γραπτή δήλωση. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο 

ασφαλιστήριο.

5.2 Εάν, μετά την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής συμβάσεως και κατά την 

διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύμβαση καλύπτουσα τα ίδια ασφαλιστικά 

συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος 

υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην 

Εταιρεία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, η Εταιρεία τότε, εκδίδει την σχετική 

πρόσθετη πράξη στο Ασφαλιστήριο.

5.3 Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης 

ασφαλιστικής συμβάσεως, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα 

ασφαλιστική σύμβαση, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνάς αφού έλαβε γνώση της 

παράλειψης δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των μέχρι τον χρόνο καταγγελίας της 

σύμβασης δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής 

περίπτωσης πριν την καταγγελία, το ασφάλισμα περιορίζεται στο μέτρο που δεν 

καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Αν η παράλειψη δηλώσεως κατά το παρόν 

άρθρο έγινε σκόπιμα (από δόλο του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου), 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. (3.6) και (3.7) του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

5.4 Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις με κοινή συμφωνία του ίδιου ασφαλισμένου 

συμφέροντος και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρεία υποχρεούται σε καταβολή 

ποσοστού, μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική 

σύμβαση, ίσου προς τον λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που 

προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).

Ο παρών όρος (5.4) δεν θα έχει εφαρμογή στην κάλυψη θανάτου, Μόνιμης Ολικής ή 

Μερικής Ανικανότητας.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

6.1 Αν τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο διαδεχθεί άλλος στην 

ασφαλιστική σχέση και η Εταιρεία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος 

δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών που 

έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρείας επιφέρει αποτελέσματα 

μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιήλθε στον Λήπτη της 

Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.

6.2 Η Εταιρεία απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την 

πάροδο της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε η Εταιρεία και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε 

αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλόβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε την 

διαδοχή. Η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέφει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, η 

διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνοί επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από 

την διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

7.1 Κατά την διάρκεια της ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος 

υποχρεούται να δηλώσουν στην Εταιρεία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε 

που περιήλθε σε γνώση τους, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει 

σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η Εταιρεία το γνώριζε, δεν θα είχε 

συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε 

συνάψει με τους ίδιους όρους.

7.2 Η Εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να 

καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει τη τροποποίησή της. Οι διατάξεις των παρ. (3.3), 

(3.4), (3.5), (3.6) και (3.7) του παρόντος Ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και στην 

επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης.
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ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται:

8.1 Να ειδοποιήσουν μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση 

του το ζημιογόνο γεγονός την Εταιρεία.

8.2 Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλουν να ειδοποιήσουν 

αμέσως μόλις μάθουν το ζημιογόνο γεγονός, να κάνουν κάθε ενέργεια που θα έκαναν 

για το συμφέρον τους, με σκοπό την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς των 

ασφαλισμένων αντικειμένων και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις 

συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένοι. Σε 

περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παρούσας διάταξης, ο Λήπτης της ασφάλισης 

υποχρεούται σε αποζημίωση της εταιρείας.

8.3 Να διευκολύνουν και να δίνουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους 

εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για την διαπίστωση του 

ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.

8.4 Να μην αλλάξουν την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά την ζημιά, 

χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Να διαφυλάσσουν τα αντικείμενα που 

έπαθαν ζημιά και να τα έχουν διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή και 

πραγματογνώμονα της Εταιρείας, να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε επισκευή των 

βλαβέντων αντικειμένων και γενικά να μην προβαίνουν σε καμία αλλαγή του 

ασφαλισμένου χώρου χωρίς την έγκριση της Εταιρείας.

8.5 Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να δίνουν όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις 

συνέπειες επέλευσης του κινδύνου που ζητάει η Εταιρεία.

Μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Λήπτης της 

ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν στην Εταιρεία και 

γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς) που θα περιλαμβάνει:
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• Την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για την ζημιά ή απώλεια.

• Λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν

• Το ύψος αυτών των ζημιών ή απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των 

αντικειμένων

• Κατά το χρόνο επέλευσης της ζημιάς ή απώλειας χωρίς να προστεθεί κανένα 

κέρδος

• Τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν την ζημιά, των 

παθόντων και των μαρτύρων, το ιστορικό καθώς κα τα γεγονότα που 

επακολούθησαν

• Τις ενέργειες αυτών των ιδίων ή άλλων προσώπων, δικαστικές ή άλλες (π.χ. 

αστυνομικές) ιατρικές κλπ.

Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο 

Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να βεβαιώσουν ένορκα τα παραπάνω, χωρίς 

μια τέτοια βεβαίωση να δεσμεύει την Εταιρεία.

8.6 Να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση 

αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται έγερση απαίτησης μέσα σε 

οκτώ (8) ημέρες από τότε που αυτό περιήλθε σε γνώση του. Η γνωστοποίηση πρέπει να 

περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του 

ύψους της τυχόν απαίτησης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η 

Εταιρεία.

8.7 Πέραν των ανωτέρω υποχρεούται να πληροφορούν αμέσως και χωρίς 

καθυστέρηση η οποία δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις, την Εταιρεία για κάθε τι 

που έχει σχέση με το συμβάν ή περιαπτατικό που συνεπάγεται έγερση απαίτησης καθώς 

και την τυχόν απαίτηση αποζημίωσης τρίτου και που συνέβη ή που περιήλθε σε γνώση 

τους μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους γνωστοποίηση.

8.8 Να προωθούν μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στην Εταιρεία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο 

έγγραφο ή άλλο στοιχείο που αφορά την επέλευση του κινδύνου από όπου και αν 

προέρχεται αυτό.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

9.1 Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση 

της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στην Εταιρεία στην έκταση του 

ασφαλίσματος που κατέβαλε.

9.2 Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή 

του Δικαιούχου ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων του ή 

άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του 

ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρεία, παρά μόνο αν τα 

πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο.

9.3 Ο Λήπτης της Ασφάλισης και σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο 

Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να 

διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρεία. 

Παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρείας.

9.4 Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρείας, η παραγραφή των Αξιώσεων του 

Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν 

την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν 

από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.

Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος ενεργούν στην ασφάλιση για 

επαγγελματικούς λόγους, η Εταιρεία απαλλάσσεται στο μέτρο που από υπαιτιότητα των 

υπόχρεων ματαιωθούν τα δικαιώματα αναγωγής κατά του τρίτου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1 Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης παύει ισχύουσα ευθύς μόλις παρέλθει ο 

συμφωνημένος χρόνος διάρκειας αυτής είτε, αυτός είναι αρχικός είτε, συμφωνήθηκε 

μεταγενέστερα.

10.2 Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.

10.3 Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων καταγγελίας, η Εταιρεία 

έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για λόγους που αφορούν 

ενδεικτικά, την πολιτική της σε σχέση με τον συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές της
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ανάγκες ή σε περιπτώσεις που ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές περί τις ασφάλειες ή για άλλο σπουδαίο λόγο.

10.4 Η Εταιρεία δικαιούται επίσης να καταγγείλει την σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης 

σε πτώχευση του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή αν αυτός τέθηκε με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο 

Ασφαλισμένος δικαιούνται επίσης να καταγγείλουν την σύμβαση, αν η Εταιρεία 

κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του 

συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.

10.5 Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρεία και ο Λήπτης της 

ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και το 

ασφάλιστρο θα οφείλεται μέχρι τέλους της ασφαλιστικής περιόδου.

10.6 Η καταγγελία της συμβάσεως προς το έτερο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και 

με συστημένη επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. Η Εταιρεία δικαιούται να 

παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

10.7 Το ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε 

ποσού ασφαλίστρων όταν, μετά από τη ζημιά επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών 

του κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

11.1 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και τις 

περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και της αξίας του 

ασφαλισμένου κινδύνου κατά τον χρόνο του ατυχήματος. Έχει επίσης το δικαίωμα με 

τους πραγματογνώμονές της να ζητήσει από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον 

Ασφαλισμένο να φέρει στα γραφεία της ή στους πραγματογνώμονές της κάθε 

αποδεικτικό μέσο που νόμιμα είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των 

αιτιών και του ύψους της ζημιάς. Η υπαίτια παρακώλυση των ως άνω δικαιωμάτων της 

Εταιρείας από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, παρέχει σε αυτήν το 

δικαίωμα της αποκατάστασης κάθε ζημιάς της.

11.2 Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία δεν υποχρεούται να πληρώνει οποιοδήποτε 

ποσόν, μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ.). Η Εταιρεία ευθύνεται 

μόνον για ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση 

για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του αντικειμένου που
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καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κλπ) ή για 

μείωση αγοραστικής αξίας έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα.

Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνον της ζημιάς, η Εταιρεία υποχρεούται να 

αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός εάν τα έξοδα δημιουργήθηκαν 

αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες.

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

12.1 Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, που είναι 

καταβλητέο από την Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι, η Εταιρεία δεν αρνείται την 

κατ'αρχή ύπαρξη υποχρεώσεως για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, 

αποκλειστικά και μόνον, του ύψους του ασφαλίσματος υποβάλλεται στην κρίση και 

απόφαση ενός διαιτητού, (διαιτητική πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγράφως 

και από κοινού από τα μέρη.

Αν, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος κινήσει την διαδικασία για διαιτητική 

πραγματογνωμοσύνη, η δε Εταιρεία θεωρεί ότι δεν επέχει καμία υποχρέωση για 

καταβολή ασφαλίσματος, τότε, δηλώνει τούτο εγγράφως στον Λήπτη της Ασφάλισης ή 

τον Ασφαλισμένο, η δε σύμπραξη του στην διαδικασία γίνεται υπό την σαφή επιφύλαξη 

ότι το ποσό ασφαλίσματος, που τυχόν θα ορισθεί διαιτητικός, δεν θα είναι καταβλητέο 

στον Λήπτη της Ασφάλισης ή στον Ασφαλισμένο, παρά μόνον, εάν και όταν κριθεί με 

τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων τακτικών δικαστηρίων, ότι, υφίσταται κατ'αρχήν 

υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή ασφαλίσματος.

12.2 Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνον 

διαιτητή, τότε, διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από κάθε μέρος. Όταν, το ένα μέρος, 

πρώτο, διορίσει εγγράφως τον διαιτητή του, τότε, το έτερο μέρος, πρέπει να διορίσει 

εγγράφως τον διαιτητή του μέσα σε προθεσμία ενός ημερολογιακού μηνός, από την 

ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η 

προθεσμία αυτή του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε, στην περαιτέρω διαδικασία, 

χωρεί ο ήδη διορισθείς διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής.

12.3 Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από τον διορισμό του 

δεύτερου διαιτητή, διορίζουν από κοινού, εγγράφως, ένα επιδιαιτητή. Αν, ο διαιτητές 

δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε, τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος
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του Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε μέρους 

ή διαιτητή.

12.4 Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, 

χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν μπορέσουν να εκδώσουν ομόφωνα 

απόφαση επί της διαφοράς, μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που διορίσθηκε, 

καθοιονδήποτε τρόπο, ο επιδιαιτητής, τότε το ζήτημα της κρίσεως και αποφάσεως επί 

της διαφοράς περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος πρέπει να εκδώσει απόφαση 

μέσα σ 'ένα μήνα, από την ημέρα που περιήλθε σ'αυτόν η όλη υπόθεση. Παράταση 

της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης προθεσμίας του παρόντος άρθρου, 

επιτρέπεται μόνον, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή 

παραιτήσεως ορισμένου διαιτητού ή του επιδιαιτητή, διορίζεται, ανάλογα με την 

περίπτωση και σύμφωνα με τα ανωτέρω, άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή επιδιαιτητής και 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία, τηρουμένων των ανωτέρω προθεσμιών, ανάλογα με την 

περίπτωση. Οι διαιτητές, μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν την εύλογη αμοιβή αυτών.

12.5 Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη ή του επιδιαιτητή (εάν και οι 

δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν), είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, 

εφόσον τηρήθηκαν όλα τα ανωτέρω και συμπληρωματικό ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας σύμβασης είναι το Ελληνικό. Η σύμβαση υπόκειται 

στους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και τα Δικαστήρια της Αθήνας θα είναι 

αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε δικαστική επιδίωξη ή λύση της διαφοράς που 

απορρέει από την ερμηνεία των όρων της σύμβασης. Κάθε χρηματικό ποσόν που θα 

πληρώνει ή θα εισπράττει η Εταιρεία πρέπει να καταβάλλεται στο νόμισμα της Ελληνικής 

Δημοκρατίας.
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ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από 

τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν, αναφορικά με 

συμβάσεις ζημιών και μετά από πέντε (5) χρόνια αναφορικά με συμβάσεις προσώπων.

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν ασφαλιστήριο και τους συνημμένους 

όρους του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου περί Ασφαλιστικής Σύμβασης και της 

ισχύουσας Νομοθεσίας.

1.5. ΦΟΡΟΙ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Κ.Λ.Π.

Οι νομικές επιβαρύνσεις τελών χαρτοσήμου και φόρων στα ασφάλιστρα ή στις παροχές 

και τα τέλη και τυχόν έξοδα και συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξόφλησης 

αποζημιώσεως ή άλλης καταβολής, με βάση την παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση, 

βαρύνουν τον Λήπτη της ασφάλισης /Ασφαλισμένο ή τον εισπράττονταν τρίτο εκτός εάν 

έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο παρόν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά παρέκκλιση τυχόν οποιουδήποτε γενικού ή ειδικού όρου ή διάταξης του παρόντος 

Συμβολαίου ή κάποιου προσαρτήματος αυτού, δηλώνονται και συμφωνούνται τα 

ακόλουθα:

Α) Το παρόν Συμβόλαιο δεν καλύπτει απώλεια, ζημία, καταστροφή, παραμόρφωση, 

διαγραφή, αλλοίωση ή αλλαγή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά των (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΩΝ) ή την απώλεια χρήσης, την μείωση της 

λειτουργικότητας, ή δαπάνες/έξοδα οποιουδήποτε είδους τα οποία προκύπτουν εξαιτίας 

αυτών, ανεξαρτήτως υπάρξεως οποιασδήποτε αιτίας ή συμβάντος που συνεισφέρει 

ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε σειρά στην επέλευση της ζημίας.

75



Ως ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ νοούνται πράξεις έννοιες ή πληροφορίες τροποποιημένες 

σε μορφή τέτοια που να είναι χρήσιμη για την επικοινωνία , ερμηνεία ή επεξεργασία από 

ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κατάλληλο για την επεξεργασία 

στοιχείων ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενο εξοπλισμό που περιλαμβάνει προγράμματα, 

λογισμικό και άλλες κωδικοποιημένες εντολές για την επεξεργασία και τη διαχείρηση 

δεδομένων ή την κατεύθυνση και τη διαχείρηση τέτοιου εξοπλισμού.

Ως ΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ νοούνται μια ομάδα εντολών που προξενούν αλλοιώσεις ή 

βλάβες ή που εν πάση περιπτώσει είναι μη εξουσιοδοτημένες ή κάποιος κώδικας 

περιλαμβανομένης κάποιας ομάδας κακόβουλα και χωρίς εξουσιοδότηση εισαχθέντων 

οδηγιών ή κώδικα προγραμμάτων ή άλλης μορφής που μεταδίδονται δια μέσου 

συστημάτων υπολογιστών ή οποιοσδήποτε μορφής δικτύων. Ο ΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) και τους :

«Trojan Horses», «Worms» and «time and logic bombs».

B) Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας κίνδυνος από τους παρακάτω περιγραφόμενους 

κινδύνους προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία που περιγράφεται στην παραπάνω 

αναφερόμενη παράγραφο (Α), τότε το παρόν Συμβόλαιο, υπό την αίρεση όλων των 

λοιπών όρων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων του, κατά τη διάρκεια ισχύος του 

Συμβολαίου, σε ασφαλιζόμενα αντικείμενα που καλύπτονται από αυτό το Συμβόλαιο. 

Περιγραφόμενοι κίνδυνοι:

• Φωτιά

• Έκρηξη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(Υπερισχύουν των Γενικών του παρόντος όπου έρχονται σε αντίθεση με αυτούς) 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου για 

σωματικές βλάβες, περιλαμβανόμενης της ηθικής βλάβης 'η ψυχικής οδύνης, ή υλικές 

ζημιές από ατυχήματα που θα προξενηθούν σε τρίτους από άδικες πράξεις, παραλείψεις 

ή υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης ή των προστηθέντων
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τους και που προέρχονται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ή ασχολίες αυτών, που 

αναγράφονται στην περιγραφή του ασφαλιζομένου κινδύνου.

Ως αστική ευθύνη νοείται η υποχρέωση του ασφαλιζομένου προς αποζημίωση από 

άδικες πράξεις, παραλείψεις ή υπαιτιότητα όπως ορίζεται στα άρθρα 914 έως 932 του 

Αστικού Κώδικα εφ'όσον η άδικη πράξη η παράλειψη, ή υπαιτιότητα έγινες απ'αυτόν 

τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από τους προστηθέντες του, κατά την έννοια του άρθρου 

334 & 922 του Α.Κ. ή εάν ο Ασφαλισμένος είναι Νομικό πρόσωπο, από νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτού κατά την έννοια του άρθρου 71 του Α.Κ. ή προστιθέντες αυτού.

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Όρια ευθύνης της Εταιρείας

α) Μεμονωμένη ή ομαδική απαίτηση για σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές:

• το αναγραφόμενο στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ποσόν ή ποσά 

ασφαλιστικής κάλυψης που αποτελούν και το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας 

για κάθε μεμονωμένη ή ομαδική απαίτηση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 

του παρόντος ασφαλιστηρίου.

• Ρήτρα σειράς ζημιών

Όλες οι απαιτήσεις που προέρχονται από την ίδια ζημιογόνα αιτία θα θεωρούνται 

ένα συμβάν.

Β) Ανώτατο όριο Ευθύνης της Εταιρείας

Η ευθύνη της Εταιρείας για όλες τις απαιτήσεις κατά την διάρκεια της 

ασφαλιστικής περιόδου δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο ευθύνης της 

Εταιρείας όπως αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ.

2.2 Στο ποσό ή ποσά αυτά περιλαμβάνονται:

α) δικαστικά έξοδα και δαπάνες για την απόκρουση των αξιώσεων τρίτων κατά 

του Ασφαλισμένου.

β) πραγματοποιηθέντα έξοδα διάγνωσης, αποτροπής ή και περιστολής της ζημιάς, 

μετά την έγγραφη αίτηση της Εταιρείας.

γ) κάθε είδους επιβαρύνσεις που προστίθενται και επαυξάνουν το κύριο ποσό της 

οφειλής του Ασφαλισμένου έναντι του τρίτου, όπως είναι ενδεικτικά φόροι, τέλη 

ή άλλα δημόσια βάρη, τόκοι υπερημερίας κλπ.
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2.3 Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης 

γεννάται από την ημέρα έκδοσης τελεσίδικης απόφασης Ελληνικού Δικαστηρίου 

και εφ'όσον οι προϋποθέσεις της επιδικαζόμενης στον τρίτο αποζημίωσης 

συμπίπτουν με τις προϋποθέσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Ωστόσο η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εξοφλήσεως αποζημιώσεως, πριν από 

οποιαδήποτε δικαστική προσφυγή ή απόφαση, με εξώδικο διακανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η κάλυψη που παρέχεται με το παρόν ασφαλιστήριο, αφορά μόνο απαιτήσεις 

προερχόμενες από πράξεις, παραλείψεις, ή υπαιτιότητα οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα αποκλειστικά μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας εκτός εάν 

συμφωνηθεί και ορισθεί διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Εάν τα ασφάλιστρα του παρόντος ασφαλιστηρίου έχουν υπολογισθεί με βάση 

τους προσωρινούς υπολογισμούς και τις προβλέψεις του Ασφαλιζομένου, ο ίδιος 

υποχρεούται τα τηρεί ένα πλήρως ενημερωμένο αρχείο που θα περιλαμβάνει όλα 

τα σχετικά στοιχεία και να επιτρέπει στην Εταιρεία ή στον οποιοδήποτε 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της να επιθεωρεί και να ελέγχει το αρχείο αυτό, τα 

λογιστικά βιβλία και λοιπά έγγραφα που σχετίζονται με την παρούσα ασφάλιση. Ο 

Ασφαλισμένος θα πρέπει μέσα σ 'ένα μήνα από τη λήξη της ασφαλίσεως να 

παρέχει τις αναγκαίες για τον πιο πάνω έλεγχο διευκολύνσεις και διευκρινίσεις 

καθώς και όλα τα αιτηθέντα από την Εταιρεία στοιχεία και πληροφορίες.

Στη συνέχεια τα ασφάλιστρα για τη λήξασα ασφαλιστική περίοδο θα 

αναπροσαρμόζονται και η τυχούσα προκύπτουσα διαφορά θα καταβάλλεται από 

ή θα επιστρέφεται στον Ασφαλισμένο ανάλογα με την περίπτωση, αρκεί τα 

ασφάλιστρα της οποιοσδήποτε ασφαλιστικής περιόδου να μην είναι λιγότερα από 

τα ελάχιστα προκαταβλητέα και μη επιστρεπτέα ασφάλιστρα που αναφέρονται 

στο Ασφαλιστήριο.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

5.1 Ουδεμία ομολογία, προσφορά, υπόσχεση, πληρωμή ή αποζημίωση θα παρέχεται 

υπό ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης χωρίς την 

έγγραφη έγκριση της Εταιρείας η οποία δικαιούται εάν το επιθυμεί να αναλάβει 

και επιδιώξει στο όνομα του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης την 

υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οποιοσδήποτε απαιτήσεως. Ομοίως η Εταιρεία 

δικαιούται να προσβάλλει για ίδιο λογαριασμό και όφελος και στο όνομα του 

Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης κάθε αξίωση αποζημίωσης τρίτου, 

ζημίας ή ετέρας, δυναμένη προς τούτο όπως και κατά την απόλυτη κρίση της να 

διευθύνει κάθε δικαστική ή εξώδικη διαδικασία ή διακανονισμό κάθε απαιτήσεως, 

ο δε Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να παρέχουν κάθε 

αιτούμενη από την Εταιρεία πληροφορία και συμπαράσταση.

5.2 Στα αντικείμενα και στην έκταση που η Εταιρεία ενεργεί αυτή, στο όνομα του 

Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της ασφάλισης δεν έχουν το δικαίωμα 

να αναμειγνύονται και να ενεργούν κατά οποιοδήποτε τρόπο, εκτός αν τους 

ζητηθεί τούτο από την Εταιρεία ή αν αυτή συναινεί εγγράφως.

5.3 Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της ασφάλισης δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε 

ικανοποίηση του ζημιωθέντος τρίτου, ολικά ή μερικά και με οποιοδήποτε τρόπο 

(είτε καταβάλλοντας ή υποσχόμενοι χρηματική αποζημίωση, είτε αποκαθιστώντας 

την ζημιά με επισκευή ή αντικατάσταση του βλαβέντος ή απολεσθέντος 

αντικειμένου κλπ.) εκτός εάν η Εταιρεία παράσχει προς τούτο έγγραφη 

συναίνεση, οπότε πρέπει να τηρούνται και οι όροι που ενδεχομένως θα 

περιέχονται στο έγγραφο της συναίνεσης.

5.4 Κάθε τυχόν ανάμειξη του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης κατά 

παράβαση όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο (π.χ. ανάμειξη αυτών σε προσπάθεια 

της Εταιρείας για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με τον τρίτο) καθιστά 

αυτούς υπεύθυνους για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε υποστεί εκ τούτου η Εταιρεία, η 

οποία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
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5.5 Ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν σε 

κάθε ενέργεια δικαστική ή εξώδικη, σχετικά με την αξίωση τρίτου, εφόσον τους 

ζητείται από την Εταιρεία και είναι νόμιμη. Την σκοπιμότητα κάθε τέτοιας 

ενέργειας κρίνει η Εταιρεία.

5.6 Στην περίπτωση οφειλής αποζημίωσης η Εταιρεία έχει το δικαίωμα είτε να 

αποζημιώσει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, απαλλασσόμενη από 

κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη προς τους τρίτους είτε να 

αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός εάν ο Λήπτης 

της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δηλώσει εγγράφως ότι απαλλάσσει την 

Εταιρεία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της.

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΚΑΙ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

6.1. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζμένος υποχρεούνται να αναγγείλουν στην

Εταιρία το αργότερο εντός 8 ημερών κάθε πράξη ή παράλειψη από την οποία 

προκύπτει ή μπορεί να προκύψει απαίτηση τρίτου, κατ αυτού καθώς και κάθε 

αξίωση τρίτου που θα προβληθεί εναντίον του για ζημιές για τις οποίες έχει 

συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη με το παρόν.

6.2. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος αυτοπροσώπως ή μέσω κατάλληλων 

προσώπων ή δημοσίων αρχών, υποχρεούνται να λαμβάνουν έγκαιρα κάθε 

προσήκον μέτρο που μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό ή/και την μη επέκταση 

της ζημιάς.

6.3. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται πέραν των ανωτέρω:

α. Να πληροφορούν εγγράφως αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, η οποία δεν 

δικαιολογείται από τις περιστάσεις, την πράξη ή παράλειψη καθώς και τις σε γνώση 

τους μετά την κατά τις προηγούμενης παραγράφους αναγγελία.

β. Να αποστέλλουν στην εταιρία ομοίως ως ανωτέρω, κάθε μαζί με δική τους έκθεση, 

σχετικά με ενέργειες αυτών των ιδίων ή άλλων προσώπων, δικαστικές ή άλλες (π.χ. 

αστυνομικές), ιατρικές.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

I. Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απαιτήσεις τρίτων κατά του ασφαλιζομένου για 

σωματικές βλάβες η υλικές ζημιές που κατά οποιοδήποτε τρόπο και έκταση, 

προέρχονται, παρακαλούνται ή πηγάζουν:

7.1. Από μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στις οποίες συμβαλλόμενος

είναι ο ασφαλισμένος. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι 

εκδοχέας δικαιωμάτων ή ανάδοχος υποχρεώσεων εκ συμβάσεως, με τον Συμβαλλόμενο.

7.2. Από ενέργειες ή παραλείψεις του ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης ή 

των προστηθέντων τους εάν και καθ' όσον αυτές έγιναν από δόλο.

7.3. Από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιοσδήποτε φύσης που συνέβησαν ή υπήρχαν 

πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας ασφάλισης και ήταν γνωστά (ή έπρεπε να είναι 

γνωστά λόγω της φύσης αυτών) στον ασφαλισμένο ή στον Λήπτη της Ασφάλισης.

7.4. Από πτώχευση η από κάθε είδους πρόστιμα η χρηματικές ποινές ,ποινές η 

αποζημιώσεις καταβλητέες προς παραδειγματισμό η/ και τιμωρία, εξαγορά ποινή και 

έξοδα ποινικής δικής η δυσφημήσεις η συκοφαντική δυσφήμιση.

7.5. Από ρύπανση η μόλυνση του περιβάλλοντος οποιοσδήποτε μορφής και οφειλόμενη 

σε οποιοδήποτε αιτία καθώς και οι συνέπειες της καθώς το κόστος καθαρισμού η 

απομάκρυνσης αυτών των μολυσματικών ουσιών

7.6. Από αιτία για οποία ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να καλύπτει 

απόν άλλη η άλλες ασφαλίσεις η οφείλονται σε μη τήρηση διατάξεων νομών η άλλων 

κανονιστικών ρυθμίσεων που έχουν σχέση με την ασφάλεια του κοινού.

7.7. Οφείλονται σε περιστατικά ανώτερης βίας οποιουδήποτε είδους όπως ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά σεισμός πλημμυρά καταιγίδα υποχώρηση η διάβρωση εδάφους λόγω 

βροχοπτώσεων και κατολίσθηση.

7.8. Οφείλονται σε πτώση, κλονισμό, δόνηση, μετακίνηση ή εξασθένηση των 

υποστηριγμάτων ή θεμελίων οποιουδήποτε είδους κτηρίων, χτισμάτων, ή άλλων 

κατασκευών(άρθρο 925 Α.Κ). Ομοίως για ατυχήματα οφειλόμενα άμεσα ή έμμεσα σε 

καθίζηση, κατολίσθηση ή κατάρρευση εδάφους από καταδευαστικές εν γένει εργασίες.
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7.9. Οφείλονται σε κάθε είδους οικοδομικές εργασίες, του ασφαλισμένου ή Λήπτη της 

ασφάλισης εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο παρόν.

7.10. Αφορούν ή καθιστούν δικαιούχους τον ίδιο τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της 

ασφάλισης ή συγγενικά τους πρόσωπα, δηλαδή σύζυγο ή συγγενή μέχρι των 2° βαθμό, 

έστω και από αγχιστεία εφ' όσον υπήρχε συνοίκηση κατά τον χρόνο του ζημιογόνου 

γεγονότος.

7.11. Αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της 

ασφάλισης με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου (εργολαβία) ή Εταιρίας 

οποιουδήποτε τύπου ανεξάρτητα από το εάν η ζημιά προσκλήθηκε κατά την διάρκεια 

της εργασίας ή της εκτέλεσης του έργου και ίδιος όταν οι σχετικές απαίτησες 

στηρίζονται σε διατάξεις που ρυθμίζουν ευθύνη εργοδότη από εργατικά ατυχήματα η 

ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Εφ' όσον ο λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος 

είναι Νομικό πρόσωπο, δεν καλύπτονται ούτε ή ζημιές που προκαλούνται στους 

συνεταίρους του, στα μέλη της οικογένειας τους και στα πρόσωπα που έχουν προστεθεί 

από το ασφαλισμένο νομικό πρόσωπο.

7.12. Από κάθε επαγγελματικό λάθος, παράλειψη ή συμβουλή που προέρχεται από την 

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου ή του Λήπτη της 

ασφάλιση και των προστηθέντων του.(Επαγγελματική Αστική Ευθύνη).

7.13. Από την παραγωγή, κατασκευή, επισκευή, επεξεργασία, συντήρηση, λειτουργία, 

διακινήσει, εμπορία κ.λ.π προϊόντων (Αστική Ευθύνη Προϊόντος).

7.14. από την κυριότητα, συντήρηση εκμετάλλευση, χρήση ή λειτουργία αεροδρομίου, 

λυμένος, ναυπηγείου ή αθλητικών εγκαταστάσεων. Από τη κυριότητα, συντήρηση 

εκμετάλλευσης, χρήση, λειτουργία ή κυκλοφορία σκαφών,(θαλασσίων, ποταμιών, 

λιμναίων) αεροσκαφών, αυτοκινήτων, και οποιουδήποτε είδους τροχοφόρων 

περιλαμβανομένων και των ποδηλάτων ,ανελκυστήρων, γερανών ή άλλου είδους 

μηχανημάτων εργοταξίων, που ανήκουν η χρησιμοποιούνται από το Λήπτη της 

ασφάλισης ή των Ασφαλισμένο ή από τους προστηθέντες ή υπεργολάβους αυτού καθώς 

και από ζώα (άρθρο 924Α.Κ.).
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7.15. Από την φόρτιση, εκφόρτωση, μεταφοράς ή παραλαβή πραγμάτων από κάθε 

είδους μεταφορικά μέσα καθώς και ζημιές σε αυτά τα ίδια τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

7.16. Από την κατασκευή, και παράγωγη αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, μεταφορά 

ή χρήση πυροτεχνημάτων ,επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε 

είδους εκρηκτικών, αερίων και/ή αερίων υπό πίεση σε δοχεία (η εξαίρεση δεν ισχύει για 

αέρια χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά σε οικιακές εφαρμογές) ή ταξικών όσιων ή 

καπνών.

7.17. Προξενούνται από δηλητηρίαση ή δηλητηρίαση από παρουσία ξένης ουσίας σε 

τροφές, ποτά ή προϊόντα κάθε είδους καθώς και από ασθένεια οποιουδήποτε είδους και 

μορφής.

7.18. Από τις κατ'αλλήλων αμοιβαίες απαιτήσεις που εγείρονται μεταξύ τους 

περισσοτέρων προσώπων που συνασφαλίζονται με το παρών συμβόλαιο ή για 

απαιτήσεις από άτομα, μέρη ,οντότητες ή εταιρίες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν, 

ελέγχονται,λειτουργούν ή διευθύνονται από τον Ασφαλισμένο.

Επί πλέον των αναφερόμενων ανωτέρων εξαιρέσεων η Εταιρία δεν θα καλύπτει 

απαιτήσεις τρίτων κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου για υλικές ζημιές 

προερχόμενες ή επερχόμενες:

7.19. Από πυρκαιά ή βραχυκύκλωμα, καθώς και κάθε είδους έκρηξης είτε προκληθεί 

πυρκαιά είτε όχι ή από υδραυλική ή αποχετευτική εγκατάστασης, από υγρασία ή 

διαφυγή ή εισροή υδάτων.

7.20. Από κάθε είδους ζημία (περιλαμβανόμενης της πυρκαιάς και της κλοπής)

σε περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ή ανήκουν στην κυριότητα ή βρίσκονται 

υπό την κατοχή ή τελούν υπό την φροντίδα , την φύλαξη την προστηθέντων τους ή 

των υπεργολάβων τους ή έχουν μισθωθεί από αυτούς , περιλαμβανομένων και των 

ιδίων ζημιών σε κτήρια ή εγκαταστάσεις μέσα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες που 

αποτελούν το αντικείμενα της παρούσας ασφάλισης.

7.21. Επερχόμενες σε δίκτυα της ΔΕΗ, του OTE, της Εταιρίας Υδάτων ή άλλου 

Κοινωφελούς Οργανισμού.

7.22. Από ζημιές ή απώλειες σε σοδειές , δάση, καλλιεργημένες εκτάσεις και 

αρχαιολογικά ευρήματα.

83



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CAMPING-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

-ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ -

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα 

συμβούν σε αυτούς από τη λειτουργία των χώρων του camping ή της κατασκήνωσης 

και οφείλονται σε αμελείς πράξεις δικές του ή του προσωπικού του.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Α ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Β ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Γ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ /ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

15,000 30,000 60,000

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 6,000 10,000 15,000

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 30,000 60,000 120,000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 60,000 120,000 240,000

Για τα campings τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση των αριθμό των θέσεων για 

τροχόσπιτα ή/και σκηνές. Για τις κατασκηνώσεις πρέπει να γνωρίζουμε τον αριθμό των 

παιδιών σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, καθώς και το ελάχιστο και μέγιστο της 

ηλικίας τους.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Σε κάθε ζημία και αξίωση ΕΥΡΩ 150
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ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ CAMPING ANA ΘΕΣΗ

Α ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Β ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Γ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

1,80 ευρώ 2,50 ευρώ 3,20 ευρώ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Α ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Β ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Γ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

120 ευρώ 175 ευρώ 230 ευρώ

Τα ως άνω ασφάλιατρα αφορούν περίοδο λειτουργίας μέχρι έξι (6) μήνες. Για περίοδο 

λειτουργίας άνω των έξι μηνών, χρεώνεται επασφάλιστρο 20%.

ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ANA ΑΤΟΜΟ

Α ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Β ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Γ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

ANA ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 1,00 ευρώ 1,25 ευρώ 1,50 ευρώ

ANA ΑΤΟΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 
ΕΤΩΝ

0,85 ευρώ 1,10 ευρώ 1,30 ευρώ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Α ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Β ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

Γ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΥΡΩ

200 ευρώ 290 ευρώ 350 ευρώ

> Τα ασφάλιστρα πρέπει να υπολογίζονται για το συνολικό αριθμό των ατόμων σε 

όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους.

> Σε περίπτωση ύπαρξης εστιατορίου/ καφετέριας, μπορεί να δοθεί κάλυψη 

επιπλέον και τις αστικής ευθύνης από ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ με 

επασφάλιστρο 20%.
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Σε κάθε ζημιά και αξίωση συνέπεια τροφικής δηλητηρίασης το 10% 

του ποσού της ζημίας /αξίωσης με ελάχιστο ΕΥΡΩ 600.

> Σε περίπτωση κάλυψης επιπλέον και της ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

υπολογίζεται επασφάλιστρο 25%.

> ΔΕΝ δίνεται η κάλυψη της πυρκαγιάς σε camping και κατασκηνώσεις.

-ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτος 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.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Περίοδος λειτουργίας της κατασκήνωσης.

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ

Σωματικές βλάβες 10,000 ευρώ 20,000 ευρώ

Υλικές ζημίες 10,000 ευρώ

Ανώτατο Όριο Ευθύνης για 
όλη την διάρκεια ασφαλίσεως

30,000 ευρώ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Σε κάθε υλική ζημία ΕΥΡΩ 150.
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ΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

■ 0  αριθμός ατόμων (μέγιστη δυναμικότητα σύμφωνα με την άδεια της 

κατασκήνωσης).

■ Αριθμός σκηνών.

■ Αριθμός τροχόσπιτων.

■ Επιφάνεια σε τ.μ.

ANA ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΣΚΗΝΗΣ/ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ

ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 
ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

3 ευρώ 10 ευρώ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

300 ευρώ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ:

■ Σε περίπτωση αναλογικής αύξησης των ορίων του βασικού πακέτου καλύψεων 

και έως τετραπλάσια όρια, το ασφαλιστέο του βασικού πακέτου καλύψεων 

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

όρια ¡ασφάλιστρο βασικού πακέτου X I,2)

■ Για μεγαλύτερες καλύψεις απαιτείται έγκριση του τομέα.

Στην κάλυψη περιλαμβάνεται ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και τροφικοί δηλητηρίαση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

« Ατυχήματα οποιοσδήποτε φύσης τα οποία τυχόν θα συμβούν σε κατασκηνωτές ή 

άλλους τρίτου εντός της θαλάσσης.

■ Σωματικές βλάβες και/ ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε κατασκηνωτές ή 

από άλλους κατασκηνωτές (κατ' αλλήλων).
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■ Τυχόν υλικές ζημιές και/ ή απώλεια περιουσιακών στοιχείων ή προσωπικών ειδών 

των κατασκηνωτών.

■ Απαιτήσεις που δεν θα προέρχονται από σωματικοί λαβή ή υλική ζημιά των 

κατασκηνωτών.

-ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου 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 χωρών του καλυπτόμενου Camping συνέπεια 

ενεργειών ή παραλήψεων του Ασφαλιζόμενου 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, μεταδοτική, 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.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CAMPING

Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα 2 Πρόγραμμα 3

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ

€ 58.694 € 146.735 €220.102

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ 
ΓΕΓΟΝΟΣ

€ 117.388 € 293.470
€ 440.205

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ € 29.347 € 73.367 € 146.735

ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ € 146.735 € 440.205 € 586.940
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ING ΚΩ Δ ΙΚΟ Σ
O B JEC T

Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α

ΕΛΑΧΙΣΤΑ Ο Λ ΙΚΑ  ΑΝ Α  
Τ ΡΟ ΧΟ ΣΠ ΙΤ Α  ΚΑΙ 
ΣΚΗ Ν ΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ Ο Λ ΙΚΑ  ΑΝ Α  
Τ ΡΟ ΧΟ ΣΠ ΙΤ Α  
ΚΑΙ ΣΚΗ Ν ΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ Ο Λ ΙΚΑ
ΑΝ Α
ΚΛΙΝΗ

’ING 1201
€  146.73 €  1,17 €  205.42 €  1,46 €  293 .47 €  1.76

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ε Π ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 20% 01106

ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ 30% 01105

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10% ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΟ MEMO

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ& CAMPING 20% 01107

ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ 50% 01001

- Κλοπή αντικείμενων πελατών € 586,94 ανά αντικείμενο.

- Κάλυψη ευθύνης εργοδότη είναι 35% επάνω στα βασικά ασφάλιστρα.

- Δικαίωμα:20% Στα προγράμματα 1,2,3 και από 0% έως 50% στο Ελεύθερο 

Πρόγραμμα.

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 μπορεί να τα πειράξει.

Εάν δώσουμε Όριο Ευθύνης μεγαλύτερο του τελευταίου προγράμματος, θα 

υπολογιστούν τα ασφάλιστρα αναλογικά και ο χρηστής θα έχει την δυνατότητα να τα 

αλλάξει με ελάχιστα ασφάλιστρα, τα ασφάλιστρα του τελευταίου πακέτου.
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

1. Ερωτηματολόγιο καλύψεις αναγκών του πελάτη

2. Ενημέρωση του πελάτη για τα προγράμματα, το κόστος, την σημασία της 

ασφαλίσεις.

3. Πρόταση καλύψεις αναγκών του.

4. Αίτηση ασφάλισης.

5. Εκτίμηση κινδύνου, έλεγχοι.

6. Τιμολόγηση του κινδύνου.

7. Ασφάλιση-Έκδοση Ασφαλιστηρίου.

8. Έντυπα Υπαναχώρησης-Εναντιώσεις.

9. Πληρωμή Ασφάλιστρου-Έναρξη ασφάλισης.

Σχετικά έντυπα βλέπετε στο Παράρτημα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

-ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜ ΕΝΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ξενοδοχείο: δυναμικότητας 1.392 κλινών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων 

(πελατών/επισκεπτών) για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από τη λειτουργία 

των χώρων Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή 

παραλείψεις δικές του ή του προσωπικού του.

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνονται και:

1. Αστική Ευθύνη συνέπεια Κλοπής προσωπικών αντικειμένων πελατών,

2. Αστική Ευθύνη για υλικές ζημίες που θα προκληθούν από τον Ασφαλιζόμενο ή το 

προσωπικό του στα αυτοκίνητα των πελατών/επισκεπτών, εντός των χώρων 

στάθμευσης,

3. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργείες των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο 

κτίριο,

4. Τροφική Δηλητηρίαση και

5. Αστική Ευθύνη Εργοδότη για ατυχήματα που θα συμβούν στο υπαλληλικό προσωπικό 

του Ασφαλιζόμενου εντός των χώρων της επιχείρησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ετήσια από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Από Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(σωρεύτηκα για όλα τα ξενοδοχεία)
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α) Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

Σωματικές βλάβες/Θάνατος & Υλικές ζημιές

ανά ζημιογόνο γεγονός :€ 400.000,00

Για όλη τη διαρκείς της ασφάλισης :€ 1.000.000,00

Στα ανωτέρω όρια Γενικής Αστικής Ευθύνης, συμπεριλαμβάνονται τα εξής Υπό-όρια:

Ι.Αστική Εύθηνη έναντι τρίτων νια ζημίες που θα προκληθούν στους γώρους 

στάθυευσπε

Υλικές ζημίες ανά ζημιογόνο γεγονός,

μέχρι ποσού :€ 15.000,00

Για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης :€ 30.000,00

Σ.Αστική Ευθύνη Εονοδότη 

Σωματικέ βλάβες/Θάνατος κατ'άτομο 

μέχρι ποσού

Ομαδικό ατύχημα, μέχρι ποσού 

Για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης

€ 20.000,00 

€  100.000,00 

€ 300.000,00

3. Αστική Ευθύνη συνέπεια κλοπήε προσωπικών ειδών των πελατών εντόε δωυατίων 

ΓεΕαιοουυένων των πολυτίυων ειδών και γοηυάτωνί

Όριο αποζημίωσης :€ 600,00 ανά πελάτη/οικογένεια

:€ 3.000,00 ανά ζημιογόνο γεγονός 

& για όλη τη διάρκεια 

της ασφάλισης.

4. Αστική Ευθύνη συνεπεία κλοπής πολυτίμων ειδών και χρημάτων που έγουν δοθεί 

στον Ξενοδόγο προς φύλαξη εντός θυρίδων

Όριο αποζημίωσης :€ 600,00 ανά θυρίδα

:€ 3.000,00 ανά ζημιογόνο γεγονός 

& για όλη τη διάρκεια 

της ασφάλισης.
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Ανώτατο όριο για το Σύνολο των Καλύψεων € 1.000.000,00

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ σε κάθε ζημιά/αξίωση

- Τροφική Δηλητηρίαση και ζημίες εντός του χώρου στάθμευσης: 10% με ελάχιστο € 

600,00

- Κλοπή:€ 150,00

- Λοιπές ζημίες: € 250,00

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : € 3,00 ανά κλίνη ήτοι € 8.757,00

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα προσφορά δεν καλύπτονται:

1. η Επαγγελματική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου και των προσώπων που βρίσκονται 

στην υπηρεσία του.

2. ζημίες που θα συμβούν από ή κατά τη διάρκεια θαλάσσιων σπόρ.

3. ζημίες που θα συμβούν ή εξ'αιτίας της λειτουργίας του ελικοδρομίου του 

ξενοδοχείου.

4. ζημίες που θα προξενηθούν στα αυτοκίνητα των πελατών/επισκεπτών εντός των 

χώρων στάθμευσης και θα οφείλονται σε: Πυρκαγιά, Κλοπή(ολική ή μερική), Οδήγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Τροφική δηλητηρίαση θεωρείται όταν παρουσιασθούν τα ίδια συμπτώματα σε 

τουλάχιστον τρία(3) άτομα.

2. Η κάλυψη των κολυμβητικών δεξαμενών παρέχεται μόνο εφόσον λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

3. Η κάλυψη για τους ανελκυστήρες ισχύει μόνο εφόσον είναι νόμιμα εγκατεστημένοι.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΗ-

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜ ΕΝΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ξενοδοχείο: δυναμικότητας 980 κλινών

δυναμικότητας 80 μονόκλινα 

δυναμικότητας 100 τρίκλινα 

δυναμικότητας 300 δίκλινα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων

(πελατών/επισκεπτών) για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από τη λειτουργία 

των χώρων Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή 

παραλείψεις του ιδιοκτήτη του ή του προσωπικού του, όπως προβλέπονται από το 

Αστικό Κώδικα.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

1. Αστική Ευθύνη συνέπεια Κλοπής προσωπικών αντικειμένων πελατών,

2. Αστική Ευθύνη για υλικές ζημίες που θα προκληθούν από τον Ασφαλιζόμενο ή το 

προσωπικό του στα αυτοκίνητα των πελατών/επισκεπτών, εντός των χώρων 

στάθμευσης,

3. Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της πισίνας της επιχείρησης.

4. Αστική Ευθύνη του μπαρ της επιχείρησης.

5. Αστική Ευθύνη Εργοδότη για ατυχήματα που θα συμβούν στο υπαλληλικό προσωπικό 

του Ασφαλιζόμενου εντός των χώρων της επιχείρησης.

6. Αστική Ευθύνη του εστιατορίου της επιχείρησης.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ετήσια από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
αΐ Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

Σωματικές βλάβες/Θάνατος : € 200.000,00

Υλικές ζημιές ανά ζημιογόνο γεγονός : € 80.000,00

Για όλη τη διαρκείς της ασφάλισης/ομαδικό : € 500.000,00

Στα ανωτέρω όρια Γενικής Αστικής Ευθύνης συμπεριλαμβάνονται τα εξής Υπο-όρια:

Ι.Αστική Εύθηνη έναντι τρίτων νια Εηυίεο που θα ποοκληθούν στους γώρους

στάθυευσηο

Υλικές ζημίες ανά ζημιογόνο γεγονός : € 15.000,00

Για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης : € 40.000,00

2.Αστικπ Ευθύνη Εονοδότη 

Σωματικέ βλάβες/Θάνατος 

Ομαδικό ατύχημα 

Για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης

€ 30.000,00 

€ 90.000,00 

€ 250.000,00

3.Αστική Ευθύνη συνεπεία κλοπής προσωπικών ειδών των πελατών εντός 

δωματίων/εξαιρουμένων γρημάτων, χρεογράφων κ' τιυαλωών")

Όριο αποζημίωσης : € 600,00 ανά δωμάτιο

:€6.000,00 για όλη την 

ασφαλιζόμενη επιχείρηση και για 

το σύνολο της ασφαλιστικής 

περιόδου.
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4. Αστική Ευθύνη συνέπεια κλοπήε ωυλασσόυενων αποσκευών πελατών.

Όριο αποζημίωσης :€ 1000,00 για κάθε μεμονωμένο

γεγονός.

:€6.000,00 για κάθε ομαδικό

ατύχημα και σύνολο 

ανά ασφαλιστική 

περίοδο.

5. Γενική αστική ευθύνη έναντι τοίτων για Εημιέε που θα προκλπθούν στην πισίνα. 

Σωματικέ βλάβες/Θάνατος : € 40.000,00

Ομαδικό ατύχημα : € 120.000,00

Για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης : € 250.000,00

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ σε κάθε ζημιά

- Τροφική Δηλητηρίαση και ζημίες εντός του χώρου στάθμευσης: 15% με ελάχιστο € 

500,00

- Κλοπή: € 100,00

- Λοιπές ζημίες: € 220,00

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : € 7,00 ανά δωμάτιο ήτοι € 3.360,00

Επιπλέον 15% επί αυτού για εστιατόρια και μπαρ.

Επιπλέον 15% επί αυτού για πισίνα και πάρκιν.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : € 4830,00

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα προσφορά δεν καλύπτονται:

1. Σωματική βλάβη ή ζημία η οποία προκαλείται από την παραμονή οποιοσδήποτε 

πλωτού μέσου ή σκάφους, αεροσκάφους ή μηχανοκίνητου οχήματος σε χώρους της 

ασφαλιζόμενης επιχείρησης είτε αυτό ανήκει σε τρίτους είτε σε πελάτες της

ασφαλιζόμενης επιχείρησης, καθώς και Σωματική βλάβη ή ζημία η οποία προκαλείται από
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την σε αθλήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα συμπεριλαμβανομένων ειδικά 

των SKI, WIND-SERFING, ΙΠΠΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ.

2. Στις Υλικές Ζημιές δεν καλύπτονται χρήματα, χρεόγραφα και τιμαλφή .

3. Η Επαγγελματική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου και των προσώπων που βρίσκονται 

στην υπηρεσία του.

4. Δεν καλύπτεται σωματική βλάβη ή ζημιά προκαλούμενη από την συμμετοχή σε 

εκδρομές και εν γένει εκδηλώσεις διοργανωμένες από την ασφαλιζόμενη επιχείρηση και 

πραγματοποιούμενες έξω από τον χώρο λειτουργίας της.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τροφική δηλητηρίαση θεωρείται όταν παρουσιασθούν τα ίδια συμπτώματα σε 

τουλάχιστον τρία(3) άτομα.

2. Η κάλυψη των κολυμβητικών δεξαμενών παρέχεται μόνο εφόσον λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

3. Η κάλυψη για τους ανελκυστήρας ισχύει μόνο εφόσον είναι νόμιμα εγκατεστημένοι.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CAMPING

-ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΗ-

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜ ΕΝΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Camping: περιλαμβάνει 50 θέσεις για τροχόσπιτα

>> 150 θέσεις για σκηνές

> > πισίνα

> > εστιατόριο

>> μπαρ

>> ντίσκο

>> πάρκιν

>> γήπεδο μπάσκετ

Βρίσκεται σε παραλιακή ζώνη και καταλαμβάνει 8000 τ.μ. έχει 10 εργαζόμενους και 

μπορεί να κατασκηνώσουν άτομα όλων των ηλικιών.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου έναντι 

(πελατών/επισκεπτών) για σωματικές βλάβες/θάνατο και υλικές ζημιές 

λειτουργία της επιχείρησης.

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνονται και:

1. Αστική Ευθύνη για τροφική δηλητηρίαση λόγο χρήσης εστιατορίου, μπαρ.

2. Αστική Ευθύνη για χρήση πισίνας και αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ετήσια από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σωματικές βλάβες/Θάνατος 1 άτομο 

Υλικές ζημιές 

Ομαδικό ατύχημα 

Σύνολο ευθύνης εταιρίας 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ για κάθε ζημιά

:€ 60000,00 

:€ 15000,00

:€ 120.000,00 

:€ 2400.000,00 

:€ 150000,00

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :€ 1,00 ανά άτομο ή

:€ 1,50 ανά σκηνή ή

:€ 1,80 ανά θέση τροχόσπιτου

ΣΥΝΟΛΟ :€ 225,00 σκηνές

:€ 90,00 τροχόσπιτα

Επιπλέον 20% επί αυτού για εστιατόρια, μπαρ. 

Επιπλέον 20% επί αυτού για ντίσκο.

Επιπλέον 20% επί αυτού για πισίνα.

Επιπλέον 20% επί αυτού για εργοδοτική 

Αστική Ευθύνη (προαιρετικά).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ :€ 653,184

τρίτων 

κατά τη
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα προσφορά δεν καλύπτονται:

1. Κάλυψη πυρκαγιάς (λόγο δέντρων).

2. Κάλυψη κλοπής υπαίθρια ανοιχτά (ο καθ' ένας είναι υπ ' ευθυνος για τον εαυτό 

του).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ι.Τα ασφάλιστρα αφορούν περίοδο λειτουργίας έως 6 μήνες. Για περιόδους λειτουργίας 
μεγαλύτερο 6 μηνών θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα επιπλέον 20%.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CAMPING

-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΚΗ-

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜ ΕΝΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Camping: περιλαμβάνει 65 θέσεις για τροχόσπιτα

>> 195 θέσεις για σκηνές

>> πισίνα

>> εστιατόριο

>> μπαρ

>> ντίσκο

>> πάρκιν

>> γήπεδο τένις

Βρίσκεται σε παραλιακή ζώνη και καταλαμβάνει 9000 τ.μ. έχει 10 εργαζόμενους και 

μπορεί να κατασκηνώσουν άτομα όλων των ηλικιών.

9 9



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου έναντι 

(πελατών/επισκεπτών) για σωματικές βλάβες/θάνατο και υλικές ζημιές 

λειτουργία της επιχείρησης.

Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνονται και:

1. Αστική Ευθύνη για τροψική δηλητηρίαση λόγο χρήσης εστιατορίου, μπαρ.

2. Αστική Ευθύνη για χρήση πισίνας και αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ετήσια από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σωματικές βλάβες/Θάνατος 1 άτομο 

Υλικές ζημιές 

Ομαδικό ατύχημα 

Σύνολο ευθύνης εταιρίας 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ για κάθε ζημιά

:€ 66000,00 

:€ 16500,00

:€ 132.000,00 

:€ 2.640.000,00 

:€ 165000,00

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :€ 1,30 ανά άτομο ή 

:€ 1,95 ανά σκηνή ή 

:€ 2,34 ανά θέση τροχόσπιτου

ΣΥΝΟΛΟ :€ 380,25 σκηνές

:€ 152,10 τροχόσπιτα

Επιπλέον 30% επί αυτού για εστιατόρια, μπαρ. 

Επιπλέον 30% επί αυτού για ντίσκο.

Επιπλέον 30% επί αυτού για πισίνα.

Επιπλέον 30% επί αυτού για εργοδοτική 

Αστική Ευθύνη (προαιρετικά).

τρίτων 

κατά τη

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ :€ 1520,44
100



ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα προσφορά δεν καλύπτονται:

1. Κάλυψη φωτιάς εφόσον αποδεδειγμένα είναι από αμέλεια η ευθύνη του ιδιοκτήτη 

ή προσωπικού.

2. Κάλυψη κλοπής υπαίθρια ανοιχτά (ο καθ'ένας είναι υπ'ευθυνος για τον εαυτό 

του).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Τα ασφάλιστρα αφορούν περίοδο λειτουργίας έως 6 μήνες. Για περιόδους λειτουργίας 

μεγαλύτερο 6 μηνών θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα επιπλέον 20%.

2. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε μεταβολής της νομικής μορφής της ασφαλιζόμενης 

Εταιρίας, αυτή υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και επί αποδείξει την 

Ασφαλιστικής Εταιρία.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ,λοιπόν πως υπάρχουν ποικίλα ασφαλιστικά 

προγράμματα από διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες.

Αναλυτικότερα βλέπουμε στην Γενική Αστική Ευθύνη ξενοδοχείων Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διαθέτει τρία ασφαλιστικά προγράμματα. Τα ασφάλιστρα στο 

πρόγραμμα 1 για κάθε δωμάτιο είναι 2,11ευρώ,στο πρόγραμμα 2 για κάθε δωμάτιο 

είναι 2,82 ευρώ και στο πρόγραμμα 3 3,55 ευρώ. Με επιβάρυνση 15% εάν υπάρχει 

εστιατόριο ή μπαρ, 20% εάν υπάρχει disco ή πισίνα, 25% εάν υπάρχει disco και πισίνα 

και 30% εάν υπάρχει και εστιατόριο/μπαρ και disco και πισίνα. Η κάλυψη για σωματικές 

βλάβες ή θάνατο και υλικές ζημιές ξεκινούν από 2.935 ευρώ έως 146.735 ευρώ.

Η ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διαθέτει τέσσερα προγράμματα, τα οποία 

προγράμματα διαφέρουν από κατηγορία σε κατηγορία ξενοδοχείων. Για ξενοδοχεία 

κατηγορίας LUX, A & Β τα ασφάλιστρα στο πρόγραμμα 1 ανά κλίνη είναι 1,65 ευρώ, στο 

πρόγραμμα 2 είναι 2,50 ευρώ, στο πρόγραμμα 3 είναι 3,00 ευρώ και στο 4 πρόγραμμα 

τα ασφάλιστρα ανά κλίνη φτάνουν στα 3,60 ευρώ. Το ελάχιστο εισπρακτέο ασφάλιστρο 

ξεκινά από 125 ευρώ -350 ευρώ.

Για ξενοδοχεία λοιπών κατηγοριών και ενοικιαζόμενων δωματίων τα ασφάλιστρα ανά 

κλίνη φτάνουν στο πρόγραμμα 1 1,30 ευρώ, στο πρόγραμμα 2 1,90 ευρώ, στο 

πρόγραμμα 3 2,50 ευρώ, στο πρόγραμμα 4 3,10 ευρώ. Ενώ το ελάχιστο εισπραχτέο 

ασφάλιστρο ξεκινά από 80 ευρώ μέχρι 240 ευρώ.

Επίσης έχουμε 20% επασφάλιστρο από τροφική δηλητηρίαση, 30% επασφάλιστρο 

λόγο πυρκαγιάς , 30% επασφάλιστρο εργοδοτικής ευθύνης η κάλυψη για σωματικές 

βλάβες ή θάνατο και υλικές ζημιές ξεκινούν από 6.000 ευρώ έως 90.000 ευρώ.

Η AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διαθέτει δυο προγράμματα για Αστική Ευθύνη 

ξενοδοχείων και δυο ξεχωριστά προγράμματα για Αστική Ευθύνη ενοικιαζόμενων 

δωματίων-διαμερισμάτων. Η κάλυψη για σωματικές βλάβες ανά άτομο ξεκινά από

30.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ. Ενώ για υλικές ζημιές ξεκινά από 50.000 ευρώ έως

80.000 ευρώ. Τα ασφάλιστρα φτάνουν στο πρόγραμμα 1 ξεκινούν από 2,50 ευρώ έως 

4 ευρώ, ενώ στο πρόγραμμα 2 από 4 ευρώ έως 6 ευρώ. Με επασφάλιστρο 25% για 

Αστική Ευθύνη εργοδότη.
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Ενώ όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ η κάλυψη 

για σωματικές βλάβες ξεκινά από 15.000 ευρώ 75.000 ευρώ ενώ για υλικές ζημιές από

6.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Τα ασφάλιστρα ανά δωμάτιο στο πρόγραμμα 1 είναι 10 

ευρώ και στο πρόγραμμα 2 15 ευρώ.

Η ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διαθέτει 3 προγράμματα. Η κάλυψη για σωματικές 

βλάβες ξεκινά από 15.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Η κάλυψη για υλικές ζημιές κατ' 

ατύχημα ξεκινά από 6.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Με ελάχιστη απαλλαγή 3.000 ευρώ.

Η ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE EMPORIKH διαθέτει τρία προγράμματα. Τα ολικά 

ασφάλιστρα ανά κλίνη ανάλογα με το ξενοδοχείο ξεκινούν από 300 ευρώ στο 

πρόγραμμα 1 και φτάνουν τα 950 ευρώ στο πρόγραμμα 3. Τα ποσά των καλύψεων 

ανέρχονται από 10.000.000 ευρώ στο πρόγραμμα 1 έως και 150.000.000 ευρώ στο 

πρόγραμμα 3.

Στην αστική ευθύνη από τη λειτουργία Camping στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ τα 

ολικά ασφάλιστρα του βασικού πακέτου ανά άτομο είναι 3 ευρώ και ανά θέση σκηνής / 

τροχόσπιτου είναι 10 ευρώ. Τα ελάχιστα ασφάλιστρα είναι 300 ευρώ. Το βασικό πακέτο 

καλύψεων της εταιρίας για σωματικές βλάβες είναι κατά άτομο 10.000 ευρώ, κατά 

γεγονός 20.000 ευρώ και για υλικές ζημιές 10.000 ευρώ. Η ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE 

EMPORIKH έχει τρία προγράμματα αστικής ευθύνης camping. Τα ασφάλιστρα στο 

πρόγραμμα 1 είναι 1,17 ευρώ ανά σκηνή ή τροχόσπιτο, στο πρόγραμμα 2 1,47 ευρώ και 

στο 3 1,76 ευρώ.

Η ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διαθέτει τρία προγράμματα. Στο πρόγραμμα 1 τα 

ασφάλιστρα ανά θέση είναι 1,80 ευρώ, στο πρόγραμμα 2 2,50 ευρώ και στο πρόγραμμα 

3 3,20 ευρώ. Ενώ τα ασφάλιστρα ανά άτομο ξεκινούν από 0,85 ευρώ έως 1,00 ευρώ 

στο πρόγραμμα 1, από 1,10 ευρώ έως 1.25 ευρώ στο πρόγραμμα 2 και από 1,30 ευρώ 

έως 1,50 ευρώ στο πρόγραμμα 3. Με επασφάλιστρο 25% για εργοδοτική ευθύνη, 20% 

επασφάλιστρο για τροφική δηλητηρίασης. Η κάλυψη για σωματικές βλάβες ή θάνατος 

και υλικές ζημιές ξεκινούν από 6.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

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. Δ ιότι, από ότι διακρίνουμε και από τα παραπάνω 

ένα πιο υψηλό ασφάλιστρο σημαίνει και ένα μεγαλύτερο πόσο κάλυψης από την

103



ασφαλιστική εταιρία στην περίπτωση που προκληθεί ο κίνδυνος για τον οποίο έχει γίνει 

η ασφάλιση. Βέβαια ισχύ και το αντίθετο, όσο χαμηλότερα είναι τα ασφάλιστρα τόσο 

χαμηλότερη θα είναι και η παρεχόμενη κάλυψη.

Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι η ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ασφαλίζει ανά κλίνη 

ενώ οι άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν ανά δωμάτιο.

Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε και την ποικιλία στις κατηγορίες των ασφαλιστικών 

πακέτων. Άλλες εταιρείες διαθέτουν δύο (2) πακέτα, άλλες τέσσερα (4) και άλλες μέχρι 

και επτά (7). Έτσι, λοιπόν κάθε ένα ανάλογα με την χρήση του, τις ανάγκες του και τις 

οικονομικές του δυνατότητες επιλέγει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

απαιτήσεις του.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Στην προσφορά ασφάλισης γενικής άσκησης ευθύνης ξενοδοχείου έχουμε δύο 

προγράμματα ασφάλισης, από την ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Η ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στην γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων προσφέρει 

για σωματικές βλάβες /θάνατο και υλικές ζημιές € 400.000 ενώ για όλη τη διάρκεια της 

ασφαλιστικής € 1.000.000. Για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που θα 

προκληθούν στους χώρους στάθμευσης προσφέρει € 15.000 για υλικές ζημιές ανά 

ζημιογόνο γεγονός και € 30.000 για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Στην αστική ευθύνη 

εργοδότη έχουμε € 20.000 για σωματικές βλάβες /θάνατο κατ' άτομο € 20.000, για 

ομαδικό ατύχημα 100.000 και όλη τη διάρκεια της ασφάλισης € 300.000. Ενώ για 

αστική ευθύνη συνεπεία κλοπής προσωπικών ειδών των πελατών τα όρια αποζημίωσης 

φτάνουν στα € 600 ανά πελάτη /οικογένεια και στα € 3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και 

για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Επίσης για αστική ευθύνη συνέπεια κλοπής 

πολύτιμων ειδών και χρηματικών που έχουν δοθεί στον ξενοδόχο προς φύλαξη εντός 

θυρίδων, τα όρια αποζημίωσης φτάνουν στα € 600 ανά θυρίδα και στα € 3.000 ανά 

ζημιογόνο γεγονός και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Τα ανώτατα όρια για το

σύνολο των καλύψεων είναι € 1.000.000. Οι απαλλαγές φτάνουν στο 10% με ελάχιστο
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τα € 600 για τροφική δηλητηρίαση και ζημιές εντός του χώρου στάθμευσης, στα € 150 

για κλοπή και στα € 250 για Λοιπές ζημιές. Τα ολικά ασφάλιστρα φτάνουν στα € 3 ανά 

κλίνη. Τέλος, στις εξαιρέσεις δεν καλύπτονται οι ζημιές που θα συμβούν κατά τη 

διάρκεια θαλάσσιων σπορ, εξαιτίας της λειτουργίας του ελικοδρομίου του ξενοδοχείου, 

όπως και η επαγγελματική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου και των προσώπων που 

βρίσκονται στην υπηρεσία του.

Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχουμε στην γενική αστική ευθύνη τρίτων για 

σωματικές βλάβες € 200.000, για υλικές ζημιές ανά ζημιογόνο γεγονός € 80.000 και για 

όλη τη διάρκεια της ασφάλισης /ομαδικό € 500.000. στην αστική ευθύνη για ζημιές που 

θα προκληθούν στους χώρους στάθμευσης για υλικές ζημιές έχουμε € 15.000 ενώ για 

όλη τη διάρκεια της ασφάλισης € 40.000. Επίσης για αστική ευθύνη εργοδότη τα 

ασφάλιστρα φτάνουν στα € 30.000 για σωματικές βλάβες, € 90.000 για ομαδικό 

ατύχημα και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης € 250.000. Για αστική ευθύνη συνέπεια 

κλοπής προσωπικών ειδών των πελατών εντός δωματίων τα όρια αποζημίωσης φτάνουν 

στα € 600 ανά δωμάτιο και στα € 6.000 για όλη την ασφαλιστική περίοδο. Ενώ για 

αστική ευθύνη κλοπής φυλασσόμενων αποσκευών τα όρια αποζημίωσης φτάνουν στα €

1.000 για κάθε μεμονωμένο γεγονός και στα € 6.000 για κάθε ομαδικό ατύχημα. Για 

ζημιές που θα προκληθούν στην πισίνα η αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες /θάνατος 

φτάνει στα € 40.000, για ομαδικό ατύχημα στα € 120.000, και για όλη τη διάρκεια της 

ασφάλισης στα € 250.000. Οι απαλλαγές για τροφική δηλητηρίαση εντός του χώρου 

στάθμευσης στο 15% με ελάχιστο € 500.000, για κλοπή στα € 100 και για λοιπές ζημιές 

στα € 220. Ενώ τα ολικά ασφάλιστρα € 700 ανά δωμάτιο. Τέλος στις εξαιρέσεις στις 

υλικές ζημιές εκτός των άλλων δεν καλύπτουν χρήματα, χειρόγραφα και τιμαλφή.

Στην προσφορά ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης Camping η ALLIANZ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για σωματικές βλάβες /θάνατος προσφέρει € 60.000, για υλικές ζημιές 

€ 150.000, για ομαδικό ατύχημα 120.000 και σύνολο ευθύνης εταιρίας € 2.400.000. Η 

απαλλαγή για κάθε ζημιά είναι € 150.000. Τα ολικά ασφάλιστρα ανά άτομο είναι € 1, 

ανά σκηνή € 1,5 και ανά θέση τροχόσπιτου € 1,80. Επίσης δεν καλύπτεται η πυρκαγιά 

(λόγο δέντρων) και η κλοπή υπαίθρια ανοιχτά.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για σωματικές βλάβες /θάνατο είναι € 66.000, για 

υλικές ζημιές € 16.500, για ομαδικό ατύχημα € 132.000 και το σύνολο της ευθύνης της 

εταιρίας φτάνει στα € 2.640.000. Η απαλλαγή για κάθε ζημία φτάνει στα € 165.000.

105



Ενώ τα ολικά ασφάλιστρα στα € 1,30 ανά άτομο, € 1,95 ανά σκηνή και ανά θέση 

τροχόσπιτου € 2,34. Τέλος δεν καλύπτεται η φωτιά εφόσον αποδεδειγμένα είναι από 

αμέλεια ή ευθύνη του ιδιοκτήτη ή προσωπικού, και η κάλυψη κλοπής υπαίθρια ανοιχτά. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, μεγάλες διαφορές στα προγράμματα και στα ασφάλιστρα από 

ασφαλιστική σε ασφαλιστική εταιρία, αλλά και μεγάλη ποικιλία.

Η σημαντικότερες διαφορές είναι :

1. Η ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ανά κλίνη και η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ανά 

δωμάτιο.

2. Απαλλαγές

3. Κόστος

4. Εξαιρέσεις

Τέλος, αυτές οι διαφορές οφείλονται στην πολιτική της κάθε εταιρίας και σε μεγάλο 

βαθμό στους αντασφαλιστές και στο είδος της αντασφάλισης που έχει συνάψει η κάθε 

εταιρία για να μείωση το κίνδυνο που αναλαμβάνει εκείνη.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αριθμός Ασφαλιστικών Εταιριών

Εταιρίες

Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο

2004 19 67 13 99

2003 19 68 13 100

2002 20 69 13 102

2001 20 74 13 107

2000 20 76 14 110

1999 21 79 14 114

1998 22 87 17 126

1997 24 91 16 131

1996 24 98 17 139

1995 25 97 17 139

1994 20 103 26 149

1993 24 111 21 156

1992 28 111 22 161

Στην Ελλάδα 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 139 και απασχολούσε 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. Η δεύτερη
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μεγαλύτερη είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ, η οποία διεύρυνε το ενεργητικό της 

κατά 14,3% σε 120,9 δις δρχ., τα κέρδη της 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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ύψους 

4,4 δις δρχ.

Φτάνοντας στο 2004 οι ασφαλιστικές εταιρίες φτάνουν στις 99.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2004.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ το 2004 σε 66 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

που ασχολούνται με ασφαλιστικές κατά ζημιών (40 Ανώνυμες Ασφαλιστικές, 26 

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών) και σε 13 που είναι μικτές-ζωής και ζημιών-(12 Ανώνυμες 

Ασφαλιστικές Εταιρίες και 1 Υποκατάστημα).

Έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα για την Γενική Αστική Ευθύνη το 2004:

1. Ο κλάδος Γενική Αστική Ευθύνη έρχεται 7οςστον κλάδο ασφαλίσεων ζημιών με 

50,80 εκατ. ευρώ παραγωγή ή ποσοστό 2,68% το 2004 σε αντίθεση με το 2003 

που η παραγωγή φτάνει στα 40,30 εκατ. ευρώ το ετήσιο ποσοστό μεταβολή είναι 

25,98%.

2. Ο κλάδος Γενική Αστική Ευθύνη συγκεντρώνει 1,20 εκατ. ευρώ στη παραγωγή 

ασφάλιστρων από αντασφαλίσεις (αναλήψεις) ή ποσοστό 2,42% το 2004 σε 

σχέση με 1,10 εκατ. ευρώ το 2003. Η ετήσια μεταβολή παραγωγής 

αντασφάλιστρων είναι 8,85%.

3. Τα δικαιώματα συμβολαίων για Γενική Αστική Ευθύνη για το έτος 2004 φτάνει 

στο 4,73 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 1,41%, το 2003 4,06 εκατ. ευρώ και ποσοστό 

μεταβολής 16,65%.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2004 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΣΕ %

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε 8.216.761,08 16.2%

2 ΕΘΝΙΚΗ Α Ε Ε Γ A 6.699.091,86 13.2%

3 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε Ε Α ΖΗΜΙΩΝ 5.318.863.08 10.5%

4 GENERALI HELLAS A Ε A Ζ 4.130.822,68 8.1%

5 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε 3.668.851,03 7.2%

6 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ A Ε A Ζ

2.823.302,88

5.6%

7 GERLING KONZERN A V A G 2.774.771,3 5.5%

8 ALLIANZ A Ε Γ Α 2.766.027,27 5.4%

9 ΦΟΙΝΙΞ METROUFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ A Ε A Ε 2.674.605,01 5.3%

10 NATIONALE UNION FIRE INS CO 2.653.553,93 5.2%

11 COMMERCIAL VALUE A A E 1.974.081,23 3.9%

12 ING Ε A A Ε Γ A 973.304,52 1.9%

13 ΟΡΙΖΩΝ A Ε Γ A 833.499,51 1.6%

14 ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 674.028,28 1.3%

15 VICTORIA A A Ε ΖΗΜΙΩΝ 508.774,43 1.0%

16 C G ΕΛΛΑΣ A Ε Γ A 458.176,93 0.9%

17 ΕΥΡΩΠΗ A Ε Γ A 450.571,35 0.9%

18 INTERLIFE A A Ε Γ A 380.882,98 0.7%

19 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ A A A E 369.486,85 0.7%

20 ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC 311.281,10 0.6%

21 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ A Ε Ε Γ A 236.946,22 0.5%

22 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ A A Ε 236.359,65 0.5%

23 INTERNATIONAL HELLAS A A Ε 207.704,93 0.4%
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24 ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε A Ε A Ζ 192.245,46 0.4%

25 LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε 191.579,53 0.4%

26 ΔΥΝΑΜΗΣ A Ε Γ A 139.303,07 0.3%

27 E F G  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε Γ A 119.981,32 0.2%

28 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α Ε Ε Γ A 101.010,17 0.2%

29 ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ Α Ε Γ A 98.683,97 0.2%

30 ΕΓΝΑΤΙΑ A A Ε 95.274,21 0.2%

31 HELLAS A Ε Α 85.113,13 0.2%

32 ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α Ε Ε Γ Α 68.699,92 0.1%

33 ΩΜΕΓΑ A A Ε 67.419,49 0.1%

34 ΣΙΔΕΡΗΣ I ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α Ε Γ Α 55.749,24 0.1%

35 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α Ε Γ Α ΖΗΜΙΩΝ 39.503,61 0.1%

36 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α Ε Γ Α 37.879,67 0.1%

37 PERSONAL INSURANCE A Ε Γ A 37.822,98 0.1%

38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Α Ε Ε Γ Α 25.818,49 0.1%

39 ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ A Ε A Ε 20.261,28 0.04%

40 UNIVI AIIGEME ΙΝΕ VERSICHRE RANG AG 17.242,94 0.03%

41 ΑΙΓΑΙΟΝ A A Ε 15.934,36 0.03%

42 ECCLESIASTICAL INS OFF PLC 13.463,00 0.03%

43 EOS A Ε A Ζ 12.194,98 0.02%

44 ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ Η A Ε Γ A 5.479,14 0.01%

45 ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ A Ε Γ A 5.339,52 0.01%

46 ΤΟΚΙΟ MARINE EUROPE INSURANCE LTD 3.343,75 0.01%

47 MALAYAN INS CO INC 2.510,02 0.005%

48 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ A Ε Γ A 1.313,48 0.003%

49 MITSUI SUMITOMO INS CO (EUROPE) LTD 1.159,70 0.002%

50 ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε Γ A 730,54 0.001%

51 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ A Ε Γ A -708,23 -0.001%
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΣΕ

%

1 GERLING KONZERN A V A G 516.265.42 42.9%

2 ΕΘΝΙΚΗ A Ε Ε Γ A 198.954.06 16.5%

3 C G ΕΛΛΑΣ A Ε Γ A 139.950.66 11.6%

4 COMMERCIAL VALUE A A Ε 93.962.00 7.8%

5 NATIONALE UNION FIRE INS CO 73.283.42 6.1%

6 ΣΙΔΕΡΗΣ I ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε Γ A 70.000.00 5.8%

7 ΑΡΓΟΝ ΑΥΤΙ KH A Ε Γ A 36.815.14 3.1%

8 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε 34.914.01 2.9%

9 MALAYAN INS CO INC 10.614.07 0.9%

10 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ A E A Z 9.765.63 0.8%

11 ΕΥΡΩΠΗ A Ε Γ A 5.953.72 0.5%

12 GENERALI HELLAS A E A Z 4.374.29 0.4%

13 ΟΡΙΖΩΝ A Ε Γ A 3.744.00 0.3%

14 LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A E 924.20 0.1%

15 ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α Ε Ε Γ Α 896.12 0.1%

16 ΔΥΝΑΜΗΣ A Ε Γ A 883.66 0.1%

17 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε 880.94 0.1%

18 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α Ε Ε Γ Α 540.29 0.04%

19 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ A A Ε 202.25 0.02%

20 ΑΙΓΑΙΟΝ A A Ε 106.89 0.01%

21 HELLAS A Ε A -396.26 -0.03%
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΣΕ %

1 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε 571.888,20 12.1%

2 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε Ε A ΖΗΜΙΩΝ 563.111,85 11.9%

3 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ A Ε A Ζ 466.488,87 9.8%

4 ΕΘΝΙΚΗ A Ε Ε Γ A 432.572,75 9.1%

5 ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ A Ε A Ε 360.841,14 7.6%

6 NATIONALE UNION FIRE INS CO 321.518,22 6.8%

7 ALLIANZ A Ε Γ A 284.778,69 6.0%

8 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A E 223.182,77 4.7%

9 COMMERCIAL VALUE A A E 215.580,24 4.6%

10 GENERALI HELLAS A E A Z 175.194,63 3.7%

11 ING E A A Ε Γ A 141.721,37 3.0%

12 VICTORIA A A Ε ΖΗΜΙΩΝ 104.211,45 2.2%

13 INTERLIFE A A Ε Γ A 96.823,20 2.0%

14 GERLING KONZERN A V A G 83.477,03 1.8%

15 ΕΥΡΩΠΗ A Ε Γ A 82.819,68 1.7%

16 ΟΡΙΖΩΝ A Ε Γ A 65.829,76 1.4%

17 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ A A A Ε 64.662,11 1.4%

18 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ A A Ε 57.762,20 1.2%

19 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ A Ε Ε Γ A 47.152,27 1.0%

20 C G ΕΛΛΑΣ A Ε Γ A 43.076,75 0.9%

21 LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A Ε 36.317,10 0.8%

22 INTERNATIONAL HELLAS A A E 34.864,23 0.7%

23 ΕΥΡΩΣΤΑΡ E A E A Z 34.729,56 0.7%

24 ΔΥΝΑΜΗΣ A Ε Γ A 34.386,41 0.7%

25 ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 33.527,98 0.7%

26 ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ A E T A 25.183,74 0.5%

27 ΕΓΝΑΤΊΑ A A Ε 19.065,54 0.4%

28 ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ A Ε Ε Γ A 13.651,35 0.3%
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29 E F G  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A E Γ A 12.685,83 0.3%

30 HELLAS A E A 12.332,06 0.3%

31 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ A E Γ A ΖΗΜΙΩΝ 11.715,34 0.2%

32 ΩΜΕΓΑ A A E 11.151,58 0.2%

33 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ A E Γ A 10.657,70 0.2%

34 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ A E Γ A 8.333,81 0.2%

35 PERSONAL INSURANCE A E Γ A 6.335,48 0.1%

36 ΣΙΔΕΡΗΣ I ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A E Γ A 5.626,32 0.1%

37 ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC 3.926,54 0.1%

38 UNIVI AIIGEME INE VERSICHRE RANG 

AG

3.785,95 0.1%

39 ΑΙΓΑΙΟΝ A A E 3.173,31 0.1%

40 ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ A E A E 2.813,67 0.1%

41 EOS A E A Z 2.539,12 0.05%

42 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ A E E Γ A 2.243,73 0.05%

43 ECCLESIASTICAL INS OFF PLC 2.103,00 0.04%

44 ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ A E Γ A 1.305,73 0.03%

45 ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ H A E Γ A 1.096,00 0.02%

46 MALAYAN INS CO INC 627,57 0.01%

47 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ A E Γ A 328,39 0.01%

48 ΤΟΚΙΟ MARINE EUROPE INSURANCE LTD 191,81 0.004%

49 ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A E Γ A 146,04 0.003%

50 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ A E Γ A -134,37 -0.003%
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Μερίδια Αγοράς

2004 Ασφαλίσεις

Ζημιών

Οι 5 πρώτες 38,87%

Οι 10 πρώτες 56,06%

Οι 15 πρώτες 69,39%

Οι 20 πρώτες 78,29%

2003 Ασφαλίσεις

Ζημιών

Οι 5 πρώτες 42,82%

Οι 10 πρώτες 58,44%

Οι 15 πρώτες 70,81%

Οι 20 πρώτες 79,38%

2002 Ασφαλίσεις

Ζημιών

Οι 5 πρώτες 45,91%

0/10 πρώτες 60,67%

Οι 15 πρώτες 71,01%

Οι 20 πρώτες 78,59%
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2001 Ασφαλίσεις

Ζημιών

Οι 5 πρώτες 46,95%

Οι 10 πρώτες 62,29%

Οι 15 πρώτες 73,08%

Οι 20 πρώτες 80,69%

2000 Ασφαλίσεις

Ζημιών

Οι 5 πρώτες 46,84%

Οι 10 πρώτες 62,60%

Οι 15 πρώτες 72,62%

Οι 20 πρώτες 79,25%

1999 Ασφαλίσεις

Ζημιών

Οι 5 πρώτες 46,38%

Οι 10 πρώτες 61,87%

Οι 15 πρώτες 71,41%

Οι 20 πρώτες 77,81%
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1998 Ασφαλίσεις

Ζημιών

Οι 5 πρώτες 46,64%

Οι 10 πρώτες 58,61%

Οι 15 πρώτες 67,07%

Οι 20 πρώτες 73,82%

Ασφαλίσεις Ζημιών

Ασφάλιστρα Ετήσια 
ιπό Πρωτασφαλίσεις Αύξηση

1993 510,6

1994 576,3 12,87%

1995 660,3 14,58%

1996 779,0 17,98%

1997 845,4 8,53%

1998 943,7 11,62%

1999 1.069,6 13,34%

2000 1.251,7 17,03%

2001 1.354,5 8,21%

2002 1.584,8 17,01%

2003 1.799,4 13,54%

2004 1.895,2 5,33%

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

Α σ φ αλίσ εις  Ζ η μ ιώ ν (σε εκαιομμύρια ευρώ)

116



Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π.

.........................
Παραγωγή

Ασφαλίστρων
Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν
Ποσοστό

%

1993 984,5 62.027,0 1,59%

1994 1.134,1 70.384,8 1,61%

1995 1.300,2 78.895,1 1,65%

1996 1.506,8 87.850,6 1,72%

1997 1.685,0 97.234,5 1,73%

1998 1.933,5 105.773,3 1,83%

1999 2.409,0 112.686,0 2,14%

2000 2.572,5 121.701,0 2,11%

2001 2.646,0 131.317,0 2,01%

2002 2.895,3 141.669,0 2,04%

2003 3.234,7 153.472,0 2,11%

2004 3.623,9 165.280,0 2,19%

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)

(Α.Ε.Π. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ)

Ποσοστό Α σ φ αλίσ τρω ν επί του  Α.Ε.Π.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ποσοστό Επενδύσεων επί του Α.Ε.Π.

Σύνολο
Επενδύσεων

Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν

Ποσοστό
%

1993 1.306,3 62.027,0 2,11%

1994 1.632,4 70.384,8 2,32%

1995 1.984,9 78.895,1 2,52%

1996 2.431,4 87.850,6 2,77%

1997 2.955,1 97.234,5 3,04%

1998 3.616,3 105.773,3 3,42%

1999 5.130,6 112.686,0 4,55%

2000 5.627,0 121.701,0 4,62%

2001 5.695,5 131.317,0 4,34%

2002 5.820,1 141.669,0 4,11%

2003 6.928,3 153.472,0 4,51%

2004 7.962,7 165.280,0 4,82%

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)

(Α.Ε.Π. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ)

Ποσοστό Επ ενδύσεω ν επ ί το υ  Α.Ε.Π.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Συνολικά Κατά Κεφαλήν Ασφάλιστρα (σε ευρώ)

Κατά κεφαλήν Α σ φ ά λ ισ τρ α  (σε ευρώ)

2004* I
■ : : :

2003
■■ ■• • ■

2002 I■■ •■ ■ · ■ ■
2001 I :

» ■ ■ ■ • ■ ι 1
2000 , 1 ;

« * ■ *
199Θ 1 ;

■ ■1 1 ■ ■ ■
1998 □ • *

ϊ■ ■

1997 □  :
1 » ·

1996 1 ■ :■ ·■I ■* « ·
1995 1 : !

1994

11
11

•■•

■ » • ·

1993 ]
■
■

■■•

90 130 170 210 250 25X) 3:30

Σύνολο
Ασφαλίστρων Πληθυσμός

Κατά Κεφαλήν 
Ασφάλιστρα

1993 984,5 10.465.534 94,07

1994 1.134,1 10.553.032 107,47

1995 1.300,2 10.634.391 122,26

1996 1.506,8 10.709.150 140,71

1997 1.685,0 10.776.531 156,36

1998 1.933,5 10.834.910 178,45

1999 2.409,0 10.882.607 221,36

2000 2.572,5 10.917.457 235,64

2001 2.646,0 10.949.953 241,64

2002 2.895,3 10.987.559 263,50

2003 3.234,7 11.023.532 293,43

2004* 3.623,9 11.040.650 328,23

(ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)

(ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ)

* Προσωρινή εκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού την 1/1/2004

Ίδια Κεφάλαια

Ίδια
Κεφάλαια

Ετήσια
Αύξηση

1993 378,5

1994 412,3 8,95%

1995 448,6 8,79%

1996 535,1 19,29%

1997 618,2 15,52%

1998 651,7 5,43%

1999 1.203,5 84,66%

2000 1.447,6 20,28%

2001 1.281,3
11,49%

2002 1.153,0
10,01%

2003 1.538,4 33,42%

2004 1.675,6 8,92%

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)
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Επενδύσεις

Σύνολο Ενεργητικού
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Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως

Κέρδη-Ζημιές Ετήσια
Χρήσεως Αύξηση

1993 26,2

1994 27,4 4,4%

1995 22,4 -18,2%

1996 24,8 10,5%

1997 35,3 42,6%

1998 64,6 82,7%

1999 347,4 438,2%

2000 167,6 -51,8%

2001 5,7 -96,6%

2002 -202,0 -3637,1%

2003 104,5
151,7%

2004 -62,9
160,2%

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης -  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος -  

Αθήνα 1998

- Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη -  Πέτρος Α. Κιοχος -Αθήνα 1993

- Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης -  Ζ. Σκουλούδης

- Ασφαλιστική Προστασία Ξενοδόχου -  Δ. Πάτρας -  Αθήνα 2003

- Παραγωγή Ασφάλιστρων Κατά Κλάδο Ασφάλισης Έτους 2005 -  ΕΑΕΕ- Αθήνα 
2005

Συνεντεύξεις από:

- Αντωνάκη Μαργαρίτα -  Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ -  Σεπτέμβριος 2005

- Μαστρογιαννόπουλος Στέφανος -  Σύμβουλος Ασφαλίσεων Αγροτικής 
Ασφαλιστικής -  Σεπτέμβριο/ Οκτώβριο/ Δεκέμβριο 2005

- Διεύθυνση internet -  www.eaee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Ανώνυμη Εταιρία I ».νικών Ασφαλίσεων 
Α. Κηφισίας 124, Αθήνα 115 26 
Τηλί'ρωνο: 210 6905500, Fax: 210 6911150 
AP M A E .  12860/05/0/86048 Α.Φ.Μ 094007989

1

Allianz i

no 040!

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η απάντηση σε ό λ ε ς  τις ερω τήσεις είναι απαραίτητη και α π οτελεί 

προϋπόθεση για την έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

' f f l S S a S S  ΔΙΟ ΠΡΌΣΩΠΟ)

Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο ή Επωνυμία επιχείρησης Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο ή Επωνυμία επιχείρησης

Α.Φ.Μ. /  Α.Δ.Τ. /  Αριθ. Διαβατηρίου Α.Φ.Μ. /  Α.Δ.Τ. /  Αριθ. Διαβατηρίου

ΔΟΥ ΔΟΥ

Επάγγελμα 1 Είδος Επιχείρησης Επάγγελμα /  Είδος Επιχείρησης

Ηλικία /  Ετη Λειτουργίας Ηλικία /  Ετη Λειτουργίας

Διεύθυνση αλληλογραφίας
(οδός & αριθμός) Τοχ. Κωδ.

Διεύθυνση αλληλογραφίας
(οδός & αριθμός) Ταχ. Κωδ.

Συνοικία Πόλη Συνοικία Πόλη

Τηλ Fa* Τηλ Fa*

Διακριτικός Τίτλος Ααφηλιζομένου (εάν υπάρχει)

Διευθύνσεις Ασφαλιζομένου κινδύνου (εάν είναι παραπάνω από τρεις, παρπκπλούμε επισυνάψτε κατάσταση)

1 . Οδός & αριθμός....................................... ..........Πόλη

2. Οδός & αριθμός....................................... ........ Πόλη.

3. Οδός & αριθμός....................................... .........Πόλη.

Διάρκεια Ασφάλισης

Ημερομηνία Εναρξης - από 12.00 μ.μ............................... .............Ημερομηνία Λήξης - ¿ω ς 12.00 μ.μ.



ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Αστική Ευθύνη Από τη Λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων.............................................

2 . Αστική Ευθύνη Από τη Λειτουργία Εστιατορίων.......................................... ..... ...............

3. Αστική Ευθύνη Από τη Λειτουργία Εκπαιδευτηρίων..........................................................

4. Αστική Ευθύνη Από τη Λειτουργία Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων...............

5. Αστική Ευθύνη Ατιό τη Λειτουργία Camping και Κατασκηνώσεων..................................

6. Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας..................................................................

7. Αστική Ευθύνη Ιδιωτική / Οικογενειάρχη................................. ....................................

8. Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Σκύλου/ Γάτας................................................)....................

9. Αστική Ευθύνη Από Συντήρηση και Εγκαιάσταση Ανελκυστήρων...................................

10. Αστική Ευθύνη Κατασκευαστή Ιδιωτικών Κτιρίων..............................................................

1 1. Αστική Ε υθύνη Έργου.......................................................................................................

12 . Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών...... ....................... ..................................

13 . Αστική Ευθύνη Χώρων Στάθμευσης.................................................................................

14 . Αλλο είδος Αστικής Ευθύνης...........................................................................................

Συμπληρώστε ια οιοιχεία που ζητούνται στο αχετικό τμήμα της πρόωρης για το είδος 
ή τα είδη απτικής ευθύνης non επιθυμείτε.

1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΝ

Είδος επιχείρησης

Πόοα τετραγωνικά είναι ο χώρος που καταλαμβάνει η επιχείρηση;

Σύντομη περιγραφή του χοίρου

Χρονολογία κατασκευής ισυ κτιρίου

Κατασκευή κτιρίου

ΙΥΙέαος όρος επισκεπτών! πελατών ημερηοίως

Αριθμός απασχσλοάιιενων εργαζομένων ανό ειδικότητα

Αναφέρατε τον τζίρο (ετήσιο κύκλο εργασιών) της επιχείρησής σας για το προηγούμενο και το τρέχον έτος.

Επιθυμείτε κάλυψη αστικής ευθύνης σιινεαείπ Πιιρκηϊός έναντι τρίτων (εκτός από τη μετάδοσή οε γειτονικό ακίνητο)

Αν ναι, υπάρχουν πυροσβεστικά μέοα;

Δώσατε λεατομέρειες (αριθμό, είδος)

ναι FT! 

να ιΓ

όχ ι1

όχι

Επιθυμείτε κάλυψη Εργοδατικής Ευθύνης

Αν ναι, αναφέρατε ετήσιο μικτό μισθολόγιο
ναι Τ  ’" ..........όχι

2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Αριθμός τετραγωνικών μέτρων 

Περίοδος λειτουργίας 

Περιγραφή των χώρων

ο) εσωτερικοί χώροι



β) εξωτερικοί χώροι

Υπάρχουν ειδικές κατασκευές:

Αν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες

Αν υπάρχουν πίστες, αριθμός

Αριθμός μελών ορχήστρας'(ον υπάρχει)

Αριθμός εργαζομένων

Σε περίπτωση παραδόσεων σε ιδιωτικούς χώρους πελατών σας ((ΙοϋνοΓν). 
επιθυμείτε επέκταση για την κάλυψη της τροφικής δηλητηρίασης;

Δηλώστε αν υπάρχουν τα παρακάτω: 

Παιχνίδια

Πισίνα

Πακτωμένες ομπρέλες

Επιθυμείτε κάλυψη αστικής ευθύνης συνειτεία Πυρκπϊάς έναντι τρίτων 
(εκτός από τη μετάδοση αε γειτονικά ακίνητα)

Αν ναι, υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα:

Δώσατε λεπτομέρειες (αριθμό, είδος)

ναι

,ναι

ναι

νοι

ναι

ναι

.ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

Επιθυμείτε κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης

3. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Είδος επιχείρησης

Αριθμός εγγεγραμμένων ατόμων

Αριθμός εργαζομένων

Επιθυμείτε κάλυψη αστικής ειιθυνης συνεπεία Πυρκαϊάς έναντι τρίτων 
(εκτός από τη μετάδοση σε γειτονικά ακίνητα)

Αν ναι, υπάρχουν πυροσβεστικά μέαα;

Δώσατε λεπτομέρειες (αριθμό, είδος)

...ναι

ναι

,ναι

όχι

όχι

όχι

Επιθυμείτε κάλυψη Τροψικής Δηλητηρίασης

Επιθυμείτε κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης

....ναι

....ναι

4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Είδος επιχείρησης

1ί κατηγορία είναι το Ξενοδοχείο / 
τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Αριθμός δωματίων Αριθμός κλινών

όχι

όχι



Αριθμός ανεξάρτητων δυπροίοννε Αριθιιός κλινών

Συνολικός αριθμός κλινών

Περίοδος λειτουργίας του Ξενοδοχείου / 
των Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Κατασκευή κτιρίου

Αριθμός ορόφων

Ηλικία κτιρίου

Αριθμός εστιατορίων/μπαρ

Διαθέτει τα συγκρότημά σας πισίνα;
........... ...................... ......... ........... ......................................... ............................. :.......................... ',........,.... ,.... ..........ναι .......... όχι

Αν ναι, δώσατε στοιχεία 
(αριθμό κλπ)

Έχετε αθλητικές εγκαταστάσεις;
......................................................... ..............................................................................................................................ναι ...........όχι

Αν ναι, δώσατε στοιχεία 
(αριθμό, είδος, έκταση, κλπ)

Έχετε κέντρα διασκέδασης ή χώρους ψυχαγωγίας στο συγκρότημά σας;
...........................................................................................................................................................................ναι ..........όχι

Αν ναι, δώσατε στοιχεία 
(αριθμό, δυναμικότητα, κλπ)

Συμπεριλαμβάνονται στη μονάδα σας καταστήματα και αίθουσες συνεδρίων;
.......................... .............................................................................................................................................................ναι ...... .....όχι

Αν ναι. δώσατε στοιχεία 
(αριθμό, δυναμικότητα, κλπ)

Διαθέτει το συγκρότημά σας χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων;
..................................................... ..... ................... .................................................................... ............................ναι .,.........όχι

Αν ναι, δώσατε, στοιχεία 
(θέσεις, έκταση, κλπ)

Αναφέρατε αριθμό εργαζομένων κατά ειδικότητα

Επιθυμείτε κάλυψη αστικής ευθύνης συνεπεία Πυρκαϊάς έναντι τρίτων 
(εκτός από τη μετάδοση σε γειτονικά ακίνητα)

Αν ναι, υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα;

Δώσατε στοιχεία
(αριθμό, είδος, χωρητικότητα, κλπ)

ναι ........ όχι

ναι ........ όχι

Επιθυμείτε κάλυψη Τροφικής Δηλητηρίασης

Επιθυμείτε κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης

Επιθυμείτε κάλυψη Αστικής Ευθύνης συνεπεία Κλοπής των προσωπικών ειδών των πελατών σας: 
(δεν καλύπιονται πολύτιμα είδη, γούνες, τιμαλφή, αξιόγραφα και χρήματα)
(δίδεται μόνο σε Ξενοδοχεία)

.ναι

ναι

ναι

..όχι

όχι

όχι
Αν ναι, επιλέξτε σχέδιο

Σχέδιο Α Σχέδιο Β <<



5. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CAMPING ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Αναψέρατε τ.ιι ίου συνολικού χώρου ίου camping ή της κατασκήνωσης

Για camping:

Αριθμός θέσεων γιο τροχόσπιτα και/η σκηνές

Για κατασκήνωση:

Συνολικός αριθμός ατόμων οε όλες τις 
καιασκηνωτικές περιόδους

Ηλικίες
αϊτό.................................................................................... έω ς .
Αριθμός παιδιών: 
κάτω των ί 8 ετών

όνω ιων 18 ετών

Αριθμός εργαζομένων

Αριθμός εστιατορίων / μιιαρ

Επιθυμείτε κάλυψη Τροφικής Δηλητηρίασης
......... ............... ........................................................................................... ................................................. νοι ...........όχι

Έχετε αθλητικές εγκατασταθείς;
............. .......... ............................... .................... .................... .............. ;.................. ;...... ........... ........... ;............... ........... ναι ........... όχι
Αν ναι, δώσατε στοιχεία 
(αριθμό, είδος, έκταση, κλτι) *

Επιθυμείτε κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης
.... ................ ......................................................................................................................................................................... ναι .........  όχι

6. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ετος κατασκευής του κτίσματος

Αριθμός ορόφων (συμπ. ισογείου κοι υπογείων)

Αριθμός διαμερισμάτων 

Αριθμός καταστημάτων/γραφείων

7. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

Προς ασφάλιση άτομα εκτός του κυρίως Ασφαλιζομένου

Ονοματεπώνυμα Ηλικία Συγγενική η άλλη οχέοη εξάρτησης

1)

2)

3)

4)

5)

Επιθυμείτε να καλύψετε την Αοιικη Ευθύνη ως ιδιοκτήτης σκύλου / γάτας;



Αν ναι, τι είδους και ποιας ράτσας είναι ο σκύλος / η γάτα σας 

Ηλικία ζώου

Υπάρχουν στοιχεία που το κάνουν να 
ξεχωρίζει από τα άλλα;
..................................... .................................................................. :........................... ;.................................. ........................ναι ........... Οχι

Αν ναι, δώσατε στοιχεία (όνομα, ιδιαίτερα γνωρίσματα,'κλπ) . ;

Επιθυμείτε να καλύψετε την Αστική σας Ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου;
.................................................................................................................................................... ναι ’ ...........Οχι

8. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΚΥΛΟΥ / ΓΑΤΑΣ

Τι είδους και ποιας ράτσας είναι ο σκύλος / 
η γάτα σας

Ηλικία ζώου

Υπάρχουν στοιχεία που το κάνουν να 
ξεχωρίζει απυ τα άλλα;
................................................................................................................................................................................................ ναι1-’ ’ ........... όχι
Αν ναι, δώσατε στοιχεία 
(όνομα, ιδιαίτερα γνωρίσματα, κλπ)

9. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Επιθυμείτε κάλυψη Εργοδοπκής Ευθύνης

Αριθμός εργαζόμενων

Παρακαλαύμε επισυνάψτε ξεχωριστές καταστάσεις ανελκυστήρων με τα παρακάτω στοιχεία: 
α) για τη συντήρηση, ή 
β) για την εγκατάσταση

• Μάρκα
• Τύπος
• Αριθ, ατόμων
• Δ/νση εγκατάσιααης 
Είδος χώρου

10. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συνολικά τ.μ της οικοδομής

όχι

Προϋπολογισμός

(πραγματικός, όχι σύμφωνα με την άδεια πολεοδομίας)

Αριθμός οροφών (ανοφέρατε αν υπάρχουν υπόγεια και πάσα)

Αριθμός άδειας οικοδομής και φωτοτυπία αυτής

Μέσος αριθμός εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο

Περιγραφή του έργου

Στάδιο εργασιών



Ανάλυση εργασιών 

Κατεδάφιση

Ύψος χτίσματος προς κατεδάφιση 

Εκσκαφή

Βάθος εκσκαφής.............. ......................................μέτρα

Συμπληρωματικές εργασίες
Περιγραφή

Υπάρχουν όμορα χτίσματα 

Επιθυμείτε κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης;

11. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

Είδος έργου

Προϋπολογισμός πραγματικός

Μέσος αριθμός εργατοτεχνικου προσωπικού που θο απασχοληθεί στο έργο 

Τεχνική περιγραφή εργασιών (αποστολή φωτοτυπίας)

Στάδιο εργασιών

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΟΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Πόσα χρόνια ασκείτε ιο επάγγελμά αας

Απασχολείτε Βοηθητικό προσωπικό;

Αν ναι, δώσαιε στοιχεία 
(ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, προσόντα)

Επιθυμείτε κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης 

Πόσα τ.μ. είναι ο χώρος;

Μέσος αριθμός επισκεπτών / πελατών ημερησίως

13. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Χρονολογία κατασκευής του κτιρίου 

Κατασκευή κτιρίου

Πόσους ορόφους καταλαμβάνει η επιχείρηση (υπόγειους και υπέργειους) 

Σε π  χρησιμεύουν οι υπόλοιποι όροφοι του κτιρίου 

Αριθμός τειραγωνικών μέτρων

ναι ......... όχι

.ναι ......... όχι

ναι ......... όχι

ναι ......... όχι

ναι ......... όχι

.ναι ......... όχι



ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σχέδιο A g í  Σχέδιο B g .
Σχέδιο T i l  Σχέδιο Δ 1

(Στο τιμολόγιο Αοτικής Ευθύνης ανοφέροηαι αναλυτικά τα όρια κάλυψή).

ΑΛΛΟ p
. (αναγράψτε αναλυτικό το σχέδιο που επιθυμείτε)

Γενική Αστική Ευθύνη Ευθύνη Εργοδότη

Σωματικές βλάβες /  Θάνατος ενός ατόμου : (■............................................................. : € ..................................................

Υλικές Ζημίες : € ............................................................. : € .............................. ~ ...........

Ομαδικό ίν ................................................................ : 6 ..................................................

Σύνολο Ευθύνης της Εταιρίας : £ ................ ..............................................: € ..................................................

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Όπως α υ τές  α ν ο φ έρ ο η α ι ο το  αντίσ το ιχο  τιμολόγιο Αστικής Ευθύνης ή  στη  σχετική  προσφορά της Εταιρίας

Προηγούμενες ζημίες
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπήρχαν ζημίες την τελευταία πενταετία;

Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες
ναι^ ■όχι9

Σας έχουν αρνηθεί στο παρελθόν πρότασή οας για την ασφάλιση των παραπάνω κινδύνων ή σας έχουν ακυ
ρώσει σχετική ασφάλιση;
.................................................................. ......................................................................ν α ι ϋ .......................... όχι*'

Άλλα ασφαλιστήρια

Αν ναι, ποια Ασφαλιστική Εταιρία και πότε:

Υπάρχουν άλλα ασφαλιστήρια για τον ίδιο κίνδυνο;

Αν ναι, αναφέρατε Εταιρίες, όρια κάλυψης και λήξη:
v a i j l j j ......................... ό »

Εχετε άλλα ασφαλιστήρια στην Allianz;

Ζωής H  Πυρός Q  Αυτοκινήτου ® |  Μεταφορών 1 |  Α λλο ........................................................................
Τρόπος πληρωμής
ασφαλίστρων Εφάπαξ ¡j¡

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
(συμπληρώνεται από το Συνεργάτη)

Έχετε επιθεωρήσει τον προτεινόμενο για ασφάλιση κίνδυνο;........................ .....................................................ναι Ρ 1 ...........................όχι

Συνιστάτε την αποδοχή της παρούσας πρότασης;............. ................................................................................... ναι ϋ ...........................όχι 1

Πληροφορήσατε τον προτείνοντα την ασφάλιση για το συνολικό κόστος;...........................................................ν α | | .............................ό χ ιΓ

Αν ναι, ποιό είναι το ποσό;.................... ....................................................................................................................................................................



Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη μου τις συνέπειες τοιι νόμου για τη μη σωστή περιγραφή του ασφαλιστικού κινδύνου (Ν 2496/97-πρΟρ 3.5, 8) βεβαιώνω πτι οι αππντή- 
σεις pou «την Πρόταση αυτή είναι απόλυτα ακριβείς και ανταηοκρίνονται στην αλήθεια. Παρακαλώ, με βόοη τα οτοιχεία που δήλωσα και σύμφωνα με τους 
Γενικούς και Ειδικούς Ορουςσοφόλισης που διΰβαοα και αποδέχομαι, να εκδόοετε ασφαλιστήριο για τις καλύψεις που ζήτησα. Γνωρίζω όιι ουμψωνα με 
το νόμο (Ν. 249Í5/97-άρθρο Γι) γιο να ιοχιιοει η αοφόλιση που ζητώ Οα πρέπει να αποδεχθεί η Εταιρία την Πρότασή μου και να έχω απαραπήτως εξοφλήσει 
το αοφάλταιρο εφάπαξ ή την πρώτη δόση αυτού, εφύοον έχει ουμφωνηθεί η καταβολή του ασφαλίστρου οε δόσεις. Η Πρόταση αυτή μαζί με όσες έγγρα
φες συμπληρωματικές πληροφορίες τυχόν ακολουθήσουν θα αποτελούν αποδεικτικό έγγροφα για την ασφάλιση που επιθυμώ να συνάψω με την Εταιρία. 
Δηλώνω ότι παρέλαβα μαζί με την Πρόταση το Εντυπο Πληροφοριών του άρθρου 4 § 2 περ. Η ΝΔ 400/70 και έλαβα γνώση των όρων και εξαιρέσεων που 
θα ρυθμίζουν την ασφάλιση που προτείνω.
Με τη συμπλήρωση της Πρότασης αυτής ο Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για ασφάλιση και προτείνει τη σύναψη 
ασφα/ιοτικής ούτιβποης με βόοη τα οτοιχεία που δήλωσε προς την Εταιρία, Η αποδοχή ή μη της Πρότασης για αοφόλιση ανήκει οτην απόλυτη κρίση της 
Εταιρίας Οττα ιιιοιχείο δηλώνει ο Λήπτης της Ασφάλισης με την Πρόταση προορίζονται αποκλειστικά γιο την κατάρτιση της ασφαλιστικής συρβαοης που 
ζητήθηκε και Οα τηρούνται από την Eiatpía με βάση το Ν.2472/97 (Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα),
Οποιαδήποτε επεξεργασία των στοιχείων αυτών είναι απόρρητη και θα διεξάγεται αποκλειστικά από πρόσωπα που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα από 
την Εταιρία. Σημειώνεται άτι ο Λήπτης της Ασφάλισης καθώς καί ο Λαφολιζόμενος ή/κοι δικαιούχος tou Αοφολίσματος έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα 
δεδομένα που τους οφορούν. ως κοι το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, υποβάλλοντας σχετικά αίτημα στην Εταιρία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ......................................   ΚΩΔΙΚΟΣ..................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.................

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2, ΠΕΡ Η Λ/ΤΟΣ 400/70)
Σε σχάση με την υπό ούναψη Ασφαλιστική Σύμβαση με την Εταιρία μας, οας παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες:

1) Η πλήρης ειτωντιμία της συμβαλλόμενης Ασφαλιστικής Επιχείρησης έχει ως εξής ΑΙΙΙ,ίιι? ΛΝΟΝΥΜΗ ΕΓΑΙΡΙΛ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
2) Η Έδρα ιης Αοφαλιοπκής Εταιρίας βρίσκεται στην Ελλάδα επί της Λ. Κηφισίας 124, οτπν Αθήνα. Τ.Κ. 115 26
3) Ε.φαρμουιέο Δίκαιο που θα διέπει την Ασφαλιστική Οα είναι το Ελληνικό
4) Μέί,τ, οε εύλογο χρονικό διοοτημο η Αοφαλιοιική Εταιρία θα απαντά με έγγραφο οε κάθε ερώτημα ή/και παρατήρησή σπς, εφόσον υποβληθούν αυτά 
εγγράφως προς την Εδρα της.



Κλάδοι Ασφαλίσεως Ζημιών

Ετήσιο έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 

Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2004

Ασφάλιστρα από Ποσοστό
(Ποσά σε ευρώ) Πρωτασφαλίσεις (%)

1. Ατυχήματα

2. Ασθένειες

3. Χερσαία οχήματα

5. Αεροσκάφη

6. Πλοία (θαλάσσια,λιμναία,ποτάμια)

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως

9. Λοιπές ζημίες αγαθών

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

12. Αστική ευθύνη πλοίων

13. Γενική αστική ευθύνη

14. Πιστώσεις

15. Εγγυήσεις

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες

17. Νομική προστασία

18. Βοήθεια

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

79.055.072,69 4,17%

5.079.242,18 0,27%

238.716.131,68 12,60%

888.017,36 0,05%

19.752.828,31 1,04%

40.860.682,51 2,16%

297.446.090,56 15,69%

124.608.917,48 6,58%

908.485.137,13 47,94%

2.576.351,56 0,14%

4.504.810,01 0,24%

50.796.096,90 2,68%

18.271.833,11 0,96%

8.415.303,84 0,44%

14.555.323,39 0,77%

30.360.479,75 1,60%

50.817.311,13 2,68%>

1.895.189.629,59 100,00°/ο
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ΠΡΟΣ

ΤΗ Ν  “ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν  Ζ Ω Η Σ  &  Υ Γ Ε Ι Α Σ :

Λ .  Σ Υ Γ Γ Ρ Ο Υ  4  -  6 ,  Α Θ Η Ν Α  1 1 7  4 2

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

Δ Η Λ Ω Σ Η  Ε Ν Α Ν Τ Ι Ω Σ Η Σ  
( άρθ ρου  2 τταραγρ. 5 του Ν. 2 4 9 6 / 1 9 9 7 )

Ο  υ π ο γ ρ α φ ό μ ε ν ο ς ,  σ α ς  δ η λ ώ ν ω  τ η ν  ε ν α ν τ ί ω σ ή  μ ο υ  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο  τ ο υ  υ π ’

α ρ ι θ μ .....................................................Α σ φ α λ ι σ τ η ρ ί ο υ ,  π ο υ  μ ο υ  π α ρ α δ ώ σ α τ ε ,  δ ι ό τ ι  τ ο  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ό  τ ο υ

π α ρ ε κ κ λ ί ν ε ι  α π ό  τ η ν  α ί τ η σ η  γ ι α  α σ φ ά λ ι σ η  π ο υ  σ α ς  υ π έ β α λ α  σ τ α  ε ξ ή ς  σ η μ ε ί α :

1.

2. ...

3 .

Κ α τ ό π ι ν  τ ο ύ τ ο υ  η  μ ε τ α ξ ύ  μ α ς  σ ύ μ β α σ η  α σ φ ά λ ι σ η ς  ε ί ν α ι  σ τ ο  σ ύ ν ο λ ό  τ η ς  ά κ υ ρ η  ε ξ α ρ χ ή ς  

ω ς  μ η δ έ π ο τ ε  γ ε ν ό μ ε ν η  κ α ι  ο υ δ ε μ ί α  ι σ χ ύ  έ χ ε ι  τ ο  π ι ο  π ά ν ω  α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι ο  π ο υ  μ ο υ  

π α ρ α δ ώ σ α τ ε .

Τ ό π ο ς .................................................. ....

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α .......................................................

Ο  Δ Η Λ Ω Ν

( Υ π ο γ ρ α φ ή )

Α ρ .  Δ ε λ τ ί ο υ  Α σ τ υ ν .  Τ α υ τ ό τ η τ α ς



ΠΡΟΣ

ΤΗΝ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΠΗΣ”
Λ .  Σ υ γ γ ρ ο ύ  4  -  6 ,  Α Θ Η Ν Α  1 1 7  4 2

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 
(άρθρου 2 παραγρ. 6 του Ν, 2496/1997)

Ο  υ π ο γ ρ α φ ό μ ε ν ο ς ,  σ α ς  δ η λ ώ ν ω  τ η ν  ε ν α ν τ ί ω σ ή  μ ο υ  ω ς  π ρ ο ς  τ η  σ ύ ν α ψ η  τ ο υ  μ ε -

* Ο  1 · Δ ε ν  π α ρ έ λ α β α  έ γ γ ρ α φ ο  μ ε  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ο υ  π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  ά ρ θ ρ ο  4

π α ρ ά γ ρ .  3  π ε ρ ί π τ ω σ η  Δ  τ ο υ  Ν Δ  4 0 0 / 1 9 7 0

* Ο  2 .  Τ ο  α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι ο  π ο υ  π α ρ έ λ α β α ,  μ ο υ  π α ρ α δ ό θ η κ ε  χ ω ρ ί ς  Γ ε ν ι κ ο ύ ς  κ α ι  Ε ι δ ι κ ο ύ ς

Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ο ύ ς  Ό ρ ο υ ς .

Κ α τ ό π ι ν  τ ο ύ τ ο υ  η  μ ε τ α ξ ύ  μ α ς  σ ύ μ β α σ η  α σ φ ά λ ι σ η ς  ε ί ν α ι  σ τ ο  σ ύ ν ο λ ό  τ η ς  ά κ υ ρ η  

ε ξ α ρ χ ή ς  ω ς  μ η δ έ π ο τ ε  γ ε ν ό μ ε ν η  κ α ι  ο υ δ ε μ ί α  ι σ χ ύ  έ χ ε ι  τ ο  π ι ο  π ά ν ω  α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι ο  π ο υ  

μ ο υ  π α ρ α δ ώ σ α τ ε .

τ α ξ ύ  μ α ς  α σ φ α λ ι σ τ η ρ ί ο υ  μ ε  α ρ ι θ μ . π ο υ  μ ο υ  π α ρ α δ ώ σ α τ ε ,  δ ι ό τ ι :

Τ  ό π ο ς

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α

Ο  Δ Η Λ Ω Ν

{ Υ π ο γρ α φ ή  )

Α ρ . Δ ε λ ι ίο υ  Α α ιυ ν .  Τ α υ τό τη τα ς
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«ΓΡΟΤΙΚΜ
Ζ Ω Η Σ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δ η λ ώ ν ω  ω ς  Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ς  τ ο υ  α σ φ α λ ι σ τ η ρ ί ο υ  μ ε  α ρ ι θ μ ...................................................................................

ό τ ι  η  "  Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  Ζ Ω Η Σ  Κ Α Ι  Υ Γ Ε Ι Α Σ  " μ ο υ  π α ρ έ δ ω σ ε  κ α ι  

π α ρ έ λ α β α :

1 .  Τ ο  υ π ’ α ρ ι θ μ ............. / .....................................................................Α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι ο  Β α σ ι κ ή ς  Α σ φ ά λ ι σ η ς

Ζ ω ή ς  μ ε τ ά  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι α  -  π ρ ο σ α ρ τ ή μ α τ ά τ ο υ ................................................

2 .  Τ ο υ ς  Γ ε ν ι κ ο ύ ς  κ α ι  Ε ι δ ι κ ο ύ ς  Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ο ύ ς  Ό ρ ο υ ς  π ο υ  δ ι έ π ο υ ν τ ο  π α ρ α π ά ν ω  

Α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι ο  Β α σ ι κ ή ς  Α σ φ ά λ ι σ η ς  Ζ ω ή ς  κ α ι  τ α  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  τ ο υ  ( π ρ ο σ α ρ 

τ ή μ α τ α ) .

3 .  Τ α  έ ν τ υ π α  υ π ο δ ε ί γ μ α τ α  Δ η λ ώ σ ε ω ν  Ε ν α ν τ ί ω σ η ς  ( τ ύ π ο υ  α  κ α ι  β ) .

Ε π ί σ η ς  δ η λ ώ ν ω  ό τ ι  ε ν η μ ε ρ ώ θ η κ α  γ ρ α π τ ά  τ ό σ ο  γ ι α  τ α  δ ι κ α ι ώ μ α τ ά  μ ο υ  Ε ν α ν τ ί ω σ η ς  σ τ ο  

π α ρ α π ά ν ω  Α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι ο  ό σ ο  κ α ι  γ ι α  τ ο  δ ι κ α ί ω μ ά  μ ο υ  Υ π α ν α χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  α υ τ ό ,  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  

έ γ γ ρ α φ ε ς  α ν α φ ο ρ έ ς  π ο υ  π ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι  σ τ ο  Α σ φ α λ ι σ τ ή ρ ι ο .

Τ ό π ο ς  ...........................................................................................................

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α  ...........................................................................................................

Ο Δ Η Λ Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Σ

{ Υ π ο γ ρ α φ ή ]

Α ρ .  Δ ε λ χ ι ο ύ  Α σ χ υ ν .  Τ α υ χ ό χ η χ α ς

ΊΚΗ” ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩ Η Σ &  ΥΓΕΙΑΣ ·  ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 4-6, 1 17 42 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 921 8905 - 9. 924 8000 ·  FAX: 923 8882 ·  ΑΦΜ : 094211325 » Α  Μ.A Ε 15226/0S/B/
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IS! ΑΓΡΟΤΙΚΗ
LvI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
10422000050 |

ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΡΕΦΕΝΕΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΊΡΙΑ ' - {-}

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1) Η  ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από Γ Ε Ν ΙΚ Ο Υ Σ  και Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ Σ  όρους και Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α , που 

επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο.
2) Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυμη για τις Ε ΞΑ ΙΡ ΕΣΕΙΣ  που περιέχονται:

α) στο .άρθρο.3 των Γενικών όρων του ασφαλιστηρίου και τις Ειδικές Ε ξα ιρέσεις των Τμημάτων Ι,ΙΙ και III των 
όρων αυτών.
6) στα σχετικά άρθρα των Ειδ.ικ(άν.άρω.ν.ι^!.Παραριιιμ.άΐίΰ^

3) Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α  Ε Ν Α Ν Τ ΙΩ Σ Η Σ  (λόγω μη παράδοσης πληροφοριών και όρων): Εάν ο λήπτης της ασφάλισης δεν 
παρέλαβε κατά του χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4  
παρ. 2 περίπτωση Η  του ν.δ. 400 /1 9 7 0  (που αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο, την έδρα της εταιρίας, του τρόπο και 
χρόνο διευθέτησης των εγγράφων αιτημάτων και παραπόνων προς την εταιρία κλπ) ή αν δεν παρέλαβε μαζί με το 
ασφαλιστήριο τους γενικούς και ειδικούς όρους που διέπουυ τις ασφαλιστικές καλύμεις της παρούσας σύμβασης, 
έχει το Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α  Ε Ν Α Ν Τ ΙΩ Σ Η Σ  το οποίο ασκείται με Ε ΓΓΡ Α Φ Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  Ε Ν Α Ν Τ ΙΩ Σ Η Σ  (υπόδειγμα της 
οποίας παρέλαβε) που πρέπει να αποστείλει στην Εταιρία με συστημένη επιστολή εντός 14 ημερών από την 
παραλαβή του ασφαλιστηρίου.

4) Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α  Υ Π Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ : Σε περίπτωση που η παρούσα ασφάλιση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός
έτους, ο λήπτης της ασφάλισης, έχει το δικαίωμα υα υπαναχωρήσει από την ασφαλιστική σύμβαση εντός 14 ημερών 
από την παράδοση σε αυτόν του ασφαλιστηρίου._________________________________________________________________

5) Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α  Ε Ν Α Ν Τ ΙΩ Σ Η Σ  (λόγω παρεκκλίσεων): Για κάθε παρέκκλιση του ασφαλιστηρίου από την αίτηση 
ασφάλισης, ο λήπτης της ασφάλισης έχει το δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλουτας στην 
εταιρία με συστημένη επιστολή το σχετικό υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης που έχει παραλάβει, εντός ενός μηυός 
από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου.

6) Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΕ Σ  Α Π Ο  Τ Η Ν  Α Σ Κ Η Σ Η  Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Ω Ν  Ε Ν Α Ν Τ ΙΩ Σ Η Σ /Υ Π Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ . Σε περίπτωση άσκησης 
των δικαωμάτων αυτών από τον λήπτη της ασφάλισης, ματαιώνενται η σύναμη της ασφαλιστικής σύμβασης.

10422000050 Σελίδα: I από 3
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
■ Λ

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αναφοράς Ασφάλιστρά Euro
Αριθμός: 30322000072 Καθ. Ασφάλιστρα: 82,33

Από μεσημ.: 16/01/2003 Εως μεσημ.: 16/01/2004 Δικαίωμα: 8,23

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Φ. K. Ε.: 9,06!

Αρ.Προτ : - Αρ.Σμβ : 10422000050 Χαρτόσημο: 2,39

Από μεσημ.: 16/01/2004 Εως μεσημ.: 16/01/2005 Ολικά Ασφάλιστρα: 102,01

Συνεργάτης: 29490 SPECTRUM Ε.Π.Ε.. (} Δ/Δ: ΕΔΡΑ

Πληρωμή : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Εισπρακτική μονάδα: 9000 Λογαρ:

Λήπτης Ασφάλισης: Επωνυμία: ΡΕΦΕΝΕΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΊΡΙΑ ' - (-)

Οδός: Πόλη: ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑΞΟΥ Τ.Κ.: 84300

Τηλ: 2285023330 Fax: Επάγ/μα:

ΑΛΤ.: Α.Φ.Μ.: 094227267 ΔΟΥ: ΝΑΞΟΥ Νομός: ΚΥΚΛΑΔΩΝ

α/α Τ οποθεσία κινδύνου Γ ε ν ι κ ή  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  κ ά λ υ y η ς

1 Κάλυμη του κινδύνου Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, από την
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑΞΟΥ λειτουργία επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων

Με βάση την πρόταση του λήπτη της ασφάλισης και τις δηλώσεις του, που περιέχονται σε αυτήν, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει με το παρόν ασφαλιστήριο την υποχρέωση, εφόσον επέλΟει ο καλυπτόμενος κίνδυνος 
που αναφέρεται σε αυτό, να καταβάλει στον ασφαλισμένο ασφάλισμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τον τρόπο, την 
έκταση, τις εξαιρέσεις, και γενικότερα με όσα καθορίζονται στο ασφαλιστήριο και τους συννημένους σε αυτό γενικούς και 
ειδικούς όρους και παραρτήματα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

α/α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ ΠΟΣΟ
1. Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατος τρίτων κατά άτομο, μέχρι του ποσού 45.000,00 €

2. Υλικές Ζημίες τρίτων κατά ατύχημα, μέχρι του ποσού 9.000,00 €

3, Σύνολο ανά Συμβάν (Ομαδικό Ατύχημα), μέχρι του ποσού 120.000.00 €

4. Συνολικό όριο ευθύνης της εταιρίας για όλη την ασφαλιστική περίοδο, 
μέχρι του ποσού

150.000,00 €

Απαλλαγές: ΕΥΡΩ 120,00 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 

Προκατ/λή: 0,00 €
ZZJ
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ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Με το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, καλύπτεται ο κίνδυνος της Αστικής Ευθύνης από την λειτουργία 
επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων, έναντι τρίτων, της ασφαλιζόμενης εταιρίας με την επωνυμία ΡΕΦΕΝΕΣ 
Α.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΊΡΙΑ", τα οποία βρίσκονται στην περιοχή ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΝΑΞΟΥ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Υπόγειο - ισόγειο - 2 όροφοι 
Αριθμός δωματίων 17 & 8 Studios 
Λειτουργεί και 1 αίθουσα εστιατορίου.

Ειδικοί Οροι

Δηλώνεται και συμφωνεί ται ότι:

1) Δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αυτό:
Σωματική βλάβη ή ζημιά η οποία προκαλείται από την παραμονή οποιουδήποτε πλωτού 
μέσου ή σκάφους, αεροσκάφους ή μηχανοκίνητου οχήματος σε χώρους της 
ασφαλιζόμενης επιχείρησης είτε αυτό ανήκει σε τρίτους είτε σε πελάτες της 
ασφαλιζόμενης επιχείρησης, καθώς και Σωματική βλάβη ή ζημιά η οποία προκαλείται 
από την συμμετοχή σε αθλήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα 
συμπεριλαμβανομένων ειδικά των SKI, WIND-SERFING, ΙΠΠΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ.

2) Δεν καλύπτεται η τροφική δηλητηρίαση.

3) Στις Υλικές Ζημιές δεν  καλύπτονται χρήματα, χρεώγραφα και τιμαλφή.

4) Δεν καλύπτεται σωματική βλάβη ή ζημιά προκαλούμενη από την συμμετοχή σε 
εκδρομές και ευ γένει εκδηλώσεις διοργαυούμενες από την ασφαλιζόμενη επιχείρηση 
και πραγματοποιούμενες έξω από τον χώρο λειτουργίας της.

Υπογραφή
Ο ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ, 30/01/2004

Επισυνάπτονται οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Χαριοσημάυθηκε και έχει θέση δελτίου παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το νό]
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Επ ισυνάπ τονται ο ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Χαρτοσημάνθηκε και έχει 8εση δελτίου παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το νόμο.

«Α ΓΡΟ ΤΙΚ Η» ΑΝΩ ΝΥΜ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦ ΑΛΙΣΕΩΝ
ΤεΛΐδδ'ΤαποΤ

Λεωφόρος Συγγρού 163, 171 21 Νέα Σμύρνη -  ΤΗΛ,: 9358.613, 9388.712, 9358.813, 9358.902 -  TELEX: 2 2 3 0 0 4  AGRO GR - TELEFAX: 93 58 .924  
Α.Φ.Μ.: 94 0 7 8 6 3 8  - A.M.A.E.: 1 2 8 2 1 / 0 5 /B / 8 6 / 1 -  Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ



ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ι
Ο ΡΟ Ι Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Υ  Α Σ Τ ΙΚ Η Σ  Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ
Α Ρ Θ Ρ Ο  1. Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ο - Ε Κ Τ Α Σ Η  Τ Η Σ  Κ Α Λ Υ Ψ Η Σ
(22 -66 )

1. Με το ασφαλιστήριο αυτό και με την προϋπόθεση της 
ολοσχερούς καταβολής των συμφωνημένων ασφαλίστρων, ή 
της πρώτης δόσης, εφόσον έχει συμφωνηθεί τμηματική 
καταβολή τους, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗ Α .Ε., («ΕΤΑΙΡΙΑ»), 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τον ασφαλισμένο για 
τον κίνδυνο της αστικής του ευθύνης έναντι τρίτων, όπως αυτή 
προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα, δηλαδή να καταβάλει 
ασφάλισμα για το ποσό που ήθελε τυχόν υποχρεωθεί να 
καταβάλει αυτός νόμιμα ως αποζημίωση για θάνατο, σωματικές 
βλάβες ή υλικές ζημίες που τυχόν θα προξενούσε εντός της 
ισχύος του παρόντος σε τρίτους, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με 
τη φύση της αναφερόμενης στο παρόν εργασίας ή επιχείρησής 
του, σύμφωνα πάντα με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις 
εξαιρέσεις και εντός των ανωτάτων ορίων του παρόντος 
ασφαλιστηρίου.
2. Πρόσθετη π ροϋπ όθεση για την δημιουργία δικαιωμάτων 
από το παρόν ασφαλιστήριο υπέρ του ασφαλισμένου, είναι η 
κατοχή από αυτόν των από τον νόμο απαιτούμενων αδειών για 
την άσκηση της εργασίας ή της επιχείρησής του.
3 Με το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται μόνο η αστική ευθύνη 
του ασφαλισμένου λόγω πρόκλησης κατά τη διάρκεια της 
περιόδου ασφάλισης που ορίζεται στο ασφαλιστήριο και μέσα 
στα γεωγραφικά πλαίσια αυτού, θανάτου, σωματικής βλάβης ή 
υλικής ζημίας σε τρίτον από αιτία που σχετίζεται άμεσα και 
αποκλειστικά με τη φύση της εργασίας ή επιχείρησης του 
ασφαλισμένου που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο (και όχι από 
κάθε είδους δραστηριότητά του) και τις συγκεκριμένες και 
ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται και προσδιορίζονται 
στους ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου.
4. Η Εταιρία, μέσα στα όρια ευθύνης που έχουν συμφωνηθεί 
στο παρόν ασφαλιστήριο, θα καταβάλει στον ασφαλισμένο ή 
(κατά την κρίση της) σε τρίτους για λογαριασμό του :
α) οττοιοδήποτε ποσό μαζί με τους τόκους και τα δικαστικά 
έξοδα που επιδικάσθηκαν σε βάρος του ασφαλισμένου με 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, σε δίκες που έγιναν σε βάρος 
του και τις οποίες υπεράσπισε η Εταιρία, μέχρι το όριο της 
σχετικής ευθύνης της και για τους κινδύνους που καλύπτει το 
ασφαλιστήριο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης ή 
ψυχικής οδύνης.
β) τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποίησε ο 
ασφαλισμένος μετά από έγγραφη έγκριση της Εταιρίας για να 
την βοηθήσει στην διερεύνηση, εξακρίβωση ή υπεράσπιση σε 
περίπτωση αξίωσης ή κάποιας δίκης. Στις δαπάνες αυτές 
περιλαμβάνεται και η τυχόν απώλεια απολαβών για διάστημα 
όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες.
y) δαπάνες που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος για παροχή 
πρώτων βοηθειών σε τρίτους κατά τη διάρκεια ατυχήματος, το 
οποίο είχε σαν συνέπεια σωματική τους βλάβη που καλύπτεται 
από το παρόν ασφαλιστήριο.
5. Σαν παροχή υπέρ του ασφαλισμένου που περιλαμβάνεται 
μέσα στα όρια ευθύνης της Εταιρίας θεωρούνται, εκτός των πιο 
πάνω, και όλες οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε η Εταιρία 
σχετικά με το ατύχημα και ιδίως οι δαπάνες της για την 
υπεράσπισή του στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας τρίτου 
εναντίον του ασφαλισμένου.
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜ ΟΙ
ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦ ΑΛΙΣΗΣ, είναι εκείνος που ζητά με πρότασή 
του και συνομολογεί με την Εταιρία, με βάση τους όρους του 
ασφαλιστηρίου, την σύναψη της ασφάλισης και που οφείλει να 
καταβάλει το ασφάλιστρο (αντισυμβαλλόμενος).

ΑΣΦ ΑΛΙΖΟ Μ ΕΝΟ Σ Ή  ΑΣΦ ΑΛΙΣΜ ΕΝ Ο Σ, είναι το πρόσωπο 
για λογαριασμό του οποίου συνομολογείται η ασφάλιση, και 
μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο λήπτης της ασφάλισης είτε άλλος, 
οπότε αυτό πρέπει να προκύπτει από το παρόν.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ, είναι το πρώτο ποσό κάθε ζημίας, το ύψος του 
οποίου προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο και από την καταβολή 
του οποίου απαλλάσσεται η Εταιρία.
ΣΥΜ ΒΑΝ, σημαίνει ατύχημα. Σαν ατύχημα θεωρείται και η 
συνεχής και κατ επανάληψη έκθεση σε ορισμένες συνθήκες 
από τις οποίες προήλθε θάνατος, ή σωματική βλάβη ή υλική 
ζημία που δεν αναμενόταν και δεν προκλήθηκε από τον 
Ασφαλιζόμενο
ΣΩ Μ ΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, είναι τραυματισμός ή ασθένεια 
οποιουδήποτε προσώπου που θα επέλθει οποτεδήποτε και 
που θα είναι συνέπεια των πιο πάνω εφόσον τα περιστατικά 
αυτά συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. 
ΥΛΙΚΗ ΖΗΜ ΙΑ, σημαίνει
α) Βλάβη ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων που θα 
συμβεί στη διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου 
β) Απώλεια της χρήσης περιουσιακών στοιχείων που δεν 
έπαθαν ζημία ή δεν καταστράφηκαν, με τον όρο όμως ότι η 
απώλεια αυτή της χρήσης τους προξενήθηκε από συμβάν που 
έγινε κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος.
ΠΡΟ ΪΟ ΝΤΑ ΤΟ Υ  ΑΣΦ ΑΛ ΙΖΟ Μ Ε ΝΟ Υ , είναι εμπορεύματα ή 
προϊόντα που κατασκευάζονται, πωλούνται ή διανέμονται από 
τον Ασφαλιζόμενο ή από άλλους που συναλλάσσονται στο 
όνομά του. Στα παραπάνω προϊόντα περιλαμβάνονται και τα 
κάθε είδους δοχεία που τα περιέχουν, εκτός από οχήματα και η 
συσκευασία τους γενικά, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι αυτόματοι 
μηχανικοί πωλητές ή άλλη ιδιοκτησία που μισθώθηκε ή 
τοποθετήθηκε για να χρησιμοποιείται από τρίτους και δεν έχει 
πωληθεί.
ΤΡ ίΤΟ Σ, είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει 
εργασιακή, εταιρική ή σχέση μίσθωσης έργου με τον 
Ασφαλιζόμενο, δεν ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο για 
λογαριασμό του και ο βαθμός συγγένειας του με τον 
Ασφαλιζόμενο είναι μεγαλύτερος από τρίτο.
ΠΑΘΩΝ, είναι ο οποιοσδήποτε τρίτος που ζημιώθηκε. 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μ ΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ Σ ΑΠΟ  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (COM PLETED O PERATIO NS), περιλαμβάνει 
σωματική βλάβη και/ή υλική ζημία που προήλθε από τις 
εργασίες, αλλά μόνο αν ο θάνατος, η σωματική βλάβη ή η 
υλική ζημία συνέβη αφού τελείωσαν ή παραδόθηκαν οι πιο 
πάνω εργασίες και εφόσον δεν συνέβη σε χώρο που ανήκει ή 
έχει εκμισθωθεί στον Ασφαλιζόμενο. Οι εργασίες 
περιλαμβάνουν και υλικά, ανταλλακτικά ή εξοπλισμό που η 
προμήθεια τους έχει σχέση με τις εργασίες. Οι εργασίες 
θεωρούνται αποπερατωμένες αν
α) όλες οι σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίες που ο 
Ασφαλιζόμευος ή άλλοι για λογαριασμό του έχουν αναλάβει να 
εκτελέσουν, έχουν τελειώσει ή
β)όλες οι εργασίες στην τοποθεσία των έργων που ο 
Ααφαλιζόμενος ή άλλοι για λογαριασμό του έχουν αναλάβει να 
εκτελέσουν έχουν τελειώσει ή
γ) το τμήμα του έργου από το οποίο προκύπτει η σωματική 
βλάβη ή ο θάνατος ή η υλική ζημία θα έχει δοθεί στη χρήση (για 
την οποία προορίζεται) οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου εκτός από τον εργολάβο ή υπεργολάβο, ο οποίος 
εκτελεί τις εργασίες για λογαριασμό του εργοδότη σαν μέρος 
του ίδιου του έργου.
Εργασίες που τυχόν απαιτούν παραπέρα εξυπηρέτηση ή 
συντήρηση ή διευθέτηση ή επισκευή ή αντικατάσταση εξαιτίας 
κάποιας ατέλειας ή ελαττώματος, κατά τα άλλα όμως έχουν 
τελειώσει, θα θεωρούνται σαν αποπερατωμένες.
Ο μεταγενέστερος των αποπερατωμένων εργασιών κίνδυνος 
δεν περιλαμβάνει θάνατο, σωματική βλάβη ή υλική ζημία που 
προέκυψε από την ύπαρξη στην τοποθεσία των έργων,
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εργαλείων ή εξοπλισμού που δεν εγκαταστάθηκε ή από υλικά 
που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, σημαίνει χερσαίο όχημα αυτοκινούμενο, 
ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που προορίζεται για 
διαδρομές σε δημόσιους δρόμους καθώς και τα μηχανήματα ή 
συσκευές που συνδέονται με αυτό όχι όμως και ο κινητός 
εξοπλισμός.
ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ σημαίνει χερσαίο όχημα 
αυτοκινούμενο ή όχι {με τα συνδεδεμένα σε αυτό μηχανήματα ή 
συσκευές), που
α) δεν υπάγεται στους νόμους για υποχρεωτική έκδοση 
αριθμού κυκλοφορίας και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής 
ευθύνης, ή
β) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά μέσα στις εγκαταστάσεις 
και τους άμεσους γειτονικούς χώρους που ανήκουν ή έχουν 
εκμισθωθεί στον Ασφαλιζόμενο, ή
γ) σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται κυρίως εκτός δημοσίων 
δρόμων, ή
δ> σχεδιάστηκε ή διατηρείται με αποκλειστικό σκοπό τη 
μετακίνηση των παρακάτω τύπου μηχανημάτων και που 
αποτελεί αναπόσπαστο ή μόνιμα συνδεδεμένο με το όχημα 
τμήμα γερανών, φορτωτών, σκαπτικών και διατρητικών 
μηχανημάτων κατασκευής και επισκευής δρόμων, 
αεροσυμπιεστών, αντλιών και γεννητριών, μηχανημάτων 
ψεκασμού, συγκόλλησης μετάλλων και καθαρισμού κτηρίων, 
γεωφυσικών ερευνών και συντήρησης φρεάτων.
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για:
1. Ατυχήματα ή ζημίες που προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη 
της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή των προσώπων που 
συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή 
εκπροσώπων τους ή κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας μέθης ή 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον λήπτη της ασφάλισης ή 
τον ασφαλιζόμενο ή τα πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους ή 
νόμιμους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους τους ή πρόσωπο 
που βρίσκεται στην υπηρεσία τους με οποιαδήποτε σχέση ή 
ενεργεί για λογαριασμό τους,
2. Θάνατο, σωματική βλάβη ή υλική ζημία των μελών της 
οικογένειας του Ασφαλισμένου ή προσώπου που συνδέεται 
μαζί του με σύμβαση ή σχέση εργασίας, με τον όρο ότι έγινε 
«ατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της σύμβασης ή σχέσης αυτής, 
καθώς και κάθε υποχρέωση για την οποία ο Ασφαλιζόμενος ή 
οποιοσδήποτε φορέας σαν ασφαλιστής του μπορούσε να 
θεωρηθεί υπεύθυνος σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο για 
εργατική αποζημίωση, αποζημίωση λόγω ανεργίας ή παροχές 
ανικανότητας ή οποιαδήποτε παρόμοια παροχή. Εάν το 
πρόσωπο που συνδέεται με τον Ασφαλιζόμενο με τέτοιου 
είδους συμβάσεις ή σχέσεις είναι νομικό πρόσωπο, η εξαίρεση 
αυτή περιλαμβάνει και τα μέλη του προσωπικού τους ή άλλους 
που βρίσκονται στην υπηρεσία τους.
3. Θάνατο, σωματική βλάβη, υλικές ζημίες ,κόστος ή έξοδο 
οποιοσδήποτε φ ύσ εω ς που προξενει'ται, άμεσ α  η έμμεσα  
ή που προκύπτει από, ή σε σχέση με οτιδήποτε από τα 
επόμενα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός 
που συμβαίνει ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε άλλη αλληλουχία 
με τη ζη μ ιά :

α) πόλεμο, εισβολή, πράξεις αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες 
ή γεγονότα που

προσομοιάζουν με πόλεμο (είτε έχει εκδηλωθεί πόλεμος είτε 
όχι) εμφύλιο πόλεμο,

προσωρινή ή μόνιμη απώλεια κατοχής που προκύπτει από 
δήμευση, κατάσχεση ή

επίταξη, από οποιαδήποτε νόμιμα διορισμένη αρχή, 
ανταρσία, εμφύλια ταραχή

που λαμβάνει τις διαστάσεις της ή που καταλήγει σε λαϊκή 
εξέγερση.

επαναστατική στάση, επανάσταση, ανταρσία, εξέγερση 
στρατιωτικής ή

σφετεριστικής δύναμης, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση 
πολιορκίας ή οποιοδήποτε

από τα γεγονότα ή αιτίες που καθορίζουν την προκήρυξη ή 
διατήρηση

στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας

ή
β) οποιοδήποτε τρομοκρατική ενέργεια

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, για το σκοπό της εξαίρεσης 
αυτής, τρομοκρατική
ενέργεια σημαίνει μία ενέργεια, που, περιλαμβάνει όχι όμως 

περιοριστικά, την
χρήση δύναμης ή βίας και /  ή απειλή χρήσεως αυτών 

οποιοσδήποτε προσώπου ή
ομάδας <ων) ατόμων, που ενεργούν ή μεμονωμένα ή για 

λογαριασμό ή σε σχέση με 
οποιονδήποτε οργανισμό (ους) ή κυβέρνησή (εις), 

παρακινούμενων από
πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, εθνικούς σκοπούς 

ή λόγους.
περιλαμβανομένης της προθέσεως να επηρεάσουν

οποιαδήποτε κυβέρνηση και /  ή
να απειλήσουν το κοινό ή οποιοδήποτε τμήμα του.

Στην εξαίρεση αυτή περιλαμβάνεται επίσης και η εξαίρεση της 
κάλυψης απώλειας ή ζημιάς, κόστους ή εξόδου οποιοσδήποτε 
φύσεως που προξενείται άμεσα ή έμμεσα, που προκύπτει από, 
ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη, που λαμβάνεται για τον 
έλεγχο, την αποτροπή, την καταστολή ή που καθ' οποιαδήποτε 
τρόπο σχετίζεται με τα ανωτέρω σημεία (α) και /  ή (β).

Αν η Ασφαλιστική Εταιρία ισχυρίζεται ότι εξ αιτίας αυτής της 
εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, κόστος ή έξοδο δεν 
καλύπτεται από το παρόν, το βάρος της αποδείξεως του 
αντιθέτου εμπίπτει στον Ασφαλισμένο.
4. . Θάνατο, σωματική βλάβη, υλικές ζημίες ,κόστος ή έξοδο 
οποιοσδήποτε φύσεως που προξενείται άμεσα ή έμμεσα, που 
προκύπτει από ή σε σχέση με οποιοδήποτε από τα επόμενα 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που 
συμβαίνει ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε άλλη αλληλουχία με τη 
ζημιά.

(α) ιονίζουσες ακτινοβολίες από, ή μόλυνση εξ αιτίας, 
ραδιενέργειας από οποιοδήποτε

πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόβλητο 
ή από την καύση 

πυρηνικού καυσίμου

(β) τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ή 
μολυντικές ιδιότητες

οποιοσδήποτε πυρηνικής εγκατάστασης ή αντιδραστήρα ή 
άλλου πυρηνικού

σχηματισμού ή πυρηνικού συστατικού του

(γ) οποιοδήποτε πολεμικό όπλο που χρησιμοποιεί ατομική ή 
πυρηνική διάσπαση και /

ή σύντηξη ή άλλη παρόμοια αντίδραση ή ραδιενεργή 
δύναμη ή υλικό

δ.Θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκύπτουν 
από την κυριότητα, κατοχή, συντήρηση, εκμετάλλευση, χρήση, 
φόρτωση ή εκφόρτωση
α) οποιουδήποτε αυτοκινήτου που ανήκει στον Ασφαλιζόμενο ή 
το οποίο αυτός εκμεταλλεύεται, έχει μισθώσει ή χρησιδανειστεί

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΕΟΦ. ΣΥΓΓΡϋΥ 163 · 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ · ΤΗΛ.: 210 9379100. 210 9311777.210 9311675 · FAX: 210 9358924 · http://www.agroins.com 

Α.Φ.Μ.: 094078638 · ΦΑΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ · A..M.A.L 12821/0513/86/1
ΥΠΟΔ. 1A tv# m/OAuη t.rxv iκ». tw m m iK  yxam :

...... .......m i—   ..... —

http://www.agroins.com


ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

εργαλείων ή εξοπλισμού που δεν εγκαταστάθηκε ή από υλικά 
που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, σημαίνει χερσαίο όχημα αυτοκινούμενο, 
ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο που προορίζεται για 
διαδρομές σε δημόσιους δρόμους καθώς και τα μηχανήματα ή 
συσκευές που συνδέονται με αυτό όχι όμως και ο κινητός 
εξοπλισμός.
ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ σημαίνει χερσαίο όχημα 
αυτοκινούμενο ή όχι (με τα συνδεδεμένα σε αυτό μηχανήματα ή 
συσκευές), που
α) δεν υπάγεται στους νόμους για υποχρεωτική έκδοση 
αριθμού κυκλοφορίας και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής 
ευθύνης, ή
β) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά μέσα στις εγκαταστάσεις 
και τους άμεσους γειτονικούς χώρους που ανήκουν ή έχουν 
εκμισθωθεί στον Ασφαλιζόμενο, ή
γ) σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται κυρίως εκτός δημοσίων 
δρόμων, ή
δ) σχεδιάστηκε ή διατηρείται με αποκλειστικό σκοπό τη 
μετακίνηση των παρακάτω τύπου μηχανημάτων και που 
αποτελεί αναπόσπαστο ή μόνιμα συνδεδεμένο με το όχημα 
τμήμα γερανών, φορτωτών, σκαπτικών και διατρητικών 
μηχανημάτων κατασκευής και επισκευής δρόμων, 
αεροσυμπιεστών, αντλιών και γεννητριών, μηχανημάτων 
ψεκασμού, συγκόλλησης μετάλλων και καθαρισμού κτηρίων, 
γεωφυσικών ερευνών και συντήρησης φρεάτων.
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Η Εταιρία δεν ευθύνεται για:
1. Ατυχήματα ή ζημίες που προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη 
της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή των προσώπων που 
συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή 
εκπροσώπων τους ή κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας μέθης ή 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον λήπτη της ασφάλισης ή 
τον ασφαλιζόμενο ή τα πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους ή 
νόμιμους αντπτροσώπους ή εκπροσώπους τους ή πρόσωπο 
που βρίσκεται στην υπηρεσία τους με οποιαδήποτε σχέση ή 
ενεργεί για λογαριασμό τους,
2. Θάνατο, σωματική βλάβη ή υλική ζημία των μελών της 
οικογένειας του Ασφαλισμένου ή προσώπου που συνδέεται 
μάζΐ του με σύμβαση ή σχέση εργασίας, με τον όρο ότι έγινε 
κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας της σύμβασης ή σχέσης αυτής, 
καθώς και κάθε υποχρέωση για την οποία ο Ασφαλιζόμενος ή 
οποιοσδήποτε φορέας σαν ασφαλιστής του μπορούσε να 
θεωρηθεί υπεύθυνος σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο για 
εργατική αποζημίωση, αποζημίωση λόγω ανεργίας ή παροχές 
ανικανότητας ή οποιαδήποτε παρόμοια παροχή. Εάν το 
πρόσωπο που συνδέεται με τον Ασφαλιζόμενο με τέτοιου 
είδους συμβάσεις ή σχέσεις είναι νομικό πρόσωπο, η εξαίρεση 
αυτή περιλαμβάνει και τα μέλη του προσωπικού τους ή άλλους 
που βρίσκονται στην υπηρεσία τους.
3. Θάνατο, σωματική βλάβη, υλικές ζημίες ,κόστος ή έξοδο 
οπ οιοσδήποτε φ ύσ εω ς που π ροξενείται, άμεσ α  ή έμμεσα  
ή που προκύπτει από, ή σε σχέση με οτιδήποτε από τα 
επόμενα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός 
που συμβαίνει ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε άλλη αλληλουχία 
με τη ζη μ ιά :

α) πόλεμο, εισβολή, πράξεις αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες 
ή γεγονότα που

προσομοιάζουν με πόλεμο (είτε έχει εκδηλωθεί πόλεμος είτε 
όχι) εμφύλιο πόλεμο,

προσωρινή ή μόνιμη απώλεια κατοχής που προκύπτει από 
δήμευση, κατάσχεση ή

επίταξη, από οποιαδήποτε νόμιμα διορισμένη αρχή, 
ανταρσία, εμφύλια ταραχή

που λαμβάνει τις διαστάσεις της ή που καταλήγει σε λαϊκή 
εξέγερση,

επαναστατική στάση, επανάσταση, ανταρσία, εξέγερση 
στρατιωτικής ή

σφετεριστικής δύναμης, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση 
πολιορκίας ή οποιοδήποτε

από τα γεγονότα ή αιτίες που καθορίζουν την προκήρυξη ή 
διατήρηση

στρατιωτικού νόμου ή κατάστασης πολιορκίας 

ή
β) οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, για το σκοπό της εξαίρεσης 
αυτής, τρομοκρατική
ενέργεια σημαίνει μία ενέργεια, που, περιλαμβάνει όχι όμως 

περιοριστικά, την
χρήση δύναμης ή βίας και I  ή απειλή χρήσεως αυτών 

οποιουδήποτε προσώπου ή
ομάδας (ων) ατόμων, που ενεργούν ή μεμονωμένα ή για 

λογαριασμό ή σε σχέση με 
οποιονδήποτε οργανισμό (ους) ή κυβέρνησή (εις), 

παρακινούμενων από
πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, εθνικούς σκοπούς 
ή λόγους,
περιλαμβανομένης της προθέσεως να επηρεάσουν

οποιαδήποτε κυβέρνηση και /  ή
να απειλήσουν το κοινό ή οποιοδήποτε τμήμα του.

Στην εξαίρεση αυτή περιλαμβάνεται επίσης και η εξαίρεση της 
κάλυψης απώλειας ή ζημιάς, κόστους ή εξόδου οποιοσδήποτε 
φύσεως που προξενείται άμεσα ή έμμεσα, που προκύπτει από, 
ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη, που λαμβάνεται για τον 
έλεγχο, την αποτροπή, την καταστολή ή που καθ' οποιαδήποτε 
τρόπο σχετίζεται με τα ανωτέρω σημεία (α) και / ή (β).

Αν η Ασφαλιστική Εταιρία ισχυρίζεται ότι εξ αιτίας αυτής της 
εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, κόστος ή έξοδο δεν 
καλύπτεται από το παρόν, το βάρος της αποδείξεως του 
αντιθέτου εμπίπτει στον Ασφαλισμένο.
4. . Θάνατο, σωματική βλάβη, υλικές ζημίες .κόστος ή έξοδο 
οποιοσδήποτε φύσεως που προξενείται άμεσα ή έμμεσα, που 
προκύπτει από ή σε σχέση με οποιοδήποτε από τα επόμενα 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που 
συμβαίνει ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε άλλη αλληλουχία με τη 
ζημιά.

(α) ιονίζουσες ακτινοβολίες από, ή μόλυνση εξ αιτίας, 
ραδιενέργειας από οποιοδήποτε

πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόβλητο 
ή από την καύση 

πυρηνικού καυσίμου

(β) τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ή 
μολυντικές ιδιότητες

οποιοσδήποτε πυρηνικής εγκατάστασης ή αντιδραστήρα ή 
άλλου πυρηνικού

σχηματισμού ή πυρηνικού συστατικού του

(γ) οποιοδήποτε πολεμικό όπλο που χρησιμοποιεί ατομική ή 
πυρηνική διάσπαση και /

ή σύντηξη ή άλλη παρόμοια αντίδραση ή ραδιενεργή 
δύναμη ή υλικό

5. Θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκύπτουν 
από την κυριότητα, κατοχή, συντήρηση, εκμετάλλευση, χρήση, 
φόρτωση ή εκφόρτωση
α) οποιουδήποτε αυτοκινήτου που ανήκει στον Ασφαλιζόμενο ή 
το οποίο αυτός εκμεταλλεύεται, έχει μισθώσει ή χρησιδανειστεί
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ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜ ΙΕΣ Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για κάθε 
φύσης αποζημίωση λόγω υλικής ζημίας που προκλήθηκε σε 
ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εξαιτίας του 
ιδίου συμβάντος δεν μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο 
ασφαλιστικό ποσό για υλικές ζημίες που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο.
ΣΥΝΟΛΟ ANA ΣΥΜ ΒΑΝ (ΟΜ ΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜ Α) Η συνολική 
ευθύνη της Εταιρίας για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές 
ζημίες μαζί, από το ίδιο συμβάν, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των προσώπων που αποβίωσαν, υπέστησαν σωματική βλάβη 
ή ζημιώθηκαν, δεν μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο 
ασφαλιστικό ποσό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
ΣΥΝΟΛΟ ANA ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Η συνολική ευθύνη 
της εταιρίας για όλα τα συμβάντα κατά τη διάρκεια της 
ασφάλισης αυτής (για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές 
ζημίες μαζί) δεν μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο ασφαλιστικό 
ποσό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜ ΒΑΣΗ - ΥΠΟ ΧΡΕΩ ΣΕΙΣ ΚΑΤΑ  
ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ
1. Η έγγραφη πρόταση του λήπτη της ασφάλισης και οι 
δηλώσεις του που περιέχονται σε αυτήν αποτελούν την βάση 
της ασφαλιστικής σύμβασης και μαζί με το παρόν ασφαλιστήριο 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Κάθε λέξη ή έκφραση που 
χρησιμοποιείται με ειδική έννοια στην πρόταση, το 
ασφαλιστήριο και κάθε άλλο συναφές έγγραφο θεωρείται ότι 
έχει την ίδια έννοια οπουδήποτε εμφανίζεται. Τυχόν υπάρχοντες 
ειδικοί όροι είναι ισχυρότεροι από τους γενικούς.
2. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά 
ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να 
απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή. Η από 
δόλο ή αμέλεια παράβαση της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους 
του λήπτη της ασφάλισης, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης και τα υπόλοιπα δικαιώματα που 
ορίζει ο νόμος. Η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα καταγγελίας ή 
τροποποίησης της σύμβασης, αν για οποιονδήποτε λόγο, που 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της ή σε υπαιτιότητα του λήπτη 
της ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της στοιχεία ή 
περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση 
του κινδύνου.
ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΡΩΝ
1. Ο λήπτης της ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει 
ολόκληρο το ασφάλιστρο που καθορίστηκε για το παρόν 
ασφαλιστήριο και το οποίο υπολογίσθηκε με βάση όσα ανέφερε 
στην πρότασή του. Η καταβολή αυτή των ασφαλίστρων 
αποδεικνύεται μόνο με την έκδοση από την Εταιρία σχετικής 
απόδειξης που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 
της. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του 
εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, αν έχει συμφωνηθεί 
τμηματική καταβολή τους.
2. Σε περίπτωση που συμφωνήθηκε τμηματική καταβολή 
ασφαλίστρου, η μη καταβολή οποιοσδήποτε δόσης κατά την 
συμφωνημένη ημερομηνία καταβολής της δίνει το δικαίωμα 
στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται 
με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης και στην 
δηλωθείσα κατά τη σύναψη αυτής διεύθυνσή του, στην οποία 
γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής 
ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά την πάροδο ενός μηνός από την 
κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου 
από το παρόν ασφαλιστήριο δεν είναι δυνατόν να εκχωρηθούν 
παρά μόνο με την γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας. Κανένα 
δικαίωμα δεν δύναται να δημιουργηθεί υπέρ τρίτου κατά της 
Εταιρίας.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να 
επιθεωρεί οποτεδήποτε τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
εργασίες του Ασφαλιζόμενου. Το δικαίωμα της Εταιρίας να 
επιθεωρεί, οι επιθεωρήσεις της καθώς και οποιαδήποτε σχετική 
έκθεση δεν την δεσμεύουν για λογαριασμό ή προς όφελος του 
Ασφαλιζόμενου ή τρίτων σχετικά με τον καθορισμό ή την 
εγγύηση ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία ή εργασίες 
είναι ασφαλή, υγιή ή σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο, κανόνα 
ή κανονισμό.
2. Η Εταιρία μπορεί να εξετάζει και να ελέγχει τα βιβλία και άλλα 
γραπτά στοιχεία του Ασφαλιζόμενου, εφόσον σχετίζονται με το 
αντικείμενο της ασφάλισης, οποτεδήποτε μέσα στη διάρκεια της 
ισχύος της ή των παρατάσεών της και μέχρι μία τριετία από την 
οριστική λήξη του ασφαλιστηρίου αυτού. Ο Ασφαλιζόμενος έχει 
την υποχρέωση να πληροφορεί, διευκολύνει και βοηθά την 
Εταιρία στις παραπάνω ενέργειες.
ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟ Χ ΡΕ Ω ΣΕΙΣ  ΤΟ Υ  ΛΗΠ ΤΗ  ΤΗΣ ΑΣΦ ΑΛΙΣΗΣ
1. Ο λήπτης της ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων σαν να 
μην υπήρχε ασφάλιση και να τηρεί χωρίς παρέκκλιση τους 
σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού και του προσωπικού 
νόμους και διατάξεις. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται 
οποιοσδήποτε φύσης και με οποιαδήποτε σχέση προσωπικό, 
αυτό πρέπει να είναι έμπειρο και κατάλληλο.
2. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε 14 ημέρες από 
τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, 
το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, 
σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την 
ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Η 
Εταιρία μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την 
τροποποίησή της. Έχει επίσης τα λοιπά δικαιώματα που 
προβλέπει ο νόμος για την περίπτωση αυτή και ιδίως το 
δικαίωμα να απαλλαγεί από την υποχρέωση προς καταβολή 
του ασφαλίσματος υπό τους όρους του νόμου.
3. Μόλις λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος από το οποίο 
προέρχεται ή είναι δυνατόν να προέλθει απαίτηση 
αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 
ασφαλιστηρίου, πρέπει να κάνει τα παρακάτω :
-να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρία και μέσα σε οκτώ ημέρες 
από το συμβάν να υποβάλει στην Εταιρία και έγγραφη δήλωση 
ζημίας, η οποία να αναφέρει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια τη 
φύση και τις συνθήκες του ατυχήματος καθώς και λεπτομέρειες 
σχετικά με τα υπεύθυνα γι αυτό άτομα, τους παθόντες και τους 
μάρτυρες του συμβάντος.
-να παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή στους υπαλλήλους ή 
πραγματογνώμονες της Εταιρίας για τη διαπίστωση της 
έκτασης και της φύσης του ατυχήματος.
-να γνωστοποιεί και να παραδίδει σε επίσημα αντίγραφα, 
λαμβάνοντας σχετική απόδειξη, μέσα σε πέντε ημέρες από την 
ημέρα της επίδοσης σε αυτόν, κάθε αγωγή ή άλλο δικόγραφο ή 
εξώδικο που έχει σχέση με το ατύχημα.
-να προσκομίζει τα απαραίτητα για τον υπολογισμό της 
ασφαλιστικής αποζημίωσης δικαιολογητικά στοιχεία το 
αργότερο μέσα σε 20  ημέρες από την ημέρα του ατυχήματος, 
-να λαμβάνει κάθε μέτρο, με δικά του έξοδα για να αποφύγει 
κάθε παραπέρα απώλεια, βλάβη ή ευθύνη και να 
συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις 
υποδείξεις κάθε αρμόδιου.
4. Ουδεμία αναγνώριση ή παραδοχή ευθύνης, προσφορά, 
υπόσχεση, πληρωμή ή αποζημίωση δεν θα γίνεται από τον 
λήπτη της ασφάλισης ή από άλλον για λογαριασμό του, χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, η οποία έχει το δικαίωμα 
εφόσον το θέλει, να αναλάβει ελεύθερα και κατά την κρίση της, 
αλλά στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης την υπεράσπιση ή 
τον διακανονισμό κάθε απαίτησης για αποζημίωση, ενώ ο
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λήπτης της ασφάλισης είναι υποχρεωμένος, επί ποινή 
ακυρότητας του παρόντος, να δίνει κάθε πληροφορία, 
εξουσιοδότηση και βοήθεια που θα του ζητηθεί από την 
Εταιρία, Ιδίως να παράσχει κάθε βοήθεια και πληρεξουσιότητα 
σε δικηγόρο που θα υποδείξει η Εταιρία για την υπεράσπιση 
της υπόθεσης, να παρίσταται αν ζητηθεί από την Εταιρία σε 
κάθε είδους δικαστικές ή εξώδικες διαδικασίες και σε κάθε 
είδους συσκέψεις με εκπροσώπους της Εταιρίας για την έρευνα 
και/ή υπεράσπιση της υπόθεσης, να καιονομάσει μάρτυρες και 
να τους προσκομίσει στο δικαστήριο ή κατά την διεξαγωγή των 
μαρτυρικών αποδείξεων. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος 
του λήπτη της ασφάλισης, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει 
εγκαίρως και εγγράφους την Εταιρία, ώστε αν αυτή κρίνει 
σκόπιμο να αναθέσει σε δικηγόρο της επιλογής της την 
υπεράσπιση κατά την προδικασία και την επ ακροατηρίω 
διαδικασία.
5. Οποιοσδήποτε αρμόδιος υπάλληλος της Εταιρίας θα έχει το 
δικαίωμα να επιθεωρεί και να εξετάσει τον τόπο του ατυχήματος 
και ο λήπτης της ασφάλισης είναι υποχρεωμένος να τους δώσει 
με κάθε λεπτομέρεια τις απαιτούμενες για τη στάθμιση του 
κινδύνου πληροφορίες.
6. Ο λήπτης της ασφάλισης, ο οποίος εν γνώσει εμφανίζει την 
ζημία μεγαλύτερη της πραγματικής, ή χρησιμοποιεί προς 
απόδειξη της ζημίας μέσα ή έγγραφα ανειλικρινή και 
παραπλανητικά, ή παραβιάζει και αλλοιώνει δολίως τα 
πειστήρια του αδικήματος, εκπίπτει παντός δικαιώματος επί του 
ασφαλίσματος.
7. Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική 
σύμβαση βαρύνουν τον λήπτη της ασφάλισης, εκτός από 
εκείνες που από την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από 
τον ασφαλισμένο (εφόσον δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο).
Ο ασφαλισμένος πάντως έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον 
λήπτη της ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης 
και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει.
8. Η συμμόρφωση του ασφαλιζόμενου και του λήπτη της 
ασφάλισης προς τους γενικούς και ειδικούς όρους του 
ασφαλιστηρίου καθώς και η εκπλήρωση από αυτούς των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με το παρόν ή τους 
βαρύνουν κατά τον νόμο, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση 
για την δημιουργία υποχρέωσης της Εταιρίας για καταβολή 
ασφαλίσματος (εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο).Σε κάθε 
περίπτωση πάντως η υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνονται με το παρόν παρέχει το δικαίωμα στην 
Εταιρία να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της,
9. Αν μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης 
καταγγελθεί η ασφαλιστική σύμβαση, ο λήπτης της ασφάλισης 
υποχρεούται στην καταβολή ασφαλίστρου μέχρι τέλους της 
ασφαλιστικής περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΖΗΜΙΩΝ
1. Αποτελεί δικαίωμα της Εταιρίας να απαλλαγεί από κάθε 
υποχρέωσή της έναντι του ασφαλισμένου καταβάλλοντας σε 
αυτόν το ανώτατο ασφαλιστικό ποσό που προβλέπει το παρόν 
ασφαλιστήριο για την αντίστοιχη περίπτωση.
2. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της να αναγνωρίζει 
την ευθύνη του ασφαλισμένου σε κάθε περίπτωση ζημιάς που 
προκλήθηκε από αυτόν και να καταβάλει συμβιβαστικά και 
εξώδικα οποιοδήποτε ποσό στους τρίτους που ζημιώθηκαν, 
εκτός αν ο ασφαλισμένος δηλώσει έγγραφα στην Εταιρία ότι την 
απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.
3. Το ασφάλισμα καταβάλλεται σε ΕΥΡΩ στην έδρα της 
Εταιρίας στην Αθήνα, ή κατά την κρίση της σε υποκατάστημα ή 
πρακτορείο της, με υπογραφή ιδιωτικού εγγράφου ή 
συμβολαιογραφικής πράξης που θα πιστοποιεί την εξόφληση. 
ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Η Εταιρία υποκαθίσταται σύμφωνα με τον νόμο μέχρι του 
ποσού του ασφαλίσματος που έχει καταβληθεί από αυτήν σε
όλα τα δικαιώματα και τις αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης
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καθ' οιουδήποτε προσώπου, υπαιτίου της ζημίας. Ο λήπτης της 
ασφάλισης υποχρεούται να υπογράψει και να παραδώσει όλα 
τα απαιτουμενα έγγραφα και να προβεί σε κάθε ενέργεια ή να 
παράσχει κάθε βοήθεια στην Εταιρία για την εξασφάλιση των 
παραπάνω δικαιωμάτων και αξιώσεων.
2. Αν από υπαιτιότητα του λήπτη της ασφάλισης ή του 
ασφαλισμένου ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού 
δικαιώματος της Εταιρίας κατά του τρίτου, η Εταιρία 
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της για καταβολή του 
ασφαλίσματος.
ΑΡΘΡΟ 13. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΦ ΑΛΙΣΗ
1. Αν η ασφαλισμένη περιουσία έχει ασφαλιστεί ή ασφαλιστεί 
μεταγενέστερα κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερους 
ασφαλιστές, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος 
οφείλουν να γνωστοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρία 
την άλλη ή τις άλλες ασφαλίσεις και τα ασφαλιστικά ποσά. Σε 
περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης των άλλων 
ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής 
σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν 
καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.
2. Σε περίπτωση που η μη γνωστοποίηση οφείλεται σε δόλο 
του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, η Εταιρία έχει 
το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και με τους όρους του 
νόμου απαλλάσσεται από τυχόν υποχρέωση για καταβολή 
ασφαλίσματος, επιφυλασσομένου και του δικαιώματος της για 
αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 14. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜ ΒΑΣΗΣ
1. Η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται με την πάροδο του 
συμφωνημένου χρόνου, εκτός αν έχει συμφωνηθεί σιωπηρή 
παράταση, η οποία πάντως δεν μπορεί να συμφωνηθεί για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους Αν έχει συμφωνηθεί 
για αόριστο χρόνο η σύμβαση λύνεται με καταγγελία στο τέλος 
της ασφαλιστικής περιόδου. Η προθεσμία άσκησης του 
δικαιώματος αυτού είναι ένας μήνας.
2. Λύνεται επίσης με καταγγελία κατά τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του νόμου.
3. Η Εταιρία και ο λήπτης της ασφάλισης έχουν το δικαίωμα να 
καταγγείλουν τη σύμβαση μετά την επέλευση του ασφαλιστικού 
κινδύνου. Η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα να καταγγέλλει 
οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο.
4 Η κ α τα γ γελ ία  α σ κε ίτα ι σ ε κ ά θ ε  π ερ ίπ τω σ η  μ ε  έγ γρ α φ ο  π ου  
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τελευ τα ία  δη λω θ είσ α  σ τη ν  Ε τα ιρ ία  δ ιεύ θ υ νσ ή  το υ . Μ ε  έγ γρ α φ ο  π ο υ  
α π ο σ τέλλετα ι μ ε  σ υ σ τη μ ένη  επ ισ το λή  σ τη ν  έδ ρ α  τη ς  Ε τα ιρ ίας ασ κείτα ι η 
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ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜ ΑΤΟΓΝΩ Μ ΟΣΥΝΗ  
1. Σε περίπτωση διαφωνίας για το ποσό του ασφαλίσματος που 
πρέπει να καταβληθεί από την Εταιρία στον ασφαλισμένο ή 
διαφωνίας για τα αίτια και την έκταση της ζημίας, ο καθορισμός 
αυτός ανατίθεται προς επίλυση σε διαιτητή που ορίζεται με 
έγγραφη συμφωνία των μερών. Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε 
συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαιτητή κάθε μέρος ορίζει 
εγγράφως ένα διαιτητή. Ο ορισμός αυτός πρέπει να γίνει μέσα 
σε 15 ημέρες από τότε που το ζήτησε εγγράφως το ένα από τα 
δύο μέρη. Οι δύο διαιτητές πριν αρχίσουν το έργο τους ορίζουν 
εγγράφως επιδιαιτητή για να αποφανθεί μόνο σε περίπτωση 
διαφωνίας τους. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ύστερα 
από αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη ορίζει τον άλλο 
διαιτητή, αν ένα εκ των μερών δεν το έκανε εντός 15 ημερών 
από τότε που το ζήτησε έγγραφα το ένα από τα δύο μέρη. 
Ορίζει επίσης τον αντικαταστάτη οποιουδήποτε από τους 
διαιτητές αν κάποιος από αυτούς δεν προσέλθει κατά τον χρόνο 
που ορίστηκε, αν και προσκλήθηκε εγγράφως κατά τον 
ορισμένο χρόνο διενέργειας της διαιτητικής 
πραγματογνωμοσύνης και εάν το μέρος του οποίου ο διαιτητής 
δεν προσήλθε δεν όρισε αντικαταστάτη εντός 5 ημερών από
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την έγγραφη πρόσκληση του άλλου μέρους ή του διαιτητή που 
απέμεινε. Τέλος ορίζει τον επιδιαιτητή σε περίπτωση διαφωνίας 
των διαιτητών για το πρόσωπό του. Καθένα από τα δύο μέρη 
βαρύνεται με την αμοιβή του διαιτητή που όρισε αυτό και με το 
μισό της αμοιβής του επιδιαιτητή.
2. Π ρ ιν την  έκδ ο σ η  τη ς  α π ό φ α σ η ς  τω ν  δ ια ιτη τώ ν  δ ε ν  είναι δυ να τή  η 
δ ικασ τική επ ιδ ίω ξη  π λ η ρ ω μ ή ς  του  α σ φ α λ ίσ μα τος  ο ύ τε  αρχ ίζει η 
τοκοφ ορ ία  τυ χ ό ν  α ξ ίω σ η ς  το υ  ασ φ α λισ μένο υ  κα τά  τη ς  Ε τα ιρ ίας μ ε  βάση 
το  π α ρόν.
3. Η  σ υ μ μ ετο χ ή  τη ς  Ε τα ιρ ίας σ τη  διαιτησ ία ή κ ά θ ε ά λ λη  εν έρ γε ια  π ο υ  
έχει σ κοπ ό  την  εκτ ίμ η σ η  τη ς  ζημ ία ς , δ εν  σ υ νεπ ά γετα ι γ ια  κ α νένα  λόγο  
την  εκ  μ έρ ο υ ς  τη ς  Ε τα ιρ ίας α ναγνώ ρ ισ η  υ π ο χ ρ έω σ ή ς  τη ς  π ρ ο ς  
κ α τα β ο λή  ασ φ α λίσ ματος.
ΑΡΘΡΟ 16. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Κάθε ειδοποίηση ή άλλη κοινοποίηση προς την Εταιρία πρέπει
να είναι έγγραφη και να αποστέλλεται στην έδρα της.
Κάθε κοινοποίηση ή δήλωση της Εταιρίας προς τον λήπτη της 
ασφάλισης ή τον αοφαλισμένο θα γίνεται στην δηλωθείσα από 
τον λήπτη της ασφάλισης και αναφερόμενη στο ασφαλιστήριο 
διεύθυνσή του. Κάθε αλλαγή διευθϋνσεως πρέπει να δηλώνεται 
αμελλητί προς την Εταιρία. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο 
λήπτης της ασφάλισης στη δηλωθείσα διεύθυνσή του, κάθε 
κοινοποίηση ή άλλη δήλωση της Εταιρίας θα γίνεται προς τον 
Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον οποίο ο λήπτης της 
ασφάλισης διορίζει με το παρόν ως αντίκλητό του.
ΑΡΘΡΟ 17. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΧΤΗΡΙΩΝ-ΕΦ ΑΡΜΟΣΤΕΟ  
ΔΙΚΑΙΟ
Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών 
που απορρέουν από το παρόν είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας 
και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.
ΑΡΘΡΟ 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Καμία τροποποίηση, συμπλήρωση ή γενικά άλλη ρύθμιση του 
ασφαλιστηρίου αυτού δεν έχει ισχύ και εγκυρότητα χωρίς την 
έκδοση πρόσθετης πράξης υπογεγραμμένης από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρίας. Κανένας πράκτορας 
ή ασφαλιστικός σύμβουλος ή μεσίτης ασφαλίσεων δεν έχει την 
εξουσία να τροποποιεί το παρόν ή να παραιτείται από την ισχύ 
οποιοσδήποτε διατάξεώς του.
ΑΡΘΡΟ 19. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Κάθε αξίωση που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση 
παραγράφεται μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από το 
τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε.
ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΦΟΡΟΙ
1. Κάθε δικαίωμα, φόρος και τέλος χαρτοσήμου βαρύνει 
αποκλειστικά και μόνο τον λήπτη της ασφάλισης ή τον 
δικαιούχο, οποτεδήποτε και αν είναι αναγκαία η καταβολή τους, 
είτε κατά την συνομολόγηση της ασφάλισης είτε κατά την 
καταβολή οποιοσδήποτε αποζημίωσης.
2. Επιβαρύνονται επίσης με όλα γενικά τα έξοδα, τέλη και 
δαπάνες που προκύπτουν από πράξεις εκτέλεσης σε βάρος της 
Εταιρίας ή κατασχέσεις που επιβάλλονται εις χείρας της ως 
τρίτης από τρίτα πρόσωπα
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜ Μ ΕΝΟ ΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ  
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟ Υ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
Ο Λ Η Π Τ Η Σ  Τ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Σ  Γ ΙΑ  Τ Η Ν  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ

Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ι Κ Η  A N Q N Y M H  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
Λ ΕΡ Φ . ΙΑ Τ Ρ Ο Υ  Ι6 3  ·  17 121 Ν ,ΣΜΥΡΝΗ ■ ΤΗΛ.: 210 9 3 7 9 1 0 0 .2 1 0  9 3 1 1 7 7 7 .2 1 0  9311675 · FAX: 210 9 3 5 8 9 2 4  ·  h llp T /w w w  a g ro m s .c o m

Α.Φ.Μ.: 094078638 · A G I :  Φ Α Ε . ΠΕΙΡΑΙΑ ·  A N i l .  12821/05/8/86/!
ΫΠΟΔ. ΙΑ #υ* m o m  η  avxoi α.*·. τλ  «* ι OCX»; ΜδΟ«»?



Αριθμός Συμβολαίου No. 99992301656/6 Σελίδα 1

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το περιεχόμενο της πρότασης ασφάλισης και οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου, αποτελεί τη 
βάση της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης όσον αφορά εις δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό. 
Η παρούσα Ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους συνημμένους Ασφαλιστικούς Όρους, δηλαδή 
τους Γενικούς Όρους και Ειδικούς Όρους, οι οποίοι μαζί με το παρόν Ασφαλιστήριο αποτελούν 
το σύνολο της Ασφαλιστικής σύμβασης. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή του 
περιεχομένου αυτού είναι άκυρη εφ' όσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου της Εταιρείας. Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΒΛΕΠΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 99992301656 / 0006 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: 653
ΙΙΑΛΑΙΟΣ ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 0299404

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ >Η ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΝΟΜΟΣ: ΠΟΛΗ:
ΟΛΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: Τ.Κ.: .
Α.Φ.Μ.: Λ.Ο.Υ.: Α.Δ.Τ.:

ΤΗΛ:

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΝΟΜΟΣ: ΠΟΛΗ:
ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: Τ.Κ. .
Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ.: Α ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.Τ

ΤΗΛ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ:
Αιιό 1 2 :0 0  της: 01.04.2004 Έ ως 1 2 : 0 0  της: 01.04.2005 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ: Ανά τρίμηνο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ:01.04.2004 ΕΩΣ:01.04.2005 EUR: 410,87

ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

303,96 60,80 36,48 9,63 410,87

Το παρόν επέχει θέση ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Κ.Β.Σ

ALPHA ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΙΧΑΑΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ 48, 115 28 ΑΘΗΝΑΙ 
ΤΗΛ : 210 726 8000, FAX : 210 726 8810
Α.Φ.Μ.: 094005265 Μ .A,Ε.:Ι2850/5/Β/86/30 Α.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
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KEHTFKA ΓΡΑΦΕΙ* ¡Wn«TMTOT 5! - ¡H  i t P K H M m  ■ ¡K tf lte X  »5«. ejV.· U6.4CftJ..),: 
SENTMXA ΓΡΑΦΕΙ* 5. i/M U d i

MONATiHHO? 9H - ΒΙΠΛΛΟΗΙΚΗ 54 61?, upu 2316,566015 - 7

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣ ΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ : .....................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ....................

ΑΦ.Μ/Α.ΔΤ. : ....................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ · ...................

ΣΥΝΟΙΚΙΑ · ................... .. Τ.Κ. : .........

ΠΟΛΗ ........................ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ · ΑΠΟ ...................... ΕΩ Σ......................................

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

Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ο  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Σ  ......................................................................................................................................
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 Ο ΟΧΙ Ο δ. Πισίνα : ΝΑΙ D 0X1 Ο
ε- Γήπεδα : ΝΑΙ 0  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 τω ν:

• Σε περίπτωση Υλικών Ζημιών μέχρι το ποσό τω ν:
*

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

ΑΠΑΛΛΑΓΗ:

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

0/Η  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΙ-Ι
ΑΝΠΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟΝ Α ί+ ΑΛ ΙΙΕΟ Ν

£ΑΡΑ: Λεωφόρος ΣυνγροΟ 183 ■ 171 ? ; Ν ίο  ίμ ψ ν π  
ΤΗΛ. 9368 δ Π . 9358 ¡Μ?, 9358 813.3353.»)?
ΤΕΛΕΞ 223004 ΑΟΠΟ ύ ί ΐ  ί ^ ο χ  9358 924 
ΑΦ .Μ  94078638 ΛΜΛΕ 12821/05/8/88/1 
ά .Ο .Υ .Φ Α Ε  ΠΕΙΡΑΙΑ 
ώ/ΝΧΗ ΑΧΦΑΛΙΧΕΠΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΩΝ

Ε ΙΔ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Σ _________________

ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ :

Ε Τ Ο Σ :

[ _  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜ ΕΝΟ Υ....]

Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΟ :  _______

Κ Ο Δ . Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΟ Υ :

Ο Ν Ο Μ Α  Π ΑΤ Ε Ρ Α  Η  Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ  

Α Ρ . Φ Ο Ρ Ο Λ . Μ Η Τ Ρ Ω Ο Υ

Σ Υ Ν Ο ΙΚ ΙΑ ___ ____________________

Τ Α Χ . Κ Ο Δ . Τ Η Λ .

Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣ ΦΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΟΣ. Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ Σ Υ Ν Ο ΙΚ ΙΑ

Π Ο Λ Η  Ή  Χ Ω Ρ ΙΟ  Ν Ο Μ Ο Σ Τ Α Χ . Κ Ο Δ . Τ Η Λ .

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Υ  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ Υ  .......... ....... - .............. Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  Π Ρ . Π Ρ Α Ξ Η Σ ............... ............ .... .................................... .

Λ 1 Α Ρ Κ 0 Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Σ  ο π ό  τ ο  μ εσ η μ έρ ι τ η ς  /  / υ έχ ο ι τ ο  υ εσ η ιιέο ι τ η ς /  ........... - Ζ = _____
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  .............................................. ................Ο Ν Ο Μ Α  

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α  ....................... .......... .................. Α Ρ . Τ Α Υ Τ .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ]

Ο Δ Ο Ι ________ _____ __________________ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ

Π Ο Λ Η  Μ Χ Ω Ρ ΙΟ  Ν Ο Μ Ο Σ

Σ Τ Ο ι Χ Ε Ι Α

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΑ  Ζ Η Μ Ι Α Σ : _________________ Ω Ρ Α :

Α Ρ Μ Ο Δ ΙΑ  Α Ρ Χ Η  Π Ο Υ  Ε Λ Α Β Ε  Γ Ν Ω Σ Η :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΑΣ
( π ε ρ ι ν ρ ά ψ τ ε  μ ε  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  τ η ς  ζ η μ ι ά ς )

Τ Ο Π Ο Σ:______________

Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ω Ν :

Γ

151



O y  g r p o T i K i j
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Ε Ϋ Ν Τ Ο Ν ΙΕ Π Κ Η  ό /N IE Ö N  ΠΑΡΑΓΟΓΜΓ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ATYXHMATQN
Τ Μ Η Μ Α  U N D E R W R IT IN G ,  A N T  Α Σ Φ Α Λ Η :  E O N  f, Ι ΙΑ Ρ Α Γ Ο Π Π

Λ /Λ  - ------ --- -................................. -
Πρακτ;ορ*π’·ο ..........

ΕΡΠΤΗΜΑΤΟΑΟΓIΟ -  ΠΡΟΤΑΠΙ ΑΤ,ΦΑίΗΣΗ?. ΑΤΤΙΚΗ}. ΕΥΑΥΝΙΙ5.
■ (απ ό τ η ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ία  Ξ ε ν ο δ ο χ ε ια κ ώ ν  κ α ι Τ α υ ρ ί o e t-κών E n t χ α ιρ ή β β ω ν )

1 . Ο νο μ α τεπ ώ νυ μ ο  ή β π ω νυ μ ία  « α φ α λ ις ό μ β ν ο υ —   ......... -  ------------ -------------- ------

2 .  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ---------------------------------------------------- --- ------------  Γ · Κ . ....................... , ν ι λ ....... -  -

3 . Ο ,Φ . Η . « Δ . 0 . Υ .  -------- ------------------------------------ -------- ------ - ...................... ................  ........  - .-·

4 .  ώ ι,ά ρ κ ε ια  « ο φ α λ ύ ο ε ω ς ι Από----------------- -------------------  Μ έ χ ρ ι · -

5. Δυναμικότητα ξενοδοχειακής- ή τουρισ τική ς εηιχνιρήσεω ς

α) Αριθμός ορόφων-— —----------- ------------------------------------- -------

β>

γ)

δ )

ε)

σ τ )

ς>

η’

9 )  

ι) 

κ) 

λ )

δωματίων κ α ι κ μ ε Α Α ο τ ιώ ν

α ν ε λ κ υ σ τ ή ρ ω ν ----------»------------------------------ ...

α ιθ ο υ σ ώ ν  β β τ ια τ ο ρ ίο υ -------- -—   -

α ιθ ο υ σ ώ ν  BAR.------------------------------  —.

μ η χ . π λ υ ν τη ρ ίω ν ...................... ............ .........

ο ιδ  ηρ ω τηρ  ί  ων~-------------------------------  —..

α ν β ξ α ρ τ  ήτω ν BUNGALOWS--------------— :...

κ ρ ε ρ ρ α τ ιώ ν  BUNGALOWS------ -*-------- ---- -

Μ Ο λ υ μ β η τικ ώ ν  δ ε ξ α μ ε ν ώ ν .--------------------

κ α ι  ε ίδ ο ς -  γηπ έδω ν σπορ-------- -------------

κ ο μ μ ω τη ρ ίω ν ---------------- —------------------- -------

μ ) Χ ώ ρο ι β τα θ μ εύ ο εω ς- α υ τ ο κ ιν ή τ ω ν  -  Δ υ ν α μ ικ ό τ η τ α ----------------- ,...-..... .

ν )  Κ έ ν τ ρ α  δ ια σ κ β δ ό σ β ω ς που λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  μ έσ α  σ το  ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο - . .  

. ξ>  Κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς  ή ά λλα  μ έρ η  ψ υ χ α γ ω γ ία ς --------------------- ---- ----------------

ο ) Κα τα  σ τ  ή μ α τα _____________________________ ____ _____ ______________ ______ .......
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( g l f l r P O T  iK H
B Ä  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

MT '¿·:*Τί.'··

6 .  Α ρ ιθ μ ό ς  npq o w h iK o ú  κ α τά  β ιδ ιχ ό τ η τ σ - · .  

7 » / Ε τ ή β ιό ς  τ ζ ί ρ ο ς  ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς ........ ...............

θ έ λ ε τ ε  V «  κ α λ ύ ψ ε τ ε  *.;<*t  μ έ χ ρ ι  r u n d

C

(<· α τ  όχημπ η « « ( . ρ ά

[ α η ο τ; η  v  ö p t Ομό i  ' IV

π ο υ  η τ.οκλήβι1 ? ' t f  v  ç Çt h  t . i'

;ο ν  α\:· * Ομό X u t v  π α Π ή r w v  «i

ΑΣΦΡΟΙΖΟΜΕΝΟΓΚίΝΑΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 
Ποιούς αήο τους παρακάτω κινδύνους 
ποσά;
I. Για 'Σωματικές Βλάβες και- Υλικές Ιημιές ο® γ«ιτονιαά κτίρια ««ι

στούς ευρισκόμενους σ* αυτά, «υνβπσία πυρκαγιάς ηση 8« σρβέλθ*ι.
« η ο  μ ε τ ά δ ο σ η  φ ω τ ι ά ς  α η ο  τ ο  % « ν ο δ ο χ * ί ο  « ο ι  Μ® ά μ ε σ α  υ π ε ύ θ υ ν ο  τ ο ν  
« σ φ α λ ι ς ό μ β ν σ .
«5 Για Σωματικές Βλάβες κστ άτομο (συμπερ«. λαμβονομένηΓ.· «οι. της 
ικανοποίησης λονω ηθικής βλάβης η φυχτκής οδύνης) μέχρι το ποσό 
των δρχ, * :
β) Για Υλικές Ζημιές τρίτων (για κάβα ατύχημα 
που έχουν /την ίδιο αιτία) ανεξάρτηι 
δικαιούχων, μέχρι, «ο ποσό τ«ν δρχ, 
γ) Για Σωματικές Βλάβες και. Υλικές 
ομαδικού ατυχήματος- ανεξάρτητα ναπι? τον «ρ 
δικαιούχων,, συνολικό μέχρι, -το*. η,οσό των δρχ,
δ). Για Σωματικές Βλάββς και Υλικές- Ζημιές που ηροκλήθηκαν «ξ«ι 
ηεριδσότέρων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια που ισχύει το παρόν 
ασφαλιστήριο (το. βυνολικό «σφαλι-ςόμβνο ποσό ανέρχεται «τα 
δρχ, ' )
Για Σωματικές Βλάβες η Υλικές- Ζημιές (τρίτων) αηο τη χρήση των 
διαφόρων χώρων του ξενοδοχείου
(του ασφαλιξόμενου) και αηο τις προσφερόμενες υπηρεσίες του 
προσωηικού του,Εξαιρούνται οι ηροσφέρόμενες υπηρεσίες «κτός 
ξενοδοχείου π.χ. εκδρομές,ξεναγήσεις.
α) Για £. Β. κστ άτομο μέχρι το ποσό δρχ.
β) Για Υ , Ζ .  τρίτων κ α χ  ατύχημα " ”
γ) Για ομαδικό ατύχημα Ε.Β. & Υ. 1 . " “
δ) Συνολικό όριο «υβύνης για όλη την 

ασφαλιστική περίοδο μέχρι το ποσό 
Για ζημιές β« φυλασσόμενες αποσκευές- 
Για κάβε μεμονομένο ατύχημα μέχρι το
Για κάβε ομαδικό ατύχημα και σύνολο ανα ασφαλιστική περίοδο 5ρχ. 
Για Σωματικές Βλάβες σ« τρίτους'δισρχόμβνους πεζούς, κπβώς επίσης 
και οε εισερχόμενους ή βξβρχόμενους στο ξενοδοχείο 
^επισκέπτες,πελάτες) αηο τη ρίψη η «ποκόληοη αντικειμένων που θα 
προέρχονται απο αυτό, 
βΣ.Τ’ι#: Ε. Β .καν·" άτομο μέχρι το ποσό 
ιβ)' Για ομαδικό ατύχημα Σ. Β 8 Υ , Ι  μέχρι 
γ) Συνολικό όριο ευθύνης- για όλη την 

ασφαλιστική περίοδο μέχρι το ποσό

πελατών του ξενοδοχείου, 
ποσό των δρχ.

■>ΡΧ·

Ο Αβφαλιζόμενος Ο Π ρ ά κ το ρ α ς

Ημερομηνία
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